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 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ 

2018 жылғы 13 маусым             №345               Астана, Үкімет Үйі 

«Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын 
беру ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2008 жылғы 23 қаңтардағы № 58 қаулысына 

өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру ережесін бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 қаңтардағы № 58 
қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2008 ж., № 2, 24-құжат) мына-
дай өзгеріс енгізілсін: 

көрсетілген қаулымен бекітілген Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру 
грантын беру ережесі осы қаулыға қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.

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 13 маусымдағы
№345 қаулысына қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 қаңтардағы
№58 қаулысымен бекітілген

Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары
1. Жалпы ережелер

1. Осы Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру туралы 
қағидалар (бұдан əрі – Қағидалар) «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан 
Республикасы Заңының 4-бабының 5) тармақшасына сəйкес əзірленген жəне 
жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын берудің тəртібін айқындайды.

2. Осы Ережелерде мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады: 
1) білім беру гранты – жоғары білім алуға ақы төлеу үшін Қазақстан Республика-

сының заңнамасында белгіленген шарттармен білім алушыға берілетін ақшаның 
нысаналы сомасы; 

2) білім беру саласындағы уəкілетті орган – білім беру саласындағы басшылықты 
жəне салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының орталық 
атқарушы органы; 

3) республикалық конкурстық комиссия – білім беру гранттарын беру жөніндегі 
конкурсты өткізу үшін білім беру саласындағы уəкілетті орган құратын комиссия 
(бұдан əрі – республикалық комиссия);

4) жергілікті атқарушы органдардың конкурстық комиссиясы – жергілікті бюд-
жет қаражаты есебінен білім беру грантта рын беру жөніндегі конкурсты өткізу үшін 
жергілікті атқарушы органдар құратын комиссия (бұдан əрі – ЖАО комиссиясы).

2. Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін республикалық бюджет қаражаты 
есебінен білім беру грантын беру тəртібі

3. Білім беру грантын беру жөніндегі конкурсты білім беру саласындағы уəкілетті 
орган құратын республикалық комиссия өткізеді.

4. Республикалық комиссия білім беру саласындағы уəкілетті органның, 
басқа да мүдделі мемлекеттік органдар мен ведомстволардың қызметкерлері, 
азаматтық қоғам институттарының, «Атамекен» Қазақстан Республикасының Ұлттық 
кəсіпкерлер палатасының өкілдері, жоғары оқу орындарының (бұдан əрі – ЖОО) 
басшылары қатарынан қалыптастырылады.

Республикалық комиссияның төрағасы білім беру саласындағы уəкілетті орган-
ның басшысы немесе оның міндетін атқаратын тұлға болып табылады. 

Республикалық комиссия мүшелерінің саны тақ санды құрауы тиіс. Республикалық 
комиссияның отырысы оның құрамының кемінде үштен екісі болған кезде заңды деп 
есептеледі жəне 27 шілде мен 5 тамыз аралығында өткізіледі.

5. Республикалық бюджет қаражаты есебінен білім беру гранттары талапкерлер 
өтініш білдірген нақты мамандықтар, тіл бөлімдері мен оқу нысандары бойынша 
мамандықтар кезектілігіне сəйкес білім беру грантын беру туралы куəлікті берумен 
қоса ұлттық бірыңғай тестілеу (бұдан əрі – ҰБТ) немесе кешенді тестілеу (бұдан əрі 
– КТ) сертификаттарының балдарына сəйкес конкурстық негізде беріледі.

Білім беру грантын беру конкурсында Қазақстан тарихы, математикалық сауат-
тылық, оқу сауаттылығы (оқыту тілі), екі бейіндік пəн бойынша балдар ескеріледі.

Шығармашылық даярлықты талап ететін мамандықтарға түсушілер үшін білім 
беру грантын беру конкурсында Қазақстан тарихы, оқу сауаттылығы (оқыту тілі) 
жəне екі шығармашылық емтиханның нəтижелері ескеріледі.

Шығармашылық емтихандар тапсыруды талап ететін мамандықтарға түсушілерді 
қоспағанда, ұқсас мамандықтар, қысқартылған білім беру бағдарламалары бойынша 
түсушілер үшін білім беру грантын беруге арналған конкурста жалпы бейіндік пəн 
жəне бейіндік пəн бойынша балдар ескеріледі.

Ұқсас мамандықтар, қысқартылған білім беру бағдарламалары бойынша шығар-
машылық мамандықтарға түсушілер үшін білім беру грантын беруге арналған конкур-
ста бейіндік пəн бойынша балдар жəне шығармашылық емтихан нəтижесі ескеріледі.

6. Білім беру грантын беруге арналған конкурсқа қатысу үшін азамат ЖОО-ның 
қабылдау комиссиясына белгіленген үлгідегі бланкіде өтінішті, білімі туралы құжатты 
(түпнұсқа), ҰБТ немесе КТ сертификатын, 3x4 көлеміндегі екі фотосуретті, 086-У ны-
саны бойынша медициналық анықтаманы, сондай-ақ жеке басын куəландыратын 
құжаттың көшірмесін тапсырады.

Мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде ЖОО-ның тілдік дайындықты күшей-
туге арналған дайындық бөлімдерін аяқтаған адамдар ЖОО-ның ректоры қол қойған 
аяқтағаны туралы транскрипті ұсынады.

Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарла-
маларын іске асыратын білім беру ұйымдарының білім туралы құжаттары бар, 
біліктілігін растаған жəне мамандығы бойынша кемінде бір жыл жұмыс өтілі бар 
адамдар қосымша мына құжаттардың біреуін тапсырады:

1) еңбек кітапшасы;
2) жұмыс беруші қол қойған, ұйымның мөрімен расталған қызметтік тізім (жұмыс-

кердің жұмысы, еңбек қызметі туралы мəліметтер тізбесі) (болған кезде);
3) жұмыскердің еңбек қызметі туралы мəліметтер қамтылған архивтік анықтама, 

сондай-ақ аударылған міндетті зейнетақы жарналары туралы бірыңғай жинақтаушы 
зейнетақы қорынан үзінді көшірме жəне жүргізілген əлеуметтік аударымдар туралы 
Мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру қорынан мəліметтер.

Білім беру грантын беруге арналған конкурсқа қатысу үшін азамат өтініште өзі 
таңдаған мамандық пен ЖОО-ны көрсетеді.

Бейіндік пəндер сəйкес келген жағдайда азамат төрт мамандықты көрсете алады.
Республикалық бюджет қаражаты есебінен білім беру грантын алуға арналған 

конкурсқа қатысу үшін өтініштер 18 – 26 шілде аралығында қабылданады.
7. Осы Қағидалардың 12-тармағында көрсетілген білім беру грантын алуға 

басым құқығы бар азаматтар ЖОО-ның қабылдау комиссияс ына аталған құқықты 
растайтын құжатты тапсырады.

8. Шет тілінде берілген құжаттардың қазақ немесе орыс тілдеріндегі нотариат 
куəландырған аудармасы болуы тиіс.

 Шетелдік білім беру ұйымдары берген білім туралы құжаттар заңнамада 
белгіленген тəртіппен танылуы немесе нострификатталуы тиіс.

9. Бірінші жəне екінші топтағы мүгедек азаматтар, мүгедек балалар, сондай-ақ 
бала кезден мүгедектер ЖОО-ның қабылдау комиссиясына таңдаған мамандығы 
бойынша оқу үшін теріс көрсеткіштің жоқтығы туралы медициналық қорытындыны 
ұсынады.

10. Конкурсқа қатысу үшін ұлттық ЖОО-ға түсуге, шығармашылық емтихандар 
тапсыруды талап ететін мамандықтарға түсушілерді қоспағанда, тестілеу нəтижелері 
бойынша – кемінде 65 балл, «Білім беру», «Ауыл шаруашылығы ғылымдары» жəне 
«Ветеринария» мамандықтары топтары бойынша – кемінде 60 балл, басқа ЖОО-
ға – кемінде 50 балл, «Жалпы медицина» мамандығы бойынша – кемінде 65 балл, 
оның ішінде Қазақстан тарихы, математикалық сауаттылық, оқу сауаттылығы – оқыту 
тілі бойынша – кемінде 5 балл жəне əр бейіндік пəннен кемінде 5 балл жинау қажет.

Шығармашылық емтихандар тапсыруды талап ететін мамандықтар бойынша 
конкурсқа қатысу үшін ұлттық ЖОО-ға түсуге тестілеу жəне шығармашылық емти-
хан нəтижелері бойынша – кемінде 65 балл, ал «Білім беру» мамандықтарының 
тобы бойынша – кемінде 60 балл, басқа ЖОО-ға – кемінде 50 балл, оның ішінде 
Қазақстан тарихы, оқу сауаттылығы – оқыту тілі бойынша – кемінде 5 балл жəне 
əрбір шығармашылық емтихан бойынша – кемінде 5 балл жинау қажет.

Шығармашылық емтихандар тапсыруды талап ететін мамандықтарға түсушілерді 
қоспағанда, жеделдетілген оқу мерзімімен қысқартылған білім беру бағдарламалары 
бойынша ұқсас мамандықтарға түсушілерге конкурсқа қатысу үшін тестілеу 
нəтижелері бойынша – кемінде 25 балл, оның ішінде жалпы бейіндік пəн бойын-
ша – кемінде 5 балл жəне бейіндік пəн бойынша – кемінде 5 балл жинау қажет.

Шығармашылық емтихандар тапсыруды талап ететін мамандықтарға жедел-
детілген оқу мерзімімен қысқартылған білім беру бағдарламалары бойынша ұқсас 
мамандықтарға түсушілерге конкурсқа қатысу үшін тестілеу жəне шығармашылық ем-
тихан нəтижелері бойынша – кемінде 25 балл, оның ішінде шығармашылық емтихан 
бойынша – кемінде 5 балл жəне бейіндік пəн бойынша – кемінде 5 балл жинау қажет.

11. Шығармашылық мамандықтарды таңдаған талапкерлер білім беру грантын 
беруге арналған конкурсқа бір мамандық бойынша қатысады жəне шығармашылық 
емтихан тапсырған ЖОО-ны ғана көрсетеді.

Педагогикалық маманды қтарды таңдаған жəне арнайы емтиханнан «өткен» та-
лапкерлер білім беру грантын беруге арналған конкурсқа арнайы емтиханды тап-
сыру орнына қарамастан, бейіндік пəндерге сəйкес төрт ЖОО жəне төрт мамандық 
бойынша қатысуға құқылы.

12. Бiлiм беру гранттарын алуға, сондай-ақ жоғары бiлiмдi кадрлар даярлауға 
мемлекеттiк білім беру тапсырысы бойынша бiлiм алушылардың құрамына 
қабылдауға арналған конкурсты өткiзу кезiнде балдары тең болған жағдайда мы-
надай кезектілік бойынша:

1) «Алтын белгi» белгiсімен марапатталған адамдар;
2) техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарла-

маларын іске асыратын білім беру ұйымдарының білім туралы құжаттары бар, 
біліктілігін растаған жəне мамандығы бойынша кемінде бір жыл жұмыс өтілі бар 
адамдар;

3) тiзбесiн бiлiм беру саласындағы уəкiлеттi орган айқындайтын жалпы бiлiм 
беретiн пəндер бойынша халықаралық олимпиадалар мен ғылыми жобалар 
конкурстарының (ғылыми жарыстардың) (бiрiншi, екiншi жəне үшiншi дəрежелi ди-
пломдармен марапатталған), орындаушылардың халықаралық жəне республикалық 
конкурстарының жəне спорттық жарыстардың (бiрiншi, екiншi жəне үшiншi дəрежелi 
дипломдармен марапатталған) соңғы үш жылдағы жеңiмпаздарының, сондай-ақ 
өздерi таңдаған мамандықтар олимпиадалардың, конкурстың немесе спорттық 
жарыстың пəнiне сəйкес келген жағдайда, жалпы бiлiм беретiн пəндер бойынша 
ағымдағы оқу жылында президенттік, республикалық олимпиадалар мен ғылыми 
жобалар конкурстарының (бiрiншi, екiншi жəне үшiншi дəрежелi дипломдармен 
марапатталған) жеңiмпаздары;

4) жетiм балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың, 
сондай-ақ кəмелетке толғанға дейін ата-аналарынан айырылған немесе ата-
анасы ның қамқорлығынсыз қалған жастар қатарындағы Қазақстан Республикасы 
азаматтарының, бірінші жəне екінші топтардағы мүгедектердің, жеңілдіктері мен 
кепілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне 
теңестірілген адамдардың, медициналық қорытындыға сəйкес тиісті білім беру 
ұйымдарында оқуға қарсы көрсетілімдер жоқ бала кезінен мүгедектердің, мүгедек 
балалардың жəне үздік білімі туралы құжаттары (куəліктері, аттестаттары, диплом-
дары) бар адамдар басым құқыққа ие.

Бұл ретте балдардың көрсеткіштері бірдей болған жағдайда білім беру грантта-
ры аттестаттың, куəліктің немесе дипломның жоғары орташа балдары бар адам-
дарға беріледі.

Балдардың көрсеткіштері бірдей болған жағдайда, сондай-ақ аттестаттың, 
куəліктің немесе дипломның орташа балдары бірдей болғанда бейіндік пəн бойын-
ша алған балдары ескеріледі.

13. Балдардың көрсеткіштері бірдей болған жағдайда жəне басым құқығы 
болмаған кезде білім беру гранттары аттестаттың, куəліктің немесе дипломның 
орташа балдары жоғары адамдарға беріледі.

Балдардың көрсеткіштері бірдей жəне басым құқығы болмаған кезде, сондай-ақ 
аттестаттың, куəліктің немесе дипломның орташа балы бірдей болғанда бейіндік 
пəндер бойынша алған балдары ескеріледі.

14. Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ 
адамдар, бірінші жəне екінші топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек 
балалар, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін, 
сондай-ақ кəмелетке то лғанға дейін ата-анасынан айырылған немесе ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған жастар қатарындағы Қазақстан Республикасының азамат-
тары, жеңілдіктер мен кепілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары 
мен мүгедектеріне теңестірілген адамдар үшін конкурс көрсетілген санаттар ара-
сында бекітілген мемлекеттік білім беру тапсырысының жалпы көлемінен бекітілген 
квоталар бойынша өткізіледі.

Білім беру грантын алуға арналған конкурсқа қатысушы адамдар үшін бекітілген 
қабылдау квотасы барлық өтініш білдірілген мамандықтарға қолданылады.

Мамандықтар топтарында квоталар бойынша білім беру гранттарының саны 
оқу нысаны бойынша белгіленеді. Егер квота бөлінген мамандықтар тобында 
шығармашылық емтиханы бар мамандықтар болған жағдайда, білім беру грантын 
тағайындаған кезде қатысушының үтірден кейінгі бір белгіге дейін дөңгелектелген 
максималды мүмкін балына пайыздық қатынаста ҰБТ немесе КТ тестілеу нəтижесі 
салыстырылатын болады.

Балдардың көрсеткіштері бірдей болған жағдайда білім беру гранттары 
аттестаттың, куəліктің немесе дипломның орташа балы жоғары адамдарға беріледі.

Аттестаттың, куəліктің немесе дипломның орташа балы бірдей болған жағдайда 
бейіндік пəндер немесе шығармашылық емтихандар бойынша алған балдары 
ескеріледі.

15. Ауыл жастары арасынан шыққан азаматтар үшін квота белгіленген маман-
дықтар бойынша конкурс мынадай түрде өтеді: осы мамандықтар мен оқыту тілі 
бойынша гранттардың жалпы санының 70 пайызы жалпы конкурс тəртібімен беріледі, 
ал гранттардың қалған 30 пайызына конкурс тек ауыл жастары арасынан шыққан 
азаматтар үшін өткізіледі.

16. «5В011000-Физика», «5В011200-Химия», «5В011300-Биология» жəне 
«5В011100-Информатика» педагогикалық мамандықтары бойынша білім беру гран-
тына арналған конкурсқа тілдік дайындығын күшейту үшін мемлекеттік білім беру 
тапсырысының негізінде ЖОО-лардың дайындық бөлімін бітірген адамдар, ҰБТ мен 
КТ-ны ағылшын тілінде тапсырған адамдар қатысады.

Бұл ретте тілдік дайындығын күшейту үшін мемлекеттік білім беру тапсырысының 
негізінде ЖОО-лардың дайындық бөлімін бітірген адамдар жоғары балдың 50 пай-
ызынан төмен емес шекті балмен шет тілін (ағылшын) білуге арналған кешенді 
тестілеу мен тестілеуді тапсырады. 

Шет (ағылшын) тілі білімін тестілеуді базалық ЖОО-ларда 12 шілдеге дейін 
Ұлттық тестілеу орталығы (бұдан əрі – ҰТО) өткізеді. 

Көрсетілген санаттарға арналған конкурс өткізілгеннен кейін қалған білім беру 
гранттары «Білім беру», «Жаратылыстану ғылымдары», «Техникалық ғылым жəне 
технологиялар», «Ауыл шаруашылығы ғылымдары», «Ветеринария», «Денсаулық 
сақтау жəне əлеуметтік қамсыздандыру» дайындық бағыттары бойынша 1 немесе 
2-курсты бітірген адамдарға жəне жоғарыда көрсетілген педагогикалық мамандықтар 
бойынша оқуды жалғастыруға ниет білдіргендерге беріледі.

Конкурсқа қатысу үшін шет тілін меңгергенін растайтын сертификаты: Test of 
English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (TOEFL ITP – кемінде 
460 балл), Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm Internet-
based Test (TOEFL IBT, шекті балл – кемінде 59), (TOEFL, шекті балл – кемінде 500 
балл ), International English Language Tests System (IELTS, шекті балл – кемінде 
5.0), үлгерімінің орташа балы кемінде 2,67 балл GPA (Grade Point Average – Грейт 
Поинт Эверейдж) болуы тиіс. 

Білім беру гранттарын беру жазғы демалыс кезеңінде 1 немесе 2-курстың 
білім беру бағдарламасын табысты аяқтағаннан кейін мынадай тəртіппен жүзеге 
асырылады:

1) «Білім беру», «Жаратылыстану ғылымдары», «Техникалық ғылым жəне тех-
нологиялар», «Ауыл шаруашылығы ғылымдары» жəне «Ветеринария», «Денсаулық 
сақтау жəне əлеуметтік қамсыздандыру» дайындық бағыттары бойынша меншік ны-
санына қарамастан ЖОО-лардың ақылы негізінде білім алушылары мамандықты 
жəне ЖОО-ны көрсете отырып, педагогикалық мамандықтар бойынша мамандардың 
тілдік дайындығын күшейтуге арналған білім беру гранттарын беру конкурсына 
қатысу туралы өтініш береді;

2) ЖОО-лар білім алушылар өтініштерінің деректер базасын ҰТО-ға береді;
3) ҰТО шет тілін меңгергенін растайтын сертификаттың балдарына жəне үлгерімі-

нің орташа балына сəйкес мамандықтар бөлісінде ведомостарды қалыптастырады 
жəне республикалық комиссияға жолдайды;

4) республикалық комиссия білім беру грантын шет тілін меңгергенін растайтын 
сертификаттың балдарына жəне үлгерімінің орташа балына сəйкес тағайындайды. 

Көрсеткіштері бірдей болған жағдайда ағылшын тілін білу сертификатының 
балы жоғары адамдар басым құқыққа ие болады. Сертификаттардың көрсеткіштері 
бірдей болған жағдайда GPA үлгерімінің орташа балы, одан кейін аттестаттың 
балы есептеледі;

5) республикалық комиссияның шешімі негізінде білім беру саласындағы уəкілетті 
орган 12 тамызға дейін осы тармақта көрсетілген педагогикалық мамандықтар бой-
ынша мамандардың тілдік дайындығын күшейтуге арналған білім беру гранттарын 
беру туралы бұйрық шығарады;

6) білім беру саласындағы уəкілетті орган бұйрығының негізінде ҰТО осы тармақта 
көрсетілген педагогикалық мамандықтар бойынша мамандардың тілдік дайындығын 
күшейтуге арналған білім беру гранттарын беру туралы куəлікті ресімдейді.

Осы тармақта көрсетілген педагогикалық мамандықтар бойынша мамандар-
дың тілдік дайындығын күшейтуге арналған білім беру гранттарын беру туралы 
куəлік негізінде ЖОО басшысы білім алушылардың аталған ЖОО-да өтініш берген 
мамандығы бойынша білім беру гранты бойынша оқуын 2 немесе 3-курстан бастап 
жалғастыру туралы бұйрық шығарады.

 Бұл ретте осы тармақта көрсетілген педагогикалық мамандықтар бойынша 
мамандардың тілдік дайындығын күшейтуге арналған білім беру грантына қабылдау 
кезінде міндетті құрамдас пəндердегі академиялық айырмашылық түріндегі пререк-
визиттер курстың жоғалуына əкелмейді жəне тегін негізде меңгеріледі.

17. Білім беру гранттарын конкурстық тағайындаудан кейін қалған бос білім 
беру гранттарын республикалық комиссия оқыту нысанына қарамастан, өту балы 
жоғары мамандықтарға дайындау бағыттарының ішінде осы Қағидалардың 5 жəне 
12-тармақтарында көзделген тəртіппен конкурстық негізде береді.

Халықаралық келісімдер бойынша келген шетелдік адамдарға білім беру грантта-
рын конкурстық тағайындаудан кейін қалған бос білім беру гранттарын беру жөніндегі 
шешімді республикалық комиссия қабылдайды.

Резервте көзделген білім беру гранттары республикалық комиссияның шешімімен 
тағайындалады. 

18. Республикалық комиссия шешімінің негізінде білім беру саласындағы 
уəкілетті органның бұйрығы шығарылады жəне білім беру грантын беру туралы 
куəлік ресімделеді.

Білім беру гранты иегерлерінің тізімі бұқаралық ақпарат құралдарында жари-
яланады.

Грант иегері білім беру грантынан бас тартқан жағдайда білім беру грантын 
беру туралы куəлік уəкілетті органға тапсырылады жəне күнтізбелік үш күн ішінде 
күші жойылады.

Білім беру грантын беру туралы куəлік қайтарылмаған жағдайда ЖОО-ның 
қабылдау комиссиясы күнді жəне білім беру грантынан бас тартқан адамның 
деректерін көрсете отырып, оның күшін жою туралы акті жасайды жəне ЖОО-ның 
мөрімен бекітілген актіні күнтізбелік үш күн ішінде білім беру саласындағы уəкілетті 
органға тапсырады.

Босаған білім беру гранттары осы Қағидаларда белгіленген тəртіппен конкурстық 
негізде тағайындалады. 

Білім беру грантын беру туралы куəлікті қабылдау комиссиялары азаматтардың 
конкурсқа қатысу үшін тапсырған құжаттарымен бірге 12 тамыздан кешіктірмей 
береді.

19. Жоғары білім алу, оның ішінде «Мəңгілік ел жастары – индустрияға!» бағдар-
ламасы, сондай-ақ оқытудың қысқартылған нысаны бойынша оқу процесінде 
босаған бос білім беру гранттары оқыту мамандықтарының бөлінісінде конкурстық 
негізде осы мамандық бойынша ақылы негізде оқитын білім алушыларға беріледі. 
Конкурс бүкіл оқу кезеңіндегі GPA үлгерімінің орташа балының негізінде аралық 
аттестаттаудың нəтижелері бойынша өткізіледі жəне бос білім беру грантын беру 
туралы куəлік беріледі. 

Ашық конкурс туралы хабарландыру ЖОО-ның сайтында (білім беру порталын-
да) мамандықтар мен курс бөлінісінде білім беру гранттарының саны көрсетіліп 
орналастырылады.

GPA үлгерімнің орташа балының көрсеткіштері бірдей болған жағдайда бүкіл 
оқу кезеңі ішінде тек қана А, А- («үздік»), содан соң А, А- («үздік») бағаларынан В+, 
В, В- («жақсы») бағаларына дейін бағалары бар, одан əрі – аралас бағалары бар 
білім алушылар басым құқыққа ие болады. 

20. Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру гранттарын беру жазғы 
жəне қысқы каникул кезеңінде конкурстық негізде бар бос орындарға мынадай 
тəртіппен жүзеге асырылады:

1) ақылы негізде білім алушы ЖОО басшысының атына одан əрі білім беру гран-
ты бойынша оқуға өтініш береді;

2) ЖОО келіп түскен өтінішті қарап, оны ғылыми кеңестің жəне байқау/
қамқоршылық кеңесінің қарауына ш ығарады;

3) ЖОО байқау/қамқоршылық кеңесі мен ғылыми кеңес шешімінің негізінде, 
берілген өтінішті конкурстық негізде ағымдағы жылғы 5 тамызға жəне 15 қаңтарға 
дейінгі мерзімде қарап, оны білім беру саласындағы уəкілетті органға шешім шығару 
үшін жолдайды (білім алушының өтінішіне ғылыми кеңестің шешімімен бірге сынақ 
кітапшасынан немесе транскриптінен үзінді көшірме, жеке басын куəландыратын 
құжаттың көшірмесі жəне ЖОО-дан шығарылған білім беру гранты иегерінің куəлігі 
(түпнұсқа) қоса беріледі);

4) нақты мамандық бойынша үміткерлер болмаған жағдайда, жоғары білім 
алу процесінде босаған бос білім беру гранттары жазғы жəне қысқы емтихан 
сессиясының қорытындылары бойынша даярлау бағыттарының ішінде конкурстық 
негізде беріледі;

5) жоғары білім алу процесінде босаған жəне білім беру саласындағы уəкілетті 
органға жіберілген бос білім беру гранттарын комиссия үміткерлердің болмаған-
дығына байланысты конкурстық негізде қайта тағайындайды.

6) конкурс мамандықтар, курс жəне оқу нысанының бөлінісінде конкурсқа 
қатысу үшін құжаттар тапсырған, басқа ЖОО-ларда ақылы негізде оқитын білім 
алушылардың арасында аралық аттестаттаудың нəтижелері бойынша жүргізіледі;

7) білім беру саласындағы уəкілетті орган келіп түскен құжаттарды мамандықтар, 
оқуға түскен жылын ескере отырып, оқу нысандары мен мерзімі бөлінісінде қарайды 
жəне мəселе оң шешілген жағдайда бос білім беру грантын тағайындау туралы 
бұйрық шығарады;

8) білім беру саласындағы уəкілетті орган бұйрығының негізінде бос білім беру 
грантын беру туралы куəлік ресімделеді;

9) білім беру грантын беру туралы куəлік негізінде ЖОО басшысы білім беру 
гранты бойынша одан əрі оқ уға бұйрық шығарады.

21. ЖОО-ның бірінші басшысы жоғары білім алу процесінде босаған, пайдала-
нылмаған бос білім беру гранттары куəліктерінің білім беру саласындағы уəкілетті 
органға уақтылы қайтарылуына жауапты болады.
3. Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін жергілікті бюджет қаражаты есебінен 

білім беру грантын беру тəртібі
22. Білім беру грантын беру жөніндегі конкурсты тиісті облыс жəне республикалық 

маңызы бар қала, астана əкімінің шешімімен құрылатын ЖАО комиссиясы өткізеді.
23. ЖАО комиссиясы жергілікті атқарушы органдардың қызметкерлері, 

«Атамекен» өңірлік кəсіпкерлер палатасының, азаматтық қоғам институттарының 
өкілдері қатарынан қалыптастырылады.

ЖАО комиссиясының төрағасы тиісті облыстың немесе республикалық маңызы 
бар қаланың, астананың əкімі немесе оның міндетін атқарушы адам болып та-
былады.

ЖАО комиссиясы туралы ереже тиісті облыс немесе республикалық маңызы бар 
қала, астана əкімдігінің қаулысымен бекітіледі.

ЖАО комиссиясының құрамы тиісті облыс немесе республикалық маңызы бар 
қала, астана əкімінің шешімімен бекітіледі.

ЖАО комиссиясы мүшелерінің саны тақ санды құрауы тиіс. ЖАО конкурстық 
комиссиясының отырыстары оның құрамының кемінде үштен екісі болған кезде 
заңды деп есептеледі жəне 11 – 15 тамыз аралығында өткізіледі.

24. Жергілікті бюджет қаражаты есебінен білім беру гранттары өңірлердің 
кадрларғ а қажеттілігі ескеріле отырып, талапкерлер өтініш білдірген нақты 
мамандықтар, тіл бөлімдері мен оқу нысандары бойынша ЖОО-да оқу үшін 
мамандықтар кезектілігіне сəйкес білім беру грантын беру туралы куəлікті бере 
отырып, ҰБТ немесе  КТ нəтижелері бойынша сертификаттар балдарына сəйкес 
конкурстық негізде беріледі.

25. Білім беру грантын беруге арналған конкурсқа қатысу үшін азамат ЖОО-ның 
қабылдау комиссиясына белгіленген үлгідегі бланкіде өтінішті, білімі туралы құжатты 
(түпнұсқа), ҰБТ немесе КТ сертификатын, 3x4 көлеміндегі екі фотосуретті, 086-У ны-
саны бойынша медициналық анықтаманы, сондай-ақ жеке басын куəландыратын 
құжаттың көшірмесін тапсырады.

Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарлама-
ларын іске асыратын білім беру ұйымдарының білім туралы құжаттары бар, білік-
тілігін растаған жəне мамандығы бойынша кемінде бір жыл жұмыс өтілі бар адамдар 
қосымша мына құжаттардың біреуін тапсырады:

1) еңбек кітапшасы;
2) жұмыс беруші қол қойған, ұйымның мөрімен расталған қызметтік тізім (жұмыс-

кердің жұмысы, еңбек қызметі туралы мəліметтер тізбесі) (болған кезде);
3) жұмыскердің еңбек қызметі туралы мəліметтер қамтылған архивтік анықтама, 

сондай-ақ аударылған міндетті зейнетақы жарналары туралы бірыңғай жинақтаушы 
зейнетақы қорынан үзінді көшірме мен жүргізілген əлеуметтік аударымдар туралы 
Мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру қорынан мəліметтер.

Білім беру грантын беруге арналған конкурсқа қатысу үшін азамат өтініште өзі 
таңдаған мамандық пен ЖОО-ны көрсетеді.

Бейіндік пəндер сəйкес келген жағдайда азамат төрт мамандықты көрсете алады.
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен білім беру грантын алуға арналған 

конкурсқа қатысу үшін өтініштер 5 – 10 тамыз аралығында қабылданады.
26. Конкурсқа қатысу үшін шығармашылық емтихандар тапсыруды талап ететін 

мамандықтарға түсушілерді қоспағанда, ұлттық ЖОО-ға түсуге тестілеу нəтижелері 
бойынша – кемінде 65 балл, «Білім беру» «Ауыл шаруашылығы ғылымдары» жəне 
«Ветеринария» мамандықтары топтары бойынша – кемінде 60 балл, басқа ЖОО-
ға – кемінде 50 балл, «Жалпы медицина» мамандықтарының топтары бойынша 
– кемінде 65 балл, оның ішінде Қазақстан тарихы, математикалық сауаттылық, 
оқу сауаттылығы – оқыту тілі бойынша – кемінде 5 балл жəне əр бейіндік пəннен 
кемінде 5 балл жинау қажет.

Шығармашылық емтихандар тапсыруды талап ететін мамандықтар бойынша 
конкурсқа қатысу үшін ұлттық ЖОО-ға түсуге тестілеу жəне шығармашылық емтихан 
нəтижелері бойынша – кемінде 65 балл, ал «Білім беру» мамандық тобы бойынша 
– кемінде 60 балл, басқа ЖОО-ға кемінде – 50 балл, оның ішінде Қазақстан тарихы, 
оқу сауаттылығы – оқыту тілі бойынша – кемінде 5 балл жəне əрбір шығармашылық 
емтихан бойынша – кемінде 5 балл жинау қажет.

Қысқартылған білім беру бағдарламалары бойынша ұқсас мамандықтарға 
түсушілер үшін – кемінде 25 балл, оның ішінде шығармашылық емтихан бойынша 
– кемінде 5 балл жəне бейіндік пəн бойынша – кемінде 5 балл. 

Шығармашылық емтихандарды тапсыруды талап ететін мамандықтарға 
түсушілерді қоспағанда, қысқартылған білім беру бағдарламалары бойынша 
ұқсас шығармашылық мамандықтарға түсушілерге конкурсқа қатысу үшін тестілеу 
нəтижелері бойынша – кемінде 25 балл, оның ішінде жалпы бейіндік пəн бойын-
ша – кемінде 5 балл жəне бейіндік пəн бойынша – кемінде 5 балл жинау қажет.

27. Шығармашылық мамандықтарды таңдаған талапкерлер білім беру грантын 
беруге арналған конкурсқа бір мамандық бойынша қатысады жəне шығармашылық 
емтихан тапсырған ЖОО-ны ғана көрсетеді.

Педагогикалық мамандықтарды таңдаған жəне арнайы емтиханнан «өткен» та-
лапкерлер білім беру грантын беруге арналған конкурсқа арнайы емтиханды тап-
сыру орнына қарамастан, бейіндік пəндерге сəйкес болған жағдайда төрт мамандық 
бойынша қатысады.

28. ЖАО қаражаты есебінен білім беру гранты иегерімен «ЖАО-студент-ЖОО» 
үшжақты шарт жасалады.

29. ЖАО комиссиясы шешімінің негізінде тиісті бұйрық шығарылады жəне 
жергілікті бюджет қаражаты есебінен білім беру грантын тағайындау туралы куəлік 
ресімделеді. 

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен білім беру гранты иегерлерінің тізімі өңірлік 
бұқаралық ақпараттық құралдарында жарияланады.

30. Грант иегері жергілікті бюджет қаражаты есебінен білім беру грантынан бас 
тартқан жағдайда білім беру грантын беру туралы куəліктің күші жойылады, білім 
беру гранты осы Қағидаларда белгіленген тəртіппен қабылдау күнінен күнтізбелік 
отыз күн ішінде конкурстық негізде беріледі.

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен білім беру грантын беру туралы куəлік 
қайтарылмаған жағдайда ЖОО-ның қабылдау комиссиясы күнді жəне білім беру 
грантынан бас тартқан адамның деректерін көрсете отырып, оның күшін жою тура-
лы акті жасайды жəне ЖОО-ның мөрімен бекітілген актіні күнтізбелік үш күн ішінде 
ЖАО-ға тапсырады.

ЖАО жергілікті бюджет қаражаты есебінен білім беру грантын беру туралы 
куəлікті азаматтардың конкурсқа қатысу үшін тапсырған құжаттарымен бірге 25 
тамыздан кешіктірмей береді.

31. Жергілікті бюджет қаражаты есебінен бос білім беру гранттарын тағайындауды 
ЖАО комиссиясы жүзеге асырады.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС 

ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ 
КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 11 мамыр             №102-НҚ            Астана қаласы

«Құрылыстағы баға белгілеу бойынша нормативтік 
құжаттарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Инвестициялар және даму министрлігінің Құрылыс және 
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті 

төрағасының 2017 жылғы 14 қарашадағы № 249-нқ 
бұйрығына өзгеріс пен толықтыру енгізу туралы

«Қазақстан Республикасындағы сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі 
туралы» 2001 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 20-бабының 
6-2) тармақшасына, «Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі Қазақстан 
Республикасы Заңының 50-бабының 2-тармағына Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2014 жылғы 19 қыркүйектегі № 995 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар жəне даму министрлігі туралы ереженің 17-тармағының 460) 
тармақшасына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. «Құрылыстағы баға белгілеу бойынша нормативтік құжаттарды бекіту тура-
лы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Құрылыс 
жəне тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті төрағасының 2017 жылғы 
14 қарашадағы № 249-нқ бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде №16073 болып тіркелген, 2017 жылы 20 желтоқсанда Қазақстан 
Республикасының Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде 
жарияланған) мынадай өзгеріс пен толықтыру енгізілсін:

1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«1. Келесі құрылыстағы баға белшідеу бойынша нормативтік құжаттар:
1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасы құрылыстың 

сметалық құнын айқындау жөніндегі нормативтік құжат;
2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес Құрылыстағы үстеме шығыстардың жəне 

сметалық пайданың щамасын айқындау жөніндегі нормативтік құжат;
3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес Құрылысты ұйымдастыру жобасының 

шешімімен байланысты қосымша шығындарды айқындау жөніндегі нормативтік құжат;
4) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сəйкес құрылыстағы инжинирингтік қызметтер 

шығындарды айқындау жөніндегі нормативтік құжат.»;
осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес 4-қосымшамен толықтырылсын;
2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі Құрылыс жəне 

тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нор-
малар басқармасы:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуді;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде 
оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз тасығыштағы жəне электрондық нысандағы 
көшірмелерін Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық 
бақылау банкіне ресми жариялау жəне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат 
орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына 
жіберуді;

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

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі 
Құрылыс жəне тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің интернет-ре-
сурсында орналастыруды;

5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақша-
ларына сəйкес іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан Республи-
касы Инвестициялар жəне даму министрлігі Құрылыс жəне тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық істері комитетінің Құқықтық қамтамасыз ету басқармасына ұсынуды 
қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар жəне даму министрлігінің Құрылыс жəне тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық істері комитеті төрағасының орынбасарына жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі
Құрылыс жəне тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

істері комитетінің төрағасы М.ЖАЙЫМБЕТОВ

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің
Құрылыс жəне тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті 

төрағасының 2018 жылғы 11 мамырдағы №102-НҚ бұйрығына қосымша

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің
Құрылыс жəне тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті 

төрағасының 2017 жылғы 14 қарашадағы № 249-нқ бұйрығына 4-қосымша

Құрылыстағы инжинирингтік қызметтерге арналған шығындарды айқындау 
жөніндегі нормативтік құжат

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Құрылыстағы инжинирингтік қызметтерге арналған шығындарды ай-

қын дау жөніндегі нормативтік құжат (бұдан əрі – Нормативтік құжат) Қазақстан 
Республикасының құрылыс, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі саласындағы 
заңнама талаптарына сəйкес əзірленген. 

2. Нормативтік құжат құрылысқа мемлекеттік инвестициялардың жəне квазимем-
лекеттік сектор субъектілерінің қаражаты есебінен тұрғызылатын объектілер бойынша 
инжинирингтік қызметтерге арналған шығындарды анықтауға арналған. 

Қаржыландырудың басқа көздері есебінен тұрғызылатын объектілер бойынша осы 
Нормативтік құжаттың ережелерінің ұсынымдық сипаты бар. 

3. Нормативтік құжат құрылыстағы инжинирингтік қызметтерге арналған шығын-
дардың шамасын айқындау жөніндегі негізгі қағидаттардан жəне əдістемелік ереже-
лерден тұрады.

4. Осы Нормативтік құжатта мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
1) авторлық қадағалау – бұл автордың:
сəулет жəне қала құрылысы туындысының авторы (авторлары) жүзеге асыратын 

құрылыс жобасының (құрылыс құжаттамасының) əзiрленуiне; 
сəулет немесе қала құрылысы туындысының авторын (авторларын) қоса алғанда, 

əзiрлеушiлер жүзеге асыратын құрылыс жобасының iске асырылуына бақылау жүргiзудi 
жүзеге асыру жөнiндегi құқықтылығы;

2) жоба – жеке жəне заңды тұлғалардың түпкі ойының мəнін жəне оны практи-
када іске асыру мүмкіндігін ашып көрсететін, сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс 
құжаттамасы (сызбалар, графикалық жəне мəтіндік материалдар, инженерлік жəне 
сметалық есеп-қисаптар), оның ішінде құрылыстың техникалық-экономикалық 
негіздемесі жəне (немесе) жобалау-сметалық құжаттамасы нысанында ұсынған, 
адамның мекендеуі мен тіршілікетуінің қажетті жағдайларын қамтамасыз ету жөніндегі 
түпкі ойы;

3) жобаны басқару – берілген бюджет жəне мерзім шеңберінде инвестициялық 
жобаның мақсатына қолжеткізу үшін тапсырыс берушімен не инвестормен жасалған 
шартқа сəйкес объектілердің жобалануын, салынуын жəне пайдалануға берілуін 
ұйымдастыру, жоспарлау, үйлестіру, бақылау бойынша қызмет;

4) құрылыстағы мемлекеттік инвестициялар (бұдан əрі – мемлекеттік инвестиция-
лар) - жаңа ғимараттар мен құрылыстардың, олардың кешендерінің, инженерлік жəне 
көлік коммуникацияларының құрылысына, сондай-ақ, қолданыстағы объектілерді 
реконструкциялауға немесе күрделі жөндеуге (кеңейтуге, жаңғыртуға, техника мен 
қайта жарақтандыруға) инвестициялар, мыналар:

республикалық жəне (немесе) жергілікті бюджеттердің қаражаты, оның ішінде 
бюджеттік инвестицияларға жəне квазимемлекеттік сектор субъектілеріне бюджеттік 
кредит беруге бөлінген нысаналы қаражат;

мемлекет кепілдігімен не мемлекеткепілгерлігімен мемлекеттікемес қарыздардың 
нысаналы қаражаты;

Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражаты;
концессиялық жобаларды іскеа сыруға бөлінген қаражат олардың көздері бо-

лыпта балады.
5) сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметi саласындағы инжинирингтiк 

қызметтер көрсету - оңтайлы жобалық көрсеткiштерге қолжеткiзу мақсатында 
құрылыстың дайындығын жəне жүзеге асырылуын қамтамасыз ететiн қызметтер кешенi 
(техникалық жəне авторлық қадағалау), жобаны басқару;

6) тапсырыс беруші – қызметін Қазақстан Республикасының сəулет, қала құрылысы 
жəне құрылыс қызметі туралы заңнамасына сəйкес жүзеге асыратын жеке немесе 
заңды тұлға. Жобаның (бағдарламаның) тапсырыс беруші-инвесторы, тапсырыс беруші 
(меншік иесі), құрылыс салушы не олардың уəкілетті адамдары қызмет мақсаттарына 
қарай тапсырыс беруші бола алады; 

7) техникалық қадағалау- орындалған жұмыстың сапасын, мерзiмiн, құнын, 
қабылдапалынуын жəне объектiнiң пайдалануға берiлуiн қоса алғанда, жобаны iске 
асырудың барлық сатысында құрылысты қадағалау.

5. Инжинирингтік қызметтерге арналған шығындарды айқындау құрылыстың 
сметалық құнынан проценттерде объектілерді салу кезінде жобаны басқару, техникалық 
жəне авторлық қадағалау бойынша инжинирингтік қызметтердің функцияларын жүзеге 
асыруға арналған шығыстар лимитінің нормативі негізінде есеппен жүзеге асырылады.

6. Объектілерді салу кезіндегі инжинирингтік қызметтерге арналған шығындар оның 
ұзақтығының нормаларына сəйкес құрылыстың барлық кезеңіне арналған құрылыс 
құнының жиынтық сметалық сметалық есебінде қарастырылады жəнеобъектіні жо-
спарлау жəне салу, сондай-ақ, құрылыстағыинжинирингтік қызметтердің сатып алуын 
өткізу үшін тапсырыс беруші қаражатының лимиті болып табылады.

7. Инжинирингтік қызметтердің үздіксіз сипаты бар жəне салынған объектіні 
пайдалануға қабылдауды қосаалғанда құрылыстың барлық кезеңі ішінде жүзеге 
асырылады. 

8. Құрылыс құнының сметалық есебі бойынша құрылыстың сметалық құны (қосылған 
құн салығын есепке алмастан) құрылыстағыинжинирингтік қызметтерге арналған 
шығындардың есебі үшін негіз болып табылады. 

Жобаларды басқару жəне құрылыс үшін техникалық қадағалау бойынша инжирингтік 
қызметтерге арналған тапсырыс берушінің шығыстар лимиті осы Нормативтік құжаттың 
1-қосымшасында келтірілген.

Құрылыс объектілер үшін авторлық қадағалау бойынша инжинирингтік қызметтерге 
арналған тапсырыс берушінің шығыстар лимиті осы Нормативтік құжаттың 2-қосымша-
сында келтірілген.

9. Тиісті инжинирингтік қызметтерге арналған шығындардың шамасы осы 
Нормативтік құжаттакелтірілген есеппен анықталады. 

Инжинирингтік қызметтерге арналған шығындар есебіне қосылған құн салығы 
енгізілмеген жəне қосымша ескерілген. 

Жобаны (жобалау-сметалық құжаттамасы) əзірлеушілер үшін авторлық қадағалауға 
арналған шығындардың сметалық құнына жобалау ұйымының орналасқан пунктінен 
тыс объектіні салумен байланысты жəне əкімшілік персоналдың іссапарларын 
қоспағанда сол жерде жобалау шешімдерін қабылдауды талап ететін, құрылысқа 
авторлық қадағалауды жүзеге асыратын жобалау ұйымы мамандарының іссапар 
шығыстары енгізіледі.

10. Қосылған құн салығы Қазақстан Республикасының салық заңнамасында 
белгіленетін мөлшері бойынша есептеледі.

11. Құрылысқа авторлық қадағалауды жүзеге асыратын жобалау ұйымы маман-
дарының құрылыс объектісіне іссапарға жіберумен байланысты қосымша шығындар 
іссапарға жіберілген қызметкерлердің қажетті санынан жəне құрылыстың нормативтік 
ұзақтығынан ескере отырып, құрылыста олардың болуы мерзімін ескере отырып, жа-
салатын есеппен анықталады.

Жобалау ұйымы мамандарын іссапарға жіберуге арналған қосымша шығындар 
есебінде мыналар ескеріледі: 

1) іссапарда болудың күнтізбелік күндері үшін тəуліктік;
2) межелі жерге жəне кері бару бойынша шығыстар; 
3) тұрғын үй-жайды жалға алу бойынша шығыстар.
Есеппен анықталған құрылысқа авторлық қадағалауды жүзеге асыратын жобалау 

ұйымы мамандарды іссапарға жіберуге арналған қосымша шығындардың сомасы 
құрылыс үшін авторлық қадағалау құны есебі құрамына енгізіледі.

Жобаны басқаруға жəне құрылыс үшін техникалық қадағалауға арналған шығындар 
құнына құрылысқа арналған мамандарды іссапарға жіберуге арналған қосымша 
шығындар енгізілмейді.

12. Есеппен алынған толық көлемдегі инжинирингтік қызметтерге арналған қаражат 
Қазақстан Республикасындағы құрылыстың сметалық құнын айқындау жөніндегі 
нормативтік құжатқа сəйкес құрылыс құнының жиынтық сметалық есебіне енгізіледі.

13. Құрылысы бір күнтізбелік жылдан астамда жоспарланатын объектілер бой-
ынша инжинирингтік қызметтердің құны нормативтік ұзақтыққа жəне құрылыстағы 
бітеме нормаларына сəйкес күнтізбелік жыл бойынша инвестициялардың көлемдерін 
бөлу жолымен жəне айлық есептік көрсеткіштің өзгеріс индексі арқылы алдағы 
кезеңдердің көлемдеріне индексациялаумен анықталады. Айлық есептік көрсеткіш 
мөлшері Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 29 қарашадағы № 790 
қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесінің 
23-тармағына сəйкес жыл сайын жаңғыртылатын жəне Қазақстан Республикасының 
Үкіметі мақұлдайтын тиісті бес жылдық кезеңге арналған Қазақстан Республикасының 
əлеуметтік-экономикалық дамуы болжамына сəйкес қабылданады. 

14. Құрылыстың нормативтік ұзақтығына жəне құрылыстың басталуына байла-
нысты жылдар бойынша бөлумен инжинирингтік қызметтердің құны есебі Қазақстан 
Республикасында құрылыстың сметалық құнын айқындау жөніндегі нормативтік 
құжатқа сəйкес жүргізіледі. 

15. 1 жəне 2-қосымшаларда құрылыстың сметалық құнынан проценттерде 
инжинирингтік қызметтердің түрлері бойынша шығыстар лимитінің нормативтері 
келтіріледі, сондай-ақ, инжинирингтік қызметтерді көрсетуге арналған нормативтік 
еңбек сыйымдылығы анықтама түрінде келтіріледі. Нормативтік еңбек сыйымдылығы 
инжинирингтік қызметтердің белгілі бір бірлігін орындауға арналған жұмыс уақытның 
шығындарын сипаттайтын экономикалық көрсеткішті білдіреді. Нормативтік еңбек 
сыйымдылығы объектіні салудың сметалық құны кезінде инжинирингтік қызметтерді 
көрсетуге арналған сарапшылардың нормативтік санын анықтауға да арналған.

16. Қызметтерді көрсетуге арналған шартта тіркелетін, инжинирингтік қызметтерге 
арналған шарт бағасы құрылыстың барлық кезеңіне арналған тапсырыс берушінің 
сметасымен белгіленген қаражат лимиті шегінде əлеуетті жеткізушінің ұтқан баға 
ұсынысы негізінде тиісті инжинирингтік қызметтерді сатып алудың нəтижелері бойынша 
мемлекеттік сатып алу саласындағы заңнамаға сəйкес анықталады.

2-тарау. Құрылыс үшін жобаны басқару бойынша инжинириингтік 
қызметтерге арналған шығындарды айқындау

17. Сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі саласындағы Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес анықталатын тапсырыс берушінің функци-
яларын жүзеге асыруға арналған инжинирингтік ұйымның шығындарын ескереді.

18. Құрылыс үшін жобаны басқару бойынша инжинирингтік қызметтерге арналған 
шығындардың шамасы мына формула бойынша анықталады: 

ШБШ =Сқұр. х ШНжб          (1)
онда:
ЖБШ – жобаны басқаруға арналған шығындар, тенге;
Сқұр. – бағаның ағымды деңгейіндегі бір жылдағы құрылыстың құны, мың теңге/жыл;

ШНжб – жобаны басқаруға арналған тапсырыс берушінің шығыстар лимитінің 
нормативі, процент. Жобаны басқаруға арналған тапсырыс берушінің шығыстар лимиті 
нормативінің мөлшері осы нормативтік құжат 1-қосымшаның 2-бағанында келтірілген. 

3-тарау. Құрылыс үшін техникалық қадағалау бойынша инжинирингтік 
қызметтерге арналған шығындарды айқындау

19. Құрылыс үшін техникалық қадағалауға арналған тапсырыс берушінің шығындары 
орындалатын құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасын бақылаумен, құрылыс мерзімін 
сақтау қаражатын жұмсаумен жəне сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі 
саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де функциялар-
мен байланысты инжирингтік ұйымның шығындарын ескереді.

20. Құрылыс үшін техникалық қадағалауды жүзеге асыру бойынша инжирингтік 
қызметтерге арналған шығындардың шамасы мына формула бойынша анықталады:

ТҚШ =Сқұр. х НРтн         (2)
онда:
ТҚШ – техникалық қадағалауға арналған шығындар, теңге;
Сқұр. – құрылыс құнының сметалық есебі бойынша ағымдағы деңгейдегі бір 

жылдағы құрылыстың сметалық құны, мың теңге/жыл;
ШНтқ – құрылыс үшін техникалық қадағалауды жүзеге асыруға арналған тапсы-

рыс берушінің шығыстар лимитінің нормативі, процент. Құрылыс үшін техникалық 
қадағалауға арналған тапсырыс берушінің шығыстар лимиті нормативінің мөлшері 
осы Нормативтік құжатқа1-қосымшаның 3-бағанында келтірілген.

4-тарау. Құрылыс үшін авторлық қадағалау бойынша инжинирингтік 
қызметтерге арналған шығындарды айқындау

21. Құрылыс үшін авторлық қадағалауды жүзеге асыруға арналған тапсырыс 
берушінің шығындары сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі саласындағы 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес осы мақсаттарға жобалау ұйымының 
шғындарын ескереді.

22. Құрылыс үшін авторлық қадағалауды жүзеге асыру бойынша инжирингтік 
қызметтерге арналған шығындар шамасы мына формула бойынша анықталады:

АҚШ =Сстр. х НРан            (3)
онда: 
АҚШ – құрылыс үшін авторлық қадағалауға арналған шығындар, теңге;
Сқұр. – құрылыс құнының сметалық есебі бойынша бағаның ағымдағы деңгейінде 

бір жылдағы құрылыстың сметалық құны, мың теңге/жыл;
ШНақ – құрылыс үшін авторлық қадағалау функциясын жүзеге асыруға арналған 

шығыстар нормативі, процент. Құрылыс үшін авторлық қадағалау бойынша 
инжинирингтік қызметтерге арналған тапсырыс берушінің шығыстар лимиті нормативінің 
мөлшері осы Нормативтік құжатқа 2-қосымшада келтірілген.

Құрылыстағы инжинирингтік қызметтерге арналған шығындарды
айқындау жөніндегі нормативтік құжатқа 1-қосымша

Жобаларды басқару жəне құрылыс үшін техникалық қадағалау бойынша 
инжирингтік қызметтерге арналған тапсырыс берушінің шығыстар лимиті

Бағалардың 
ағымдағы 
деңгейіндегі 
бір жылдағы 
құрылыс 
құны, мың 
АЕК */жыл

Жобаны 
басқаруға 
арналған 
тапсырыс 
берушінің 
шығыстар 
лимитінің 
нормативі, 
процент

Құрылыс үшін 
техникалық 
қадағалауға 
ар налған 
тапсырыс 
берушінің 
шығыстар 
лимитінің 
нормативі, 
процент 

Анықтамалық деректер
Жобаны басқару 
бойынша функ-

цияларды 
жүзеге асыруға 

арналған 
нормативтік 

еңбек 
сыйымдылығы, 

адам-сағат

Құрылыс үшін 
техникалық 
қадағалауды 

жүзеге асыруға 
арналған 

нормативтік 
еңбек 

сыйымдылығы, 
адам-сағат

1 2 3 4 5
300 дейін 1,39% 3,24% 1747 4077

300 астам 450 
дейін

1,25% 2,93% 2366 5521

450 астам 580 
дейін

1,13% 2,64% 2751 6418

580 астам 1000 
дейін

1,02% 2,38% 4277 9979

1000 астам 
1300 дейін

0,92% 2,15% 5020 11714

1300 астам 
1900 дейін

0,83% 1,95% 6644 15503

1900 астам 
2580 дейін

0,76% 1,77% 8211 19158

2580 астам 
3200 дейін

0,70% 1,62% 9339 21790

3200 астам 
3850 дейін

0,65% 1,51% 10412 24295

3850 астам 
4850 дейін

0,61% 1,41% 12324 28755

4850 астам 
5800 дейін

0,58% 1,35% 14081 32855

5800 астам 0,56% 1,32%

*АЕК – заңнама тəртібімен жыл сайын белгіленетін айлық есептік көрсеткіш, теңге.

Ескерту:
1. Бір жылдағы құрылыс құны құрылыс ұйымы жəне сметалық құжаттама жобасына 

сəйкес құрылыстың нормативтік ұзақтығына байланысты анықталады.
2. Желілік құрылыс объектілері үшін (желілік құрылыстар) шығыстардың лимит 

нормативіне 1,5 тең коэффициент қолданылады.
3. Жобаны басқаруға арналған функцияларды жəне техникалық қадағалауды 

біріктіру кезінде 2 жəне 3-бағандары бойынша нормативтер жинақталады. 
4. Нормативтік еңбек сыйымдылығы тұтастай алғанда «дейін» (300, 450, 580 жəне 

бұдан əрі 5800 мың АЕК дейін) мəнінде құрылыс құны үшін көрсетілген. Құрылыс 
құнының аралық мəндері кезінде нормативтік еңбек сыйымдылығы интерполяция 
əдісімен анықталады.

5. Қалдықтан асатын бір жылда 5800 мың АЕК астам құрылыс құны кезінде жоба-
ны басқару жөніндегі функцияларды жүзеге асыруға арналған (3-баған) жəне құрылыс 
үшін техникалық қадағалауға арналған (4-баған) нормативтік еңбек сыйымдылығы 
сəйкесінше əрбір 100 мың АЕК-ке 243 адам-сағатқа жəне 566 адам-сағатқа ұлғаяды.

6. Жобаны басқару жөніндегі тапсырыс берушінің функцияларын жүзеге асыруға 
арналған нормативтік еңбек сыйымдылығы (4-баған) мен құрылыс үшін техникалық 
қадағалауды жүзеге асыруға арналған нормативтік еңбек сыйымдылығы (5-баған) 
көрсеткіштері анықтама түрінде келтірілген.

Құрылыстағы инжирингтік қызметтерге арналған шығындарды
айқындау жөніндегі нормативтік құжатқа 2-қосымша

Құрылыс объектілер үшін авторлық қадағалау бойынша инжинирингтік 
қызметтерге арналған тапсырыс берушінің шығыстар лимиті

Бағалардың ағымдағы 
деңгейдегі бір 

жылдағы құрылыс 
құны, мың АЕК */жыл

Авторлық қадағалауға 
арналған тапсырыс 
берушінің шығыстар 
лимитінің нормативі, 

процент

Анықтамалық деректер
Авторлық қадағалауды 
жүзеге асыруға арналған 

нормативтік еңбек 
сыйымдылығы, адам-сағат

300 дейін 1,12% 3
300 астам 450 дейін 1,01% 1407
450 астам 580 дейін 0,91% 1905

580 астам 1000 дейін 0,82% 2214
1000 астам 1300 дейін 0,74% 3443
1300 астам 1900 дейін 0,67% 4041
1900 астам 2580 дейін 0,61% 5349
2580 астам 3200 дейін 0,56% 6610
3200 астам 3850 дейін 0,52% 7518
3850 астам 4850 дейін 0,49% 8382
4850 астам 5800 дейін 0,47% 9920

5800 астам 0,45% 11335

*АЕК – заңнама тəртібімен жыл сайын белгіленетін айлық есептік көрсеткіш, 
теңге, теңге.

Ескерту:
1. Бір жылдағы құрылыс құны құрылыс ұйымы жəне сметалық құжаттама жобасына 

сəйкес құрылыстың нормативтік ұзақтығына байланысты анықталады.
2. Нормативтік еңбек сыйымдылығына желелік құрылыс объектілері үшін (желілік 

құрылыстар) 1,5 тең коэффициент қолданылады.
3. Нормативтік еңбек сыйымдылығы тұтастай алғанда «дейін» (300, 450, 580 жəне 

бұдан əрі 5800 мың АЕК дейін) мəнінде құрылыс құны үшін көрсетілген. Құрылыс 
құнының аралық мəндері кезінде нормативтік еңбек сыйымдылығы интерполяция 
əдісімен анықталады.

4. Қалдықтан асатын бір жылда 5800 мың АЕК астам құрылыс құны кезінде құрылыс 
үшін авторлық қадағалау жүргізуге арналған нормативтік еңбек сыйымдылығы əрбір 
100 мың АЕК-ке 279 адам-сағатқа ұлғаяды.

5. Құрылыс үшін авторлық қадағалауды жүзеге асыруға арналған нормативтік 
еңбексыйымдылығы көрсеткіштері анықтама түрінде келтірілген.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы         
29 мамырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16946 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2018 жылғы 12 сәуір        №150         Астана қаласы 
 

«Мемлекеттiк монополия субъектiсi өндiретiн және 
өткiзетiн тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін 

қызметтерге баға белгiлеу қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 

2016 жылғы 15 наурыздағы № 134 бұйрығына 
толықтырулар енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН: 
1. «Мемлекеттiк монополия субъектiсi өндiретiн жəне өткiзетiн тауарларға, 

жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге баға белгiлеу қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2016 жылғы 15 наурыздағы 
№ 134 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
13588 болып тіркелген, 2016 жылғы 19 сəуірде «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 
жарияланған) мынадай толықтырулар енгізілсін: 

Көрсетілген бұйрығымен бекітілген Мемлекеттiк монополия субъектiсi өндiретiн 
жəне өткiзетiн тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге баға белгiлеу 
қағидалары:

мынандай мазмұндағы 9, 9-1, 9-2, 9-3 жəне 9-4-тармақтармен толықтырылсын:
«9. Сараптама жүргізу мерзімі хабарлама немесе ақпарат қарауға келіп түскен 

сəттен бастап күнтізбелік тоқсан күннен аспайды. Сараптама жүргізудің жалпы мерзімі 
күнтізбелік бір жүз жиырма күннен аспайды.

9-1. Монополияға қарсы орган хабарламаны немесе ақпаратты қарау барысында 
монополияға қарсы орган белгілеген, бес жұмыс күнінен кем болмайтын мерзімде 
мемлекеттік монополия субъектісінен шешім қабылдау үшін қажетті қосымша 
мəліметтерді жəне (немесе) құжаттарды сұратады.

9-2. Қосымша мəліметтерді жəне (немесе) құжаттарды ұсыну кезеңінде мемлекеттік 
монополия субъектісі тиісті қосымша мəліметтерді жəне (немесе) құжаттарды ұсынғанға 
дейін қарау мерзімі тоқтатыла тұрады.

9-3. Монополияға қарсы орган мемлекеттік монополия субъектісі қосымша мəлімет-
терді жəне (немесе) құжаттарды ұсынғаннан кейін хабарламаны немесе ақпаратты 
қарауды қайта бастайды.

9-4. Сараптама жүргізу мерзімін есептеу ол қайта басталған күннен бастап 
жалғасады.».

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополиялар-
ды реттеу, бəсекелестікті жəне тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуді;

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

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интер-
нет-ресурсында орналастыруды;

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

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республика-
сының Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрі Т.СҮЛЕЙМЕНОВ

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы         
25 сəуірде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№16813 болып енгізілді.
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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, 108-109-110-нөмірлерде)
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7.5.2.1 қазақстандық компонентті 
қосымша қамту негізінде көлік 
инфрақұрылым элементтерін сипат-
тап, маңыздылығына баға береді;
7.5.2.2 қазақстандық компонентті 
қосымша қамту негізінде əлеуметтік 
инфрақұрылымының элементтерін 
сипаттап, маңыздылығына баға 
береді

8.5.2.1 қазақстандық 
компонентті қосымша 
қамту негізінде 
экономикалық 
инфрақұрылымның 
элементтерін сипат-
тап, маңыздылығына 
баға береді

9.5.2.1 ғылыми-техникалық революция үдерісін, даму бағыттарын талдайды;
9.5.2.2 қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде адам əлеуетінің даму индексі 
көрсеткіштерін анықтап, елдерді салыстырады; 
9.5.2.3 Қазақстанда адам капиталы-ның əлеуетін арттыру жөнінде ұсыныстар əзірлейді;
9.5.2.4 Қазақстанның индустриялық-инновациялық даму бағыттарын анықтап, болжам жасайды;
9.5.2.5 Қазақстанның инновациялық инфрақұрылымының жағдайын талдап, дамыту жөнінде 
ұсыныстар əзірлейді;
9.5.2.6 Қазақстан аймақтарының инфрақұрылы мын талдап, проблемаларды шешу жолдарын 
ұсынады
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7.5.3.1 ауыл шаруашылық, 
өнеркəсіп шаруашылық 
салаларын жіктеу арқылы 
маңыздылығын түсіндіреді

8.5.3.1 өндіруші жəне өңдеуші, қызмет саласы шаруашылық түрлерін жіктейді;
8.5.3.2 қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде ауылшаруашылық 
жəне өнеркəсіп өндірісін, қызмет саласын ұйымдастыру түрлерін сипаттайды;
8.5.3.3 қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде ауыл шаруашылық 
жəне өнеркəсіп өндірісін, қызмет саласын орналастыру факторларын талдайды; 
8.5.3.4 дүниежүзі шаруашылығы салаларын жоспар бойынша сипаттайды

9.5.3.1 Қазақстан шаруашылығы сала-
ларын жоспар бойынша сипаттайды;
9.5.3.2 Қазақстанның экономикалық 
аудандарының шаруашылық салала-
рын анықтап, мамандануын түсіндіреді
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9.5.4.1 дүниежүзілік шаруашылық тың субъектілерін сипаттайды;
9.5.4.2 халықаралық географиялық еңбек бөлінісінің мəнін анықтайды;
9.5.4.3 халықаралық экономикалық қатынас түрлерін жіктеп, сипаттайды;
9.5.4.4 дүниежүзілік шаруашылықтың даму көрсеткіштерін сипаттайды: 
жалпы ішкі өнім, жалпы ұлттық өнім оның ішінде жан басына шаққанда;
9.5.4.5 дүниежүзілік шаруашылықтың модельдері мен аумақтық құрылымын талдайды;
9.5.4.6 дүниежүзілік шаруашылықтың даму үрдістерін талдайды;
9.5.4.7 Қазақстанның дүниежүзілік шаруашылықтағы орнын анықтайды;
9.5.4.8 Қазақстанның халықаралық экономикалық интеграциядағы мүдделері мен мақсаттарын, орнын анықтайды
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7.6.1.1 қазақстандық компонентті қо сымша қамту негізінде 
елдерді геогра фия лық орнына байланысты топтастырады;
7.6.1.2 қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде 
елдердің географиялық орнын жоспар бойынша сипаттайды;
7.6.1.3 қазақстандық компонентті қо сымша қамту негізінде 
елдерді экономи калық-географиялық орнына байланысты 
топтастырады;
7.6.1.4 қазақстандық компонентті қо сымша қамту негізінде 
елдердің эконо микалық-географиялық жағдайын жоспар бой-
ынша сипаттайды;
7.6.1.5 қазақстандық компонентті қосым ша қамту негізінде 
елдердің эконо микалық-географиялық жағдайына баға береді; 
7.6.1.6 қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде 
елдердің экономикалық-географиялық жағдайын жақсарту 
жөнінде ұсыныс жасайды

8.6.1.1 саяси картаның басты нысан-
дарын сипаттайды;
8.6.1.2 елдерді басқару формасы 
жəне мемлекеттік құрылымы бойын-
ша топтастырады;
8.6.1.3 саяси картаның сандық жəне 
сапалық өзгерістерін талдайды;
8.6.1.4 елдердің саяси-географиялық 
жағдайына баға береді;
8.6.1.5 саяси интеграцияның 
қажеттілігі мен мақсаттарын 
түсіндіреді;
8.6.1.6 Қазақстанның саяси 
интеграциядағы мүдделері мен 
мақсаттарын талдайды

9.6.1.1 қазақстандық компонентті қосымша қамту 
негізінде елдерді экономикалық даму деңгейі бойын-
ша топтастырады;
9.6.1.2 қазақстандық компонентті қосымша қамту 
негізінде халықаралық ұйымдарды деңгейі жəне 
мақсаты бойынша топтастырады;
9.6.1.3 Қазақстан Республикасы ның əлеуметтік, 
экономикалық, саяси-географиялық жағдайына 
кешенді баға береді;
9.6.1.4 Қазақстандағы саяси-əкімшілік хоронимдерді 
жіктеп, мағынасын түсіндіреді жəне транслитерация 
сын үш тілде ұсынады;
9.6.1.5 Қазақстан Республикасы туралы кешенді 
географиялық ақпаратты түрлі мақсатты аудитория-
лар үшін дайындайды

2. Оқу бағдарламасы негізгі орта білім беру деңгейінің 7-9-сыныптарына арналған «География» оқу пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасының Ұзақ 
мерзімді жоспарына сəйкес жүзеге асырылады.

3. Тоқсандағы бөлімдер жəне бөлімдер ішіндегі тақырыптар бойынша сағат сандарын бөлу мұғалімнің еркіне қалдырылады.

Негізгі орта білім беру деңгейінің 7-9-сыныптарына арналған «География» оқу 
пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасына қосымша

 
Негізгі орта білім беру деңгейінің 7-9-сыныптарына арналған

«География» пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын 
жүзеге асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар

1) 7-сынып:
Бөлімше Тақырыптар Оқыту мақсаттары

Білім алушылар:
1-тоқсан

1 Географияны зерттеу тəсілдері
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Географияны зерттеу 
нысандары

7.1.1.1 географияның зерттеу нысандарын 
анықтайды

География ғылымының 
дамуы

7.1.1.2 саяхатшылар мен зерттеушілердің гео-
графия ғылымының дамуына қосқан үлесін сипат-
тап, баға береді

Географиялық дерек 
көздері

7.1.1.3 географиялық дереккөздермен жұмыс 
істейді: карта, сурет, мəтін, фотосуреттер, 
графикалық материалдар

Географиялық 
тəжірибелер.

7.1.1.4 географиялық нысандардың қасиеттерін 
тəжірибелік жолмен анықтайды

Далалық зерттеулер 
əдістері

7.1.1.5 географиялық далалық зерттеу əдістерін 
қолданады, көрсеткіштерді тіркейді, жинақтайды, 
өңдейді, талдайды

Географияда 
графикалық əдістердің 
қолданылуы

7.1.1.6 географиялық нысандардың, 
құбылыстардың жəне үдерістердің ерекшеліктерін 
графикалық түрде көрсете алады: диаграмма, 
профиль, график

2 Картография жəне географиялық деректер базасы
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Географиялық картос-
хемаларды қолдану

7.2.1.1 тақырып бойынша картосхемаларды 
жасай алады

Географиялық номен-
клатура

7.2.1.2 географиялық номенклатура нысандарын 
картадан көрсетеді

2.
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ы Географиялық 

деректерді 
ұйымдастыру

7.2.2.1 географиялық нысандарды топтастырып 
кесте түрінде көрсетеді

3 Физикалық география

3.
1 
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ер

а

Литосфераның 
құрылысы мен заттық 
құрамы

7.3.1.1 литосфераның құрылысы мен заттық 
құрамын анықтайды

Жердің тектоникалық 
құрылысы

7.3.1.2 жердің тектоникалық құрылымы мен 
литосфералық плиталардың орналасуын карта-
дан көрсетеді жəне сипаттайды

Литосфераның 
тектоникалық 
қозғалыстары

7.3.1.3 жер қыртысының тектоникалық 
қозғалыстарын талдайды: дрейф, коллизия, суб-
дукция, спрединг

Литосфералық ката-
клизмдер

7.3.1.4 дүние жүзінде жəне Қазақстанда 
литосфералық катаклизмдердің себеп-салдарын, 
таралуын түсіндіреді
7.3.1.5 қазақстандық компонент негізінде 
литосфералық катаклизмдер барысында өзін өзі 
ұстау ережелерін түсіндіреді
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зерттеушілер 
7.1.1.3 географиялық дереккөздермен жұмыс 
істейді: карта, сурет, мəтін, фотосуреттер, 
графикалық материалдар
7.1.1.6 географиялық нысандардың, 
құбылыстардың жəне үдерістердің 
ерекшеліктерін графикалық түрде көрсете алады: 
диаграмма, профиль, график
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2.1 Географиялық кар-
талар

7.2.1.1 тақырып бойынша картосхемаларды жа-
сай алады
7.2.1.2 географиялық номенклатура нысандарын 
картадан көрсетеді

2.2. Географиялық де-
ректер базасы

7.2.2.1 географиялық нысандарды топтастырып 
кесте түрінде көрсетеді

2-тоқсан
3 Физикалық география

3.
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Ат
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а

Атмосфера жəне оның 
құрамдас бөліктері

7.3.2.1атмосфераның құрамын сипаттайды
7.3.2.2 атмосфераның құрылысы мен 
қабаттарының ерекшеліктерін графикалық түрде 
бейнелеп, түсіндіреді

Ауа райы жəне 
метеорологиялық эле-
менттер

7.3.2.3 «ауа райы» ұғымын түсіндіреді
7.3.2.4 метеорологиялық элементтер мен 
құбылыстарды сипаттап, зерттеу маңыздылығын 
анықтайды
7.3.2.5 метеорологиялық элементтердің 
көрсеткіштерін өлшеп, метеорологиялық құрал-
жабдықтарды қолданумен тіркейді
7.3.2.6 жергілікті жер мүмкіндігі бойынша темпе-
ратура, қысым, жел, бұлттылық, жауын-шашын, 
ылғалдылық метеорологиялық элементтерінің 
көрсеткіштері бойынша синоптикалық 
графикалық материалдарды жасайды

Қолайсыз 
атмосфералық 
құбылыстар

7.3.2.7 жергілікті компонентті қосымша қамту 
негізінде қолайсыз атмосфералық құбылыстарды 
талдай отырып, сақтану шараларын ұсынады
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1.1 Зерттеу жəне 
зерттеушілер

7.1.1.3 географиялық дереккөздермен жұмыс 
істейді: карта, сурет, мəтін, фотосуреттер, 
графикалық материалдар
7.1.1.4 географиялық нысандардың, үдерістердің 
жəне құбылыстардың қасиеттерін тəжірибелік 
жолмен анықтайды
7.1.1.5 географиялық далалық зерттеу əдістерін 
қолданады, көрсеткіштерді тіркейді, жинақтайды, 
өңдейді, талдайды
7.1.1.6 географиялық нысандардың, 
құбылыстардың жəне үдерістердің 
ерекшеліктерін графикалық түрде көрсете алады: 
сызба, диаграмма, профиль, график
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2.1 Географиялық кар-
талар

7.2.1.1 тақырып бойынша картосхемаларды жа-
сай алады

3 Физикалық география

3.
3 

Ги
др

ос
ф

ер
а

Гидросфера жəне оның 
құрамдас бөлігі

7.3.3.1 гидросфера жəне оның құрамдас 
бөліктерін сипаттайды

Су ресурстарының 
маңыздылығы 

7.3.3.2 су ресурстарының маңыздылығын 
түсіндіреді

Дүниежүзілік мұхиттың 
географиялық жағдайы

7.3.3.3 дүниежүзілік мұхиттың құрамын, 
географиялық жағдайын сипаттайды
7.3.3.4 мұхит жəне оның құрамдас бөліктерін жос-
пар бойынша сипаттайды

Дүниежүзілік мұхит 
суларының қасиеттері

7.3.3.5 мұхит суының қасиеттеріне əсер ететін 
факторларды анықтайды

Мұхит суларының 
қозғалыстары

7.3.3.6 мұхит суының қозғалыстарын жіктеп, 
түсіндіреді

Мұхиттармен байланы-
сты апаттар

7.3.3.7 мұхитар мен теңіздермен байланысты 
апаттарды топтастырып, сақтану шараларын 
ұсынады

Дүниежүзілік мұхиттың 
проблемалары

7.3.3.8 дүниежүзілік мұхит проблемаларын 
топтас тырып, шешу жолдарын ұсынады
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і 1.1 Зерттеу жəне 

зерттеушілер
7.1.1.3 географиялық дереккөздермен жұмыс 
істейді: карта, сурет, мəтін, фотосуреттер, 
графикалық материалдар
7.1.1.6 географиялық нысандардың, 
құбылыстардың жəне үдерістердің 
ерекшеліктерін графикалық түрде көрсете алады: 
сызба, диаграмма, профиль, график
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ы 2.1 Географиялық кар-
талар

7.2.1.1тақырып бойынша картосхемаларды жа-
сай алады
7.2.1.2 географиялық номенклатура нысандарын 
картадан көрсетеді

2.2. Географиялық де-
ректер базасы

7.2.2.1 географиялық нысандарды топтастырып 
кесте түрінде көрсетеді

3-тоқсан
3 Физикалық география

3.
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Биосфера жəне оның 
құрамдас бөліктері

7.3.4.1 биосфераның құрамын, құрылымын, ше-
каралары мен қасиеттерін анықтайды

Туған өлкенің флорасы 
мен фаунасы

7.3.4.2 өлкеге тəн өсімдіктер мен жануарларды 
анықтайды жəне «Қызыл кітапқа» енген түрлерін 
атайды

Қазақстанның топырақ 
түрлері

7.3.4.3 Қазақстанда топырақ түрлерінің таралуын 
анықтайды
7.3.4.4 жергілікті компонентті қосымша қамту 
негізінде топырақ ресурстарына баға береді

Топырақтың 
экологиялық пробле-
малары

7.3.4.5 топырақтардың экологиялық проблемала-
рын жіктеп, шешу жолдарын ұсынады
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1.1 Зерттеу жəне 
зерттеушілер

7.1.1.3 географиялық дереккөздермен жұмыс 
істейді: карта, сурет, мəтін, фотосуреттер, 
графикалық материалдар
7.1.1.4 географиялық нысандардың қасиеттерін 
тəжірибелік жолмен анықтайды
7.1.1.5 географиялық далалық зерттеу əдістерін 
қолданады, көрсеткіштерді тіркейді, жинақтайды, 
өңдейді, талдайды
7.1.1.6 географиялық нысандардың, 
құбылыстардың жəне үдерістердің 
ерекшеліктерін графикалық түрде көрсете 
алады:сызба, диаграмма, профиль, график

2 
Ка

рт
ог

ра
ф

ия
 

жə
не

 ге
ог

ра
ф

ия
лы

қ 
де

ре
кт

ер
 б

аз
ас

ы 2.1 Географиялық кар-
талар 

7.2.1.1 тақырып бойынша картосхемаларды жа-
сай алады

2.2. Географиялық де-
ректер базасы

7.2.2.1 географиялық нысандарды топтастырып 
кесте түрінде көрсетеді

3 Физикалық география
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Табиғи-аумақтық 
кешендердің 
қалыптасуы

7.3.5.1 географиялық қабық, мұхиттар жəне ма-
териктер, зоналар жəне белдеулер, ландшаф-
тар табиғи-аумақтық кешендерінің қалыптасуын 
түсіндіреді

Туған өлкемнің ви-
зит карточкасы: 
өлкетанудың деректер 
базасын əзірлеу

7.3.5.2 туған өлкенің табиғи-аумақтық кешендерін 
жоспар бойынша сипаттайды жəне өлкетану де-
ректер базасын əртүрлі формада ұсынады
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1.1 Зерттеу жəне 
зерттеушілер

7.1.1.3 географиялық дереккөздермен жұмыс 
істейді: карта, сурет, мəтін, фотосуреттер, 
графикалық материалдар
7.1.1.5 географиялық далалық зерттеу əдістерін 
қолданады, көрсеткіштерді тіркейді, жинақтайды, 
өңдейді, талдайды
7.1.1.6 географиялық нысандардың, 
құбылыстардың жəне үдерістердің 
ерекшеліктерін графикалық түрде көрсете алады: 
сызба, диаграмма, профиль, график
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ы 2.1 Географиялық кар-
талар

7.2.1.1 тақырып бойынша картосхемаларды жа-
сай алады

2.2. Географиялық де-
ректер базасы

7.2.2.1 географиялық нысандарды топтастырып 
кесте түрінде көрсетеді

4 Əлеуметтік география
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Дүниежүзі халқының 
тілдік əулеттері мен 
топтары

7.4.1.1 дүниежүзі халқықтарының 
этнолингвистикалық жіктелінуін түсіндіреді

Дүниежүзі халқының 
діни құрамы

7.4.1.2 дүние жүзі халқының діни құрамы мен 
діндердің таралу аймақтарын анықтайды

Дүниежүзінің тарихи-
мəдени аймақтары

7.4.1.3 халықтың этникалық жəне діни құрамына 
байланысты дүниежүзінің тарихи-мəдени 
өркениеттік аймақтарының қалыптасуын 
түсіндіреді

Ұлтаралық жəне 
дінаралық келісім

7.4.1.4 қазақстандық компонентті қосымша қамту 
негізінде ұлтаралық жəне дінаралық келісімнің 
қажеттілігін дəлелдейді жəне қалыптастыру жол-
дарын ұсынады 
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7.1.1.3 географиялық дереккөздермен жұмыс 
істейді: карта, сурет, мəтін, фотосуреттер, 
графикалық материалдар
7.1.1.6 географиялық нысандардың, 
құбылыстардың жəне үдерістердің 
ерекшеліктерін графикалық түрде көрсете алады: 
кесте, сызба, диаграмма, профиль, график
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ы 2.1 Географиялық кар-
талар

7.2.1.1тақырып бойынша картосхемаларды жа-
сай алады

2.2. Географиялық де-
ректер базасы

7.2.2.1 географиялық нысандарды топтастырып 
кесте түрінде көрсетеді

4-тоқсан
5 Экономикалық география
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Табиғи ресурстардың 
жіктелуі

7.5.1.1 табиғи ресурстарды жіктейді
7.5.1.2 жергілікті компонентті қосымша 
қамту негізінде табиғи ресурстардың таралу 
заңдылықтарын талдайды
7.5.1.3 табиғи ресурстардың шоғырлануын кар-
тада көрсетеді

Табиғи ресурстарды 
игерумен байланысты 
проблемалар

7.5.1.4 жергілікті компонентті қосымша қамту 
негізінде табиғи ресурстарды игерумен байла-
нысты проблемаларды талдап, шешу жолдарын 
ұсынады 
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7.1.1.3 географиялық дереккөздермен жұмыс 
істейді: карта, сурет, мəтін, фотосуреттер, 
графикалық материалдар
7.1.1.6 географиялық нысандардың, 
құбылыстардың жəне үдерістердің 
ерекшеліктерін графикалық түрде көрсете 
алады:кесте, сызба, диаграмма, профиль, график
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2.1 Географиялық кар-
талар

7.2.1.1тақырып бойынша картосхемаларды жа-
сай алады
7.2.1.2 географиялық номенклатура нысандарын 
картадан көрсетеді

2.2. Географиялық де-
ректер базасы

7.2.2.1 географиялық нысандарды топтастырып 
кесте түрінде көрсетеді

5 Экономикалық география

5.
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Көлік инфрақұрылымы 7.5.2.1 қазақстандық компонентті қосымша қамту 
негізінде көлік инфрақұрылымының элементтерін 
сипаттап, маңыздылығына баға береді

Əлеуметтік 
инфрақұрылым

7.5.2.2 қазақстандық компонентті қосымша 
қамту негізінде əлеуметтік инфрақұрылым 
элементтерін сипаттап, маңыздылығына баға 
береді
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ы Дүниежүзілік 
шаруашылықтың 
салалары: ауыл 
шаруашылығы мен 
өнеркəсіп

7.5.3.1 ауыл шаруашылық, өнеркəсіп 
шаруашылық салаларын жіктеу арқылы 
маңыздылығын түсіндіреді
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і 1.1 Зерттеу жəне 

зерттеушілер
7.1.1.3 географиялық дереккөздермен жұмыс 
істейді: карта, сурет, мəтін, фотосуреттер, 
графикалық материалдар
7.1.1.6 географиялық нысандардың, 
құбылыстардың жəне үдерістердің 
ерекшеліктерін графикалық түрде көрсете алады: 
кесте, сызба, диаграмма, профиль, график
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2.1 Географиялық кар-
талар 

7.2.1.1 тақырып бойынша картосхемаларды жа-
сай алады
7.2.1.2 географиялық номенклатура нысандарын 
картадан көрсетеді

2.2. Географиялық де-
ректер базасы

7.2.2.1 географиялық нысандарды топтастырып 
кесте түрінде көрсетеді

6 Елтану жəне саяси география негіздері

6.
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Дүниежүзі елдерінің 
географиялық 
жағдайы

7.6.1.1 қазақстандық компонентті қосымша қамту 
негізінде елдерді географиялық орнына байла-
нысты топтастырады
7.6.1.2 қазақстандық компонентті қосымша қамту 
негізінде елдердің географиялық орнын жоспар 
бойынша сипаттайды

Елдердің 
экономикалық 
географиялық 
жағдайы

7.6.1.3 қазақстандық компонентті қосымша қамту 
негізінде елдерді экономикалық-географиялық 
орнына байланысты топтастырады
7.6.1.4 қазақстандық компонентті қосымша қамту 
негізінде елдердің экономикалық-географиялық 
жағдайын жоспар бойынша сипаттайды
7.6.1.5 қазақстандық компонентті қосымша қамту 
негізінде елдердің экономикалық-географиялық 
жағдайына баға береді
7.6.1.6 қазақстандық компонентті қосымша қамту 
негізінде елдердің географиялық, экономикалық-
географиялық жағдайын жақсарту жөнінде 
ұсыныс жасайды
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і 1.1 Зерттеу жəне 

зерттеушілер
7.1.1.3 географиялық дереккөздермен жұмыс 
істейді: карта, сурет, мəтін, фотосуреттер, 
графикалық материалдар
7.1.1.6 географиялық нысандардың, 
құбылыстардың жəне үдерістердің 
ерекшеліктерін графикалық түрде көрсете алады: 
кесте, сызба, диаграмма, профиль, график
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ас
ы 2.1 Географиялық 

карталар
7.2.1.1 тақырып бойынша картосхемаларды жа-
сай алады
7.2.1.2 географиялық номенклатура нысандарын 
картадан көрсетеді

2.2. Географиялық 
деректер базасы

7.2.2.1- географиялық нысандарды топтастырып 
кесте түрінде көрсетеді

2) 8-сынып:
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Тақырыптар/Ұзақ 
мерзімді жоспардың 

мазмұны
Оқыту мақсаттары

1-тоқсан
1 Географиялық зерттеу əдістері

1.
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География ғылымының 
салалары

8.1.1.1 география ғылымының салаларға 
бөлінуін графикалық түрде көрсетіп 
түсіндіреді
8.1.1.2 география ғылымы салаларындағы 
маңызды зерттеулерді анықтайды

Географиялық зерттеу 
əдістерінің түрлері

8.1.1.3 далалық, картографиялық, теориялық 
географиялық зерттеу əдістерінің мəнін 
түсіндіріп, қолданады

Географиялық деректерді 
өңдеу жəне талдау

8.1.1.4 қазақстандық компонентті 
қосымша қамтумен сандық жəне сапалық 
географиялық деректерді өңдеп, талдайды

Географиялық модельдер 8.1.1.5 географиялық нысандардың, 
құбылыстардың жəне үдерістердің 
модельдерін түрлі материалдардан не-
месе түрлі техникаларда жасау арқылы 
ерекшеліктері мен қасиеттерін түсіндіреді

Зерттеу нəтижелерінің 
ұсыну формалары

8.1.1.6 зерттеу нəтижелерін түрлі формада 
ұсынады

2 Картография жəне географиялық деректер базасы

2.
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Тақырыптық карталар 
жəне оларды қосымша си-
паттайтын элементтер

8.2.1.1 тақырыптық карталарды сипаттайтын 
қосымша элементтерді құрастырады: про-
филь, диаграмма, график, кесте

Тақырыптық карталар-
ды оқу

8.2.1.2 географиялық шартты белгілер 
мен карталарды сипаттайтын қосымша 
элементтерді қолдана отырып, тақырыптық 
карталарды оқиды
8.2.1.3 географиялық номенклатура нысанда-
рын кескін картадан көрсетеді
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Географиялық де-
ректер базасын 
құрастыруда ақпараттық-
коммуникациялық техно-
логиялар дың рөлі

8.2.2.1 ақпараттық-коммуникациялық тех-
нологияны қолдана отырып, географиялық 
деректер базасын құрастырады

3 Физикалық география

3.
1 
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сф
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а

Жер бедерінің 
қалыптасу жəне таралу 
заңдылықтары

8.3.1.1 жер бедерінің қалыптасу жəне таралу 
заңдылықтарын зерттейді

Жер бедерінің жіктелуі 8.3.1.2 жер бедері түрлерін жіктейді;
8.3.1.3 жер бедері түрлерін жоспар бойынша 
сипаттайды

Материктер мен 
мұхиттардың ірі 
орографиялық объектілері

8.3.1.4 материктер мен мұхиттарда 
орналасқан ұқсас орографиялық бірліктерді 
салыстырады

Тау жыныстары мен мине-
ралдар дың жіктелуі

8.3.1.5 тау жыныстары мен минералдарды 
түрлі белгілері бойынша жіктейді

Тау жыныстары мен ми-
нералдар дың қалыптасу 
заңдылықтарына байла-
нысты пайдалы қазбалар 
дың таралуы

8.3.1.6 тау жыныстары мен минералдардың 
қалыптасу заңдылықтарына байланысты 
пайдалы қазбалардың таралуына талдау 
жасайды

Тау жыныстары мен мине-
ралдар дың қасиеттері

8.3.1.7 тау жыныстары мен минералдардың 
қасиеттерін анықтайды

Тау жыныстары ның жа-
сын анықтау

8.3.1.8 тау жыныстарының жасын анықтау 
əдістерін түсіндіреді

Геологиялық жыл санау 
мен геохронологиялық 
кесте

8.3.1.9 геологиялық жылсанау мен 
геохронологиялық кестені талдап, жер 
қыртысының жəне тіршіліктің дамуындағы ірі 
кезеңдері мен геологиялық оқиғаларды ажы-
рата алады

Жер бедерінің адам-
зат тіршілігі мен 
шаруашылығына тигізетін 
əсері

8.3.1.10 жергілікті компонентті қосымша қамту 
негізінде жер бедерінің адамзат тіршілігі мен 
шаруашылығына тигізетін əсеріне баға береді
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1.1 Зерттеу жəне 
зерттеушілер

8.1.1.3 далалық, картографиялық, теориялық 
географиялық зерттеу əдістерінің мəнін 
түсіндіріп, қолданады
8.1.1.5 географиялық нысандардың, 
құбылыстардың жəне үдерістердің 
модельдерін түрлі материалдардан не-
месе түрлі техникаларда жасау арқылы 
ерекшеліктері мен қасиеттерін түсіндіреді
8.1.1.6 зерттеу нəтижелерін түрлі формада 
ұсынады
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2.1 Географиялық кар-
талар 

8.2.1.1 тақырыптық карталарды сипаттайтын 
қосымша элементтерді құрастырады: про-
филь, диаграмма, график, кесте
8.2.1.2 географиялық шартты белгілер 
мен карталарды сипаттайтын қосымша 
элементтерді қолдана отырып, тақырыптық 
карталарды оқиды
8.2.1.3 географиялық номенклатура нысанда-
рын кескін картадан көрсетеді

2.2 Географиялық дерек-
тер базасы

8.2.2.1 ақпараттық-коммуникациялық тех-
нологияны қолдана отырып, географиялық 
деректер базасын құрастырады
2-тоқсан

3 Физикалық география

3.
2 

Ат
мо

сф
ер

а

Климат түзуші факторлар 8.3.2.1 климат түзуші факторларды талдайды
Атмосфераның ғаламдық 
циркуляциясы

8.3.2.2 атмосфераның ғаламдық циркуляция-
сын талдап, түсіндіреді

Климаттық белдеулер 8.3.2.3 климаттық белдеулерді талдайды
Материктердің климаттық 
ерекшеліктері

8.3.2.4 əр материкте орналасқан ұқсас 
климаттық белдеулерді салыстырады

Климаттың адамзат 
тіршілігі мен шаруашы-
лығына тигізетін əсері

8.3.2.5 жергілікті компонентті қосымша қамту 
негізінде климаттың адамзат тіршілігі мен 
шаруашылығына тигізетін əсеріне баға береді

Адамзат əрекетінің 
атмосфераға тигізетін 
кері əсері

8.3.2.6 адамзат əрекетінің атмосфера мен 
климатқа тигізетін кері əсерін топтастырады, 
шешу жолдарын ұсынады (қазақстандық ком-
понент негізінде)
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1.1 Зерттеу жəне 
зерттеушілер

8.1.1.3 далалық, картографиялық, теориялық 
географиялық зерттеу əдістерінің мəнін 
түсіндіріп, қолданады
8.1.1.4 сандық жəне сапалық географиялық 
деректерді өңдеп, талдайды
8.1.1.5 географиялық нысандардың, 
құбылыстардың жəне үдерістердің 
модельдерін түрлі материалдардан не-
месе түрлі техникаларда жасау арқылы 
ерекшеліктері мен қасиеттерін түсіндіреді
8.1.1.6 зерттеу нəтижелерін түрлі формада 
ұсынады;
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2.1 Географиялық кар-
талар 

8.2.1.1 тақырыптық карталарды сипаттайтын 
қосымша элементтерді құрастырады: про-
филь, диаграмма, график, кесте
8.2.1.2 географиялық шартты белгілер 
мен карталарды сипаттайтын қосымша 
элементтерді қолдана отырып, тақырыптық 
карталарды оқиды

2.2 Географиялық дерек-
тер базасы

8.2.2.1 ақпараттық-коммуникациялық тех-
нологияны қолдана отырып, географиялық 
деректер базасын құрастырады

3 Физикалық география
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Құрлық сулары ның 
түрлері мен қалыптасуы

8.3.3.1 құрлық суларының қалыптасу жолда-
рын анықтайды

Құрлық сулары 
ның шаруашылық 
маңыздылығы

8.3.3.2 құрлық суларының негізгі түрлерінің 
шаруа-шылық маңызын түсіндіреді 
(қазақстандық компонент негізінде)

Өзен аңғарының құрылысы 8.3.3.3 өзен аңғарының құрылысын 
түсіндіреді

Өзендердің гидрологиялық 
режимі

8.3.3.4 қазақстандық компонентті қосымша 
қамту негізінде өзендердің гидрологиялық 
режимін түсіндіреді

Көлдер мен мұздықтар 8.3.3.5 дүние жүзінің жəне Қазақстанның 
көлдері мен мұздықтарын жоспар бойынша 
сипаттайды

Құрлық суларының 
экологиялық проблема-
лары

8.3.3.6 жергілікті компонентті қосымша қамту 
негізінде құрлық суларының экологиялық 
проблемаларын жіктеп, шешу жолдарын 
ұсынады

Су апаттары 8.3.3.7 жергілікті компонентті қосымша қамту 
негізінде су апаттарының алдын алу шарала-
рын ұсынады

1 
Ге

ог
ра

ф
ия

лы
қ з

ер
тт

еу
 

əд
іст

ер
і 

1.1 Зерттеу жəне 
зерттеушілер

8.1.1.3 далалық, картографиялық, теориялық 
географиялық зерттеу əдістерінің мəнін 
түсіндіріп, қолданады
8.1.1.4 сандық жəне сапалық географиялық 
деректерді өңдеп, талдайды
8.1.1.5 географиялық нысандардың, 
құбылыстардың жəне үдерістердің 
модельдерін түрлі материалдардан не-
месе түрлі техникаларда жасау арқылы 
ерекшеліктері мен қасиеттерін түсіндіреді
8.1.1.6 зерттеу нəтижелерін түрлі формада 
ұсынады
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2.1 Географиялық кар-
талар 

8.2.1.1 тақырыптық карталарды сипаттайтын 
қосымша элементтерді құрастырады: про-
филь, диаграмма, график, кесте
8.2.1.2 географиялық шартты белгілер 
мен карталарды сипаттайтын қосымша 
элементтерді қолдана отырып, тақырыптық 
карталарды оқиды
8.2.1.3 географиялық номенклатура нысанда-
рын кескін картадан көрсетеді

2.2 Географиялық дерек-
тер базасы

8.2.2.1 ақпараттық-коммуникациялық тех-
нологияны қолдана отырып, географиялық 
деректер базасын құрастырады

3 Физикалық география

3.
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Табиғат зоналары мен 
биіктік белдеулер

8.3.4.1 табиғат зоналары мен биіктік 
белдеулерінің қалыптасуын түсіндіреді

Материктердің табиғи 
зоналары

8.3.4.2 табиғат зоналарын жоспар бойынша 
сипаттайды
8.3.4.3 əр материкте орналасқан ұқсас 
табиғат зоналар мен биіктік белдеулерді 
салыстырады

Мұхиттарда тіршілік 
дүниесі

8.3.4.4 мұхиттағы тіршілік дүниесінің 
таралуын анықтайды

Өсімдік əлемі мен жануар-
лар дүниесін қорғау

8.3.4.5 өсімдік əлемі мен жануарлар дүниесін 
қорғау қажеттілігін дəлелдейді, қорғау жолда-
рын ұсынады
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1.1 Зерттеу жəне 
зерттеушілер

8.1.1.3 далалық, картографиялық, теориялық 
географиялық зерттеу əдістерінің мəнін 
түсіндіріп, қолданады
8.1.1.4 сандық жəне сапалық географиялық 
деректерді өңдеп, талдайды
8.1.1.5 географиялық нысандардың, 
құбылыстардың жəне үдерістердің 
модельдерін түрлі материалдардан не-
месе түрлі техникаларда жасау арқылы 
ерекшеліктері мен қасиеттерін түсіндіреді
8.1.1.6 зерттеу нəтижелерін түрлі формада 
ұсынады
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2.1 Географиялық кар-
талар 

8.2.1.1 тақырыптық карталарды сипаттайтын 
қосымша элементтерді құрастырады: про-
филь, диаграмма, график, кесте
8.2.1.2 географиялық шартты белгілер 
мен карталарды сипаттайтын қосымша 
элементтерді қолдана отырып, тақырыптық 
карталарды оқиды

2.2 Географиялық дерек-
тер базасы

8.2.2.1 ақпараттық-коммуникациялық тех-
нологияны қолдана отырып, географиялық 
деректер базасын құрастырады

3-тоқсан
3 Физикалық география
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р Географиялық қабықтың 

құрамы мен құрылысы
8.3.5.1 географиялық қабықтың құрамы мен 
құрылысын графикалық түрде көрсетіп, 
түсіндіреді

Географиялық қабықтың 
заңдылықтары

8.3.5.2 географиялық қабық 
заңдылықтарының маңыздылығын түсіндіреді
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1.1 Зерттеу жəне 
зерттеушілер

8.1.1.3 далалық, картографиялық, теориялық 
географиялық зерттеу əдістерінің мəнін 
түсіндіріп, қолданады
8.1.1.4 сандық жəне сапалық географиялық 
деректерді өңдеп, талдайды
8.1.1.5 географиялық нысандардың, 
құбылыстардың жəне үдерістердің 
модельдерін түрлі материалдардан не-
месе түрлі техникаларда жасау арқылы 
ерекшеліктері мен қасиеттерін түсіндіреді
8.1.1.6 зерттеу нəтижелерін түрлі формада 
ұсынады.

4 Əлеуметтік география
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Халық санағы 8.4.1.1 халық санының анықтау əдістерін 
түсіндіреді;

Ұдайы өсудің түрлері 8.4.1.2 дүниежүзі елдерін халықтың ұдайы 
өсу түрі бойынша жіктейді

Демографиялық 
көрсеткіштер мен 
демографиялық жағдай

8.4.1.3 елдердің демографиялық жағдайын 
талдап, демографиялық көрсеткіштерін 
есептейді: халық саны, туу жəне өлім 
коэффициенттері, табиғи жəне механикалық 
өсім, жалпы өсім, жас-жыныстық 
көрсеткіштер, ұлттық жəне діни құрам
8.4.1.4 елдердің демографиялық көрсеткіш-
терін графикалық түрде ұсынып, түсіндіреді

Демографиялық пробле-
малар

8.4.1.5 дүниежүзі елдерін демографиялық 
проблемалары бойынша жіктейді

Демографиялық саясат 8.4.1.6 «демографиялық саясат» ұғымын 
түсіндіре отырып жекелеген дүниежүзі 
елдеріне қатысты демографиялық саясаттың 
өзіндік моделін ұсынады
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1.1 Зерттеу жəне 
зерттеушілер

8.1.1.3 далалық, картографиялық, теориялық 
географиялық зерттеу əдістерінің мəнін 
түсіндіріп, қолданады
8.1.1.4 сандық жəне сапалық географиялық 
деректерді өңдеп, талдайды
8.1.1.5 географиялық нысандардың, 
құбылыстардың жəне үдерістердің 
модельдерін түрлі материалдардан не-
месе түрлі техникаларда жасау арқылы 
ерекшеліктері мен қасиеттерін түсіндіреді
8.1.1.6 зерттеу нəтижелерін түрлі формада 
ұсынады
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2.1 Географиялық кар-
талар 

8.2.1.1 тақырыптық карталарды сипаттайтын 
қосымша элементтерді құрастырады: про-
филь, диаграмма, график, кесте
8.2.1.2 географиялық шартты белгілер 
мен карталарды сипаттайтын қосымша 
элементтерді қолдана отырып, тақырыптық 
карталарды оқиды
8.2.1.3 географиялық номенклатура нысанда-
рын кескін картадан көрсетеді

2.2 Географиялық дерек-
тер базасы

8.2.2.1 ақпараттық-коммуникациялық тех-
нологияны қолдана отырып, географиялық 
деректер базасын құрастырады

5 Экономикалық география
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Табиғи ресурстар ды 
экономикалық жəне 
экологиялық тұрғыдан 
бағалау

8.5.1.1 табиғи ресурстарды экономикалық 
жəне экологиялық тұрғыдан бағалайды

Дүниежүзі аймақтарының 
табиғи-ресурстық потен-
циалы

8.5.1.2 жекелеген дүниежүзі аймақтарының 
табиғи-ресурстық əлеуетін бағалайды

Табиғи ресурстар ды 
өңдеу технологиясы, 
орталықтары жəне дайын 
өнім түрлері

8.5.1.3 қазақстандық компонентті қосымша 
қамту негізінде жекелеген табиғат ресур-
старын өңдеу технологиясын сипаттай оты-
рып, орталықтары мен дайын өнім түрлерін 
атайды
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1.1 Зерттеу жəне 
зерттеушілер

8.1.1.3 далалық, картографиялық, теориялық 
географиялық зерттеу əдістерінің мəнін 
түсіндіріп, қолданады
8.1.1.4 сандық жəне сапалық географиялық 
деректерді өңдеп, талдайды
8.1.1.5 географиялық нысандардың, 
құбылыстардың жəне үдерістердің 
модельдерін түрлі материалдардан не-
месе түрлі техникаларда жасау арқылы 
ерекшеліктері мен қасиеттерін түсіндіреді
8.1.1.6 зерттеу нəтижелерін түрлі формада 
ұсынады
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2.1 Географиялық кар-
талар 

8.2.1.1 тақырыптық карталарды сипаттайтын 
қосымша элементтерді құрастырады: про-
филь, диаграмма, график, кесте
8.2.1.2 географиялық шартты белгілер 
мен карталарды сипаттайтын қосымша 
элементтерді қолдана отырып, тақырыптық 
карталарды оқиды
8.2.1.3 географиялық номенклатура нысанда-
рын кескін картадан көрсетеді

2.2 Географиялық дерек-
тер базасы

8.2.2.1 ақпараттық-коммуникациялық тех-
нологияны қолдана отырып, географиялық 
деректер базасын құрастырады
4-тоқсан

5 Экономикалық география
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Экономикалық 
инфрақұрылым ның 
элементтері мен функ-
циялары

8.5.2.1 қазақстандық компонентті 
қосымша қамту негізінде экономикалық 
инфрақұрылымның элементтерін сипаттап, 
маңыздылығына баға береді
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Дүниежүзілік 
шаруашылықтың салалық 
құрамы: өндіруші жəне 
өңдеуші жəне қызмет са-
лалары

8.5.3.1 өндіруші жəне өңдеуші, қызмет саласы 
шаруашылық түрлерін жіктейді

Ауылшаруашы лық, 
өнеркəсіп жəне қызмет 
салаларын ұйым дастыру 
түрлері

8.5.3.2 қазақстандық компонентті қосымша 
қамту негізінде ауылшаруашылық жəне 
өнеркəсіп өндірісін, қызмет саласын 
ұйымдастыру түрлерін сипаттайды

Ауылшаруашы лық, 
өнеркəсіп жəне қызмет 
салаларын орна ластыру 
факторлары

8.5.3.3 қазақстандық компонентті қосымша 
қамту негізінде ауыл шаруашылық жəне 
өнеркəсіп өндірісін, қызмет саласын орнала-
стыру факторларын талдайды

Дүниежүзілік шаруашылық 
салаларын сипаттау

8.5.3.4- дүниежүзі шаруашылығы салаларын 
жоспар бойынша сипаттайды
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1.1 Зерттеу жəне 
зерттеушілер

8.1.1.3 далалық, картографиялық, теориялық 
географиялық зерттеу əдістерінің мəнін 
түсіндіріп, қолданады
8.1.1.4 сандық жəне сапалық деректер 
географиялық деректерді өңдеп, талдайды
8.1.1.5 географиялық нысандардың, 
құбылыстардың жəне үдерістердің 
модельдерін түрлі материалдардан не-
месе түрлі техникаларда жасау арқылы 
ерекшеліктері мен қасиеттерін түсіндіреді
8.1.1.6 зерттеу нəтижелерін түрлі формада 
ұсынады

2 
Ка

рт
ог

ра
ф

ия
 ж

əн
е 

ге
ог

ра
ф

ия
лы

қ д
ер

ек
те

р 
ба

за
сы

2.1 Географиялық кар-
талар 

8.2.1.1 тақырыптық карталарды сипаттайтын 
қосымша элементтерді құрастырады: про-
филь, диаграмма, график, кесте
8.2.1.2 географиялық шартты белгілер 
мен карталарды сипаттайтын қосымша 
элементтерді қолдана отырып, тақырыптық 
карталарды оқиды
8.2.1.3 географиялық номенклатура нысанда-
рын кескін картадан көрсетеді

2.2 Географиялық дерек-
тер базасы

8.2.2.1 ақпараттық-коммуникациялық техно-
логияны қолдана отырып, географиялық де-
ректер базасын құрастырады

6 Елтану жəне саяси география негіздері
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Дүниежүзінің саяси кар-
тасы

8.6.1.1 саяси картаның басты нысандарын 
сипаттайды

Елдердің саяси типоло-
гиясы

8.6.1.2 елдерді басқару формасы жəне 
мемлекеттік құрылымы бойынша топтасты-
рады

Саяси картадағы сандық 
жəне сапалық өзгерістер

8.6.1.3 саяси картаның сандық жəне сапалық 
өзгерістерін талдайды

Елдердің саяси-
географиялық жағдайы

8.6.1.4 елдердің саяси-географиялық 
жағдайына баға береді

Саяси интеграция. 
Қазақстанның саяси-инте-
грация лық үдерістердегі 
мүдделері, бағыттары 
жəне бастамалары

8.6.1.5 саяси интеграцияның қажеттілігі мен 
мақсаттарын түсіндіреді
8.6.1.6 Қазақстанның саяси интеграциядағы 
мүдделері мен мақсаттарын талдайды

1 
Ге

ог
ра

ф
ия

лы
қ з

ер
тт

еу
 

əд
іст

ер
і

1.1 Зерттеу жəне 
зерттеушілер

8.1.1.3 далалық, картографиялық, теориялық 
географиялық зерттеу əдістерінің мəнін 
түсіндіріп, қолданады
8.1.1.4 сандық жəне сапалық деректер 
географиялық деректерді өңдеп, талдайды
8.1.1.5 географиялық нысандардың, 
құбылыстардың жəне үдерістердің 
модельдерін түрлі материалдардан не-
месе түрлі техникаларда жасау арқылы 
ерекшеліктері мен қасиеттерін түсіндіреді
8.1.1.6 зерттеу нəтижелерін түрлі формада 
ұсынады

2 
Ка

рт
ог

ра
ф

ия
 ж

əн
е 

ге
ог

ра
ф

ия
лы

қ д
ер

ек
те

р 
ба

за
сы

2.1 Географиялық кар-
талар 

8.2.1.1 тақырыптық карталарды сипаттайтын 
қосымша элементтерді құрастырады: про-
филь, диаграмма, график, кесте
8.2.1.2 географиялық шартты белгілер 
мен карталарды сипаттайтын қосымша 
элементтерді қолдана отырып, тақырыптық 
карталарды оқиды
8.2.1.3 географиялық номенклатура нысанда-
рын кескін картадан көрсетеді

2.2 Географиялық дерек-
тер базасы

8.2.2.1 ақпараттық-коммуникациялық техно-
логияны қолдана отырып, географиялық де-
ректер базасын құрастырады

3) 9-сынып:

Оқ
у 

жо
сп

ар
ы

нд
ағ

ы
 

ұз
ақ

 м
ер

зім
ді

 ж
ос

-
па

рд
ы

ң 
бө

лі
мд

ер
і

Тақырыптар/Ұзақ 
мерзімді жоспардың 

мазмұны
Оқыту мақсаттары

1-тоқсан
1 Географиялық зерттеу əдістері

1.
1 

Зе
рт

те
у 

жə
не

 зе
рт

те
уш

іл
ер

Қазақстандық 
географтардың зерттеулері

9.1.1.1 география ғылымының дамуына үлес 
қосқан қазақстандықтардың зерттеулері тура-
лы баяндайды

География ғылымының 
қазіргі заманғы өзекті зерт-
теу проблемалары

9.1.1.2 география ғылымының қазіргі заманғы 
өзекті проблемаларын анықтайды

Географиялық нысандар 
мен құбылыстарды номи-
нациялау ерекшеліктері

9.1.1.3 географиялық нысандар мен 
құбылыстарды номинациялау ерекшеліктерін 
анықтайды

Қазақтың халықтық 
географиялық терминдері

9.1.1.4 қазақ халқының халықтық 
географиялық терминдерінің мағынасын 
түсіндіреді

Зерттеу нəтижелерін 
ұсынудың академиялық 
формалары

9.1.1.5 зерттеу нəтижелерін түрлі 
академиялық формада ұсынады

2 Картография жəне географиялық деректер базасы

2.
1 

Ге
ог

ра
ф

ия
лы

қ 
ка

рт
ал

ар

Географиялық нысан-
дарды, үдерістер мен 
құбылыстарды картадан 
көрсету тəсілдері

9.2.1.1 қазақстандық маңызды географиялық 
нысандарды, процестер мен құбылыстарды 
карталардан көрсету барысында сипаттайды

Географиялық номенкла-
тура нысандарын көрсету 
тəсілдері

9.2.1.2 Қазақстанның географиялық номен-
клатура нысандарын картадан көрсетеді

(Жалғасы 19-бетте) 
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2.2 Географиялық 
деректер базасы

Жерді қашықтықтан зерде-
леу əдістері

9.2.2.1 Жерді қашықтықтан зерделеудің əдістерін сипаттап, 
маңыздылығы мен ерекшеліктерін түсіндіреді

Геоақпараттық жүйелер 
технологияларын қолдану 
аясы

9.2.2.2 шаруашылық пен ғылым салаларында геоақпарат техно-
логияларын қолдану маңыздылығын сипаттайды

3 Физикалық география
3.1 Литосфера Қазақстан аумағының 

геологиялық тарихы жəне 
тектоникалық құрылымы

9.3.1.1 жергілікті компонентті қосымша қамту негізінде 
Қазақстанның жер бедерінің геологиялық тарихын жəне 
тектоникалық құрылымын анықтайды

Қазақстанның басты оро-
графия лық нысандары

9.3.1.2 Қазақстанның басты орографиялық нысандарды сипат-
тайды

Қазақ оронимдері 9.3.1.3 қазақ оронимдерін жіктеп, мағынасын түсіндіреді жəне 
транслитерациясын үш тілде ұсынады

Қазақстанда минерал-
ды ресурстардың таралу 
заңдылықтары

9.3.1.4 Қазақстанның минералды ресурстарының таралу 
заңдылықтарын анықтайды

Минералды ресурстар-
ды өндіру жəне өңдеу 
орталықтары

9.3.1.5 Қазақстанның минералды ресурстарын өндіру жəне 
өңдеудіңбасты орталықтарын картадан көрсетіп, сипаттайды

Қазақстанның минералды 
ресурстарына баға беру

9.3.1.6 Қазақстанның минералды ресурстарына баға береді

Минералды ресурстарды 
игерумен байланысты про-
блемалар

9.3.1.7 минералды ресурстарды игерумен байланысты пробле-
маларды топтастырады жəне Қазақстанның əртүрлі аймақтары 
бойынша оларды шешудің жолдарын ұсынады

1 Географиялық 
зерттеу əдістері 

1.1 Зерттеу жəне 
зерттеушілер

9.1.1.2 география ғылымының қазіргі заманғы өзекті проблема-
ларын анықтайды
9.1.1.5 зерттеу нəтижелерін түрлі академиялық формада 
ұсынады

2 Картография 
жəне 

географиялық де-
ректер базасы

2.1 Географиялық кар-
талар 

9.2.1.1 маңызды географиялық нысандарды, үдерістер мен 
құбылыстарды карталардан көрсету барысында сипаттайды
9.2.1.2 географиялық номенклатура нысандарын картадан 
көрсетеді

2-тоқсан
3 Физикалық география

3.2 Атмосфера Қазақстанның климатын 
түзуші факторлар

9.3.2.1 Қазақстан климатын түзуші факторларды талдайды

Қазақстанның климаттық 
жағдайы

9.3.2.2 Қазақстанның климаттық жағдайын талдайды

Қазақстанның климаттық 
ресурстары

9.3.2.3 Қазақстанның климаттық ресурстарын бағалайды

Қазақстанда қолайсыз 
жəне қауіпті атмосфералық 
құбылыстар

9.3.2.4 Қазақстанда атмосфералық қолайсыз жəне қауіпті 
құбылыстардың қалыптасуын, таралу аумақтарын картада 
көрсетіп, сақтану шараларын ұсынады

Қазақ халқының 
атмосфералық жəне 
климаттық құбылыстарды 
номинациялау 
ерекшеліктері

9.3.2.5 жергілікті компонентті қосымша қамту негізінде қазақ 
халқының атмосфералық жəне климаттық құбылыстарды номи-
нациялау ерекшеліктерін анықтайды

1 Географиялық 
зерттеу əдістері 

1.1 Зерттеу жəне 
зерттеушілер

9.1.1.2 география ғылымының қазіргі заманғы өзекті проблема-
ларын анықтайды
9.1.1.5 зерттеу нəтижелерін түрлі академиялық формада 
ұсынады

2. Картография 
жəне 

географиялық де-
ректер базасы

2.1 Географиялық кар-
талар 

9.2.1.1 маңызды географиялық нысандарды, үдерістер мен 
құбылыстарды карталардан көрсету барысында сипаттайды
9.2.1.2 географиялық номенклатура нысандарын картадан 
көрсетеді

3 Физикалық география
3.3 Гидросфера Қазақстанның ішкі 

суларының түрлері
9.3.3.1 Қазақстанның ішкі суларын топтастырады, көрсеткіштерін 
талдайды жəне сипаттайды: өзендер мен көлдер, мұздықтар мен 
мəңгі тоң, жерасты сулары

Қазақ гидронимдері 9.3.3.2 қазақ гидронимдерін жіктеп, мағынасын түсіндіреді жəне 
транслитерациясын үш тілде ұсынады

Қазақстанның су ресур-
старына экономикалық 
баға беру

9.3.3.3 Қазақстанның су ресурстарына экономикалық баға береді

Су ресурстары ның 
экологиялық проблема-
лары

9.3.3.4 жергілікті компонентті қосымша қамту негізінде су 
ресурстарының экологиялық проблемаларын талдап, шешу жол-
дарын ұсынады

Қазақстанның ішкі 
суларының геосаяси про-
блемалары

9.3.3.5 Қазақстандағы су ресурстарының геосаяси проблемала-
рын жіктеп шешу жолдарын ұсынады: трансшекаралық өзендер, 
Каспий теңізінің мəртебесі

1 Географиялық 
зерттеу əдістері 

1.1 Зерттеу жəне 
зерттеушілер

9.1.1.2 география ғылымының қазіргі заманғы өзекті проблема-
ларын анықтайды
9.1.1.5 зерттеу нəтижелерін түрлі академиялық формада 
ұсынады

2 Картография 
жəне 

географиялық де-
ректер базасы

2.1 Географиялық кар-
талар 

9.2.1.1маңызды географиялық нысандарды, үдерістер мен 
құбылыстарды карталардан көрсету барысында сипаттайды
9.2.1.2 географиялық номенклатура нысандарын картадан 
көрсетеді

3-тоқсан
3 Физикалық география

3.4 Биосфера Қазақстанның табиғат 
зоналары мен биіктік 
белдеулері

9.3.4.1 Қазақстанның табиғат зоналары мен биіктік белдеулеріне 
салыстырмалы талдау жасайды

Ерекше қорғала тын 
табиғи аумақ тардың 
түрлері

9.3.4.2 қорықтар, қорықшалар, ұлттық саябақтар ерекше 
қорғалатын аумақтарының құрылу мақсатын түсіндіреді

Қазақстанның табиғи 
мұрасы

9.3.4.3 Қазақстанның табиғи мұрасына баға береді

Табиғи хороним дердің 
(ерекше қорғауға алынған 
аумақтар) мағынасы

9.3.4.4 тақырыпқа қатысты қазақтың табиғи хоронимдерін 
жіктеп, мағынасын түсіндіреді жəне транслитерациясын үш тілде 
ұсынады

Ноосфераның қалыптасуы 9.3.4.5 ноосфераның қалыптасу шарттарын зерттейді

Қазақстанның 
ноосфераның дамуына 
қосқан үлесі

9.3.4.6 Қазақстанның ноосфера дамуына қосқан өзіндік үлесін 
бағалайды

1 Географиялық 
зерттеу əдістері 

1.1 Зерттеу жəне 
зерттеушілер

9.1.1.2 география ғылымының қазіргі заманғы өзекті проблема-
ларын анықтайды
9.1.1.5 зерттеу нəтижелерін түрлі академиялық формада 
ұсынады

2 Картография 
жəне 

географиялық де-
ректер базасы

2.1 Географиялық кар-
талар 

9.2.1.1 маңызды географиялық нысандарды, үдерістер мен 
құбылыстарды карталардан көрсету барысында сипаттайды
9.2.1.2 географиялық номенклатура нысандарын картадан 
көрсетеді

3 Физикалық география
3.5 Табиғи-

аумақтық ке-
шендер

Қазақстанның ірі 
физикалық-географиялық 
аудандары

9.3.5.1 Қазақстанның ірі табиғи кешендерін жоспар бойынша 
сипаттайды

Қазақтың табиғи хороним-
дері (физикалық-геогра фия-
лық аудандардың атауы)

9.3.5.2 қазақтың табиғи хоронимдерін жіктеп, мағынасын 
түсіндіріп, транслитерациясын үш тілде ұсынады

Табиғат кешенде ріне əсер 
ететін антропогендік фак-
торлар

9.3.5.3 жергілікті компонент негізінде антропогендік 
факторлардың табиғат кешендеріне əсерін зерттейді

Антропогендік ландшафт-
тарды жақсарту жолдары

9.3.5.4 антропогендік ландшафттарды жақсарту жолдарын 
ұсынады: рекультивация, мелиорация ландшафттық дизайн

1 Географиялық 
зерттеу əдістері 

1.1 Зерттеу жəне 
зерттеушілер

9.1.1.2 география ғылымының қазіргі заманғы өзекті проблема-
ларын анықтайды
9.1.1.5 зерттеу нəтижелерін түрлі академиялық формада 
ұсынады

2 Картография 
жəне 

географиялық де-
ректер базасы

2.1 Географиялық кар-
талар 

9.2.1.1 маңызды географиялық нысандарды, үдерістер мен 
құбылыстарды карталардан көрсету барысында сипаттайды
9.2.1.2 географиялық номенклатура нысандарын картадан 
көрсетеді

4 Əлеуметтік география
4.1 Халық геогра-

фиясы
Қазақстан халқының 
ұлттық жəне діни құрамы

9.4.1.1 Қазақстан халқының ұлттық жəне діни құрамын анықтайды

Дүниежүзі халқының ми-
грациясы

9.4.1.2 дүниежүзі халқы көші-қонының басты бағыттарын, себеп-
салдарын түсіндіреді

Қазақстандағы халықтың 
миграциясы

9.4.1.3 Қазақстандағы көші-қон үдерістерін талдап, басты 
бағыттарын анықтайды

Миграциялық саясат 9.4.1.4 көші-қон саясатының өзіндік үлгісін ұсынады
Еңбек ресурстарының 
сандық жəне сапалық 
құрамы

9.4.1.5 қазақстандық көрсеткіштерді басқа елдердің 
көрсеткіштерімен салыстыру негізінде еңбек ресурстарының 
сандық, сапалық құрамына баға береді

Қазақстанның демогра-
фиялық жағдайы мен 
демографиялық саясаты

9.4.1.6 Қазақстанның демографиялық жағдайын талдап, 
демографиялық саясаттың өзіндік моделін ұсынады

Елді мекендердің жіктелуі 9.4.1.7 Қазақстандағы елді мекендерді жіктейді
Елді мекендердің функци-
оналды зоналары

9.4.1.8 елді мекендердің түрлері мен функционалды зоналарын 
сипаттайды

Қазақстандағы ойко-
нимдер

9.4.1.9 Қазақстандағы ойконимдерді жіктеп, мағынасын 
түсіндіреді жəне транскрипциясын үш тілде ұсынады

Қазақстанда елді 
мекендердің проблема-
лары

9.4.1.10 Қазақстанның елді мекендерінің проблемаларын жіктеп, 
шешу жолдарын ұсынады

Урбандалу үдерісі 9.4.1.11 урбандалу үдерісінің себеп-салдарын түсіндіру арқылы 
байланысты проблемалардың шешу жолдарын ұсынады

Қазақстанда урбандалу 
үдерісіне баға беру

9.4.1.12 Қазақстандағы урбандалу үдерісіне баға береді

1 Географиялық 
зерттеу əдістері

1.1 Зерттеу жəне 
зерттеушілер

9.1.1.2 география ғылымының қазіргі заманғы өзекті проблема-
ларын анықтайды
9.1.1.5 зерттеу нəтижелерін түрлі академиялық формада 
ұсынады

2 Картография 
жəне 

географиялық де-
ректер базасы

2.1 Географиялық кар-
талар 

9.2.1.1 маңызды географиялық нысандарды, үдерістер мен 
құбылыстарды карталардан көрсету барысында сипаттайды
9.2.1.2 географиялық номенклатура нысандарын картадан 
көрсетеді

5 Экономикалық география
5.1 Табиғи ре-

сурстар
Қазақстанның табиғи-
ресурстық потенциалы

9.5.1.1 Қазақстанның табиғи-ресурстық əлеуетін бағалайды

Қазақстанда жекелеген ре-
сурс түрлерін өңдеу техно-
логиялары, орталықтары 
мен дайын өнім түрлері

9.5.1.2 Қазақстанда жекелеген табиғи ресурстарды өңдеу тех-
нологиясын сипаттап, орталықтары мен дайын өнім түрлерін 
атайды

Табиғатты пайда лану 
үлгілері мен түрлері

9.5.1.3 табиғатты пайдалану үлгілері мен түрлерін топтастырады

Тұрақты даму 9.5.1.4 тұрақты дамудың белгілері мен бағыттарын сипаттайды
Қазақстанда табиғатты 
пайдаланумен байланы-
сты проблемалар

9.5.1.5 Қазақстанда табиғатты пайдалану проблемаларын 
анықтап, шешу жолдарын ұсынады
9.5.1.6 жергілікті компонент негізінде табиғатты пайдалануға бай-
ланысты зерттеу жүргізеді

1 Географиялық 
зерттеу əдістері 

1.1 Зерттеу жəне 
зерттеушілер

9.1.1.2 география ғылымының қазіргі заманғы өзекті проблема-
ларын анықтайды
9.1.1.5 зерттеу нəтижелерін түрлі академиялық формада ұсынады

2 Картография 
жəне 

географиялық де-
ректер базасы

2.1 Географиялық кар-
талар

9.2.1.1 маңызды географиялық нысандарды, үдерістер мен 
құбылыстарды карталардан көрсету барысында сипаттайды
9.2.1.2 географиялық номенклатура нысандарын картадан 
көрсетеді

4-тоқсан
5 Экономикалық география

5.2 Əлеуметтік-
экономикалық 

ресурстар

Ғылыми-техникалық рево-
люция үдерісі, бағыттары

9.5.2.1 ғылыми-техникалық революция үдерісін, даму бағыттарын 
талдайды

Адам əлеуеті даму 
индексінің көрсеткіштері

9.5.2.2 қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде адам 
əлеуетінің даму индексі көрсеткіштерін анықтап, елдерді салыс-
тырады

Қазақстанда адамдық ка-
питалды дамыту

9.5.2.3 Қазақстанда адам капиталының сапасын арттыру жөнінде 
ұсыныстар əзірлейді

Қазақстанның 
индустриялы-
инновациялық даму 
бағыттары

9.5.2.4 Қазақстанның индустриялық-инновациялық даму 
бағыттарын анықтап, болжам жасайды

Қазақстанның 
инновациялық 
инфрақұрылымы

9.5.2.5 Қазақстанның инновациялық инфрақұрылымының 
жағдайын талдап, дамыту жөнінде ұсыныстар əзірлейді

Қазақстан аймақтары 
инфрақұрылымының даму 
деңгейі

9.5.2.6 Қазақстан аймақтарының инфрақұрылымын талдап, про-
блемаларды шешу жолдарын ұсынады

1 Географиялық 
зерттеу əдістері 

1.1 Зерттеу жəне 
зерттеушілер

9.1.1.2 география ғылымының қазіргі заманғы өзекті проблема-
ларын анықтайды
9.1.1.5 зерттеу нəтижелерін түрлі академиялық формада 
ұсынады

2 Картография 
жəне 

географиялық де-
ректер базасы

2.1 Географиялық кар-
талар 

9.2.1.1 маңызды географиялық нысандарды, үдерістер мен 
құбылыстарды карталардан көрсету барысында сипаттайды
9.2.1.2 географиялық номенклатура нысандарын картадан 
көрсетеді

5 Экономикалық география
5.3 Дүниежүзілік 
шаруашылықтың 

салалық жəне 
аумақтық 

құрылымы

Қазақстан шаруа 
шылығының салалары

9.5.3.1 Қазақстан шаруашылығы салаларын жоспар бойынша 
сипаттайды

Қазақстанның экономи-
калық аудандарының 
шаруашылық салалары 
мен мамандануы

9.5.3.2 Қазақстанның экономикалық аудандарының шаруашылық 
салаларын анықтап, мамандануын түсіндіреді

1 Географиялық 
зерттеу əдістері

1.1 Зерттеу жəне 
зерттеушілер

9.1.1.2 география ғылымының қазіргі заманғы өзекті проблема-
ларын анықтайды
9.1.1.5 зерттеу нəтижелерін түрлі академиялық формада 
ұсынады

2 Картография 
жəне 

географиялық де-
ректер базасы

2.1 Географиялық кар-
талар 

9.2.1.1 маңызды географиялық нысандарды, үдерістер мен 
құбылыстарды карталардан көрсету барысында сипаттайды
9.2.1.2 географиялық номенклатура нысандарын картадан 
көрсетеді

5 Экономикалық география
5.4 Дүниежүзілік 
шаруашылықтың 

даму үрдістері 
мен көрсеткіштері

Дүниежүзілік шаруашы-
лықтың субъектілері

9.5.4.1 дүниежүзілік шаруашылықтың субъектілерін сипаттайды

Халықаралық геогра-
фиялық еңбек бөлінісі

9.5.4.2 халықаралық географиялық еңбек бөлінісінің мəнін 
анықтайды

Халықаралық экономи-
калық қатынастар түрлері

9.5.4.3 халықаралық экономикалық қатынас түрлерін жіктеп, си-
паттайды

Дүниежүзілік шаруашы-
лықтың даму көрсеткіштері

9.5.4.4 дүниежүзілік шаруашылықтың даму көрсеткіштерін си-
паттайды: жалпы ішкі өнім, жалпы ұлттық өнім оның ішінде жан 
басына шаққанда

Дүниежүзілік шаруашы-
лықтың даму модельдері 
мен аумақтық құрылымы

9.5.4.5 дүниежүзілік шаруашылықтың модельдері мен аумақтық 
құрылымын талдайды

Дүниежүзілік шаруашылық-
тың даму үрдістері

9.5.4.6 дүниежүзілік шаруашылықтың даму үрдістерін талдайды

Қазақстанның дүниежүзілік 
шаруашылықта алатын 
орны

9.5.4.7 Қазақстанның дүниежүзілік шаруашылықтағы орнын 
анықтайды

Қазақстанның халық-
аралық экономикалық 
интеграциядағы мүдделері 
мен мақсаттары, орны

9.5.4.8 Қазақстанның халықаралық экономикалық интеграциядағы 
мүдделері мен мақсаттарын, орнын анықтайды

1 Географиялық 
зерттеу əдістері

1.1 Зерттеу жəне 
зерттеушілер

9.1.1.2 география ғылымының қазіргі заманғы өзекті проблема-
ларын анықтайды
9.1.1.5 зерттеу нəтижелерін түрлі академиялық формада 
ұсынады

2 Картография 
жəне 

географиялық де-
ректер базасы

2.1 Географиялық кар-
талар 

9.2.1.1 маңызды географиялық нысандарды, үдерістер мен 
құбылыстарды карталардан көрсету барысында сипаттайды
9.2.1.2 географиялық номенклатура нысандарын картадан 
көрсетеді

6 Елтану жəне саяси география негіздері
6.1 Дүние жүзі 

елдері
Елдердің экономикалық 
даму деңгейі бойынша 
топтастырылуы

9.6.1.1 қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде 
елдерді экономикалық даму деңгейі бойынша топтастырады

Халықаралық ұйымдардың 
деңгейлері мен 
мақсаттары

9.6.1.2 қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде 
халықаралық ұйымдарды деңгейі жəне мақсаты бойынша топ-
тастырады

Қазақстан Республика-
сының əлеуметтік, 
экономикалық, саяси-гео-
графия лық жағдайы

9.6.1.3. Қазақстан Республикасының əлеуметтік, экономикалық, 
саяси-географиялық жағдайына кешенді баға береді

Қазақстандағы саяси-
əкімшілік хоронимдер

9.6.1.4 Қазақстандағы саяси-əкімшілік хоронимдерді жіктеп, 
мағынасын түсіндіреді жəне транслитерациясын үш тілде 
ұсынады

Қазақстан Республикасы 
туралы кешенді 
географиялық ақпаратты 
ұсыну формалары

9.6.1.5 Қазақстан Республикасы туралы кешенді географиялық 
ақпаратты түрлі мақсатты аудиториялар үшін дайындайды

1 Географиялық 
зерттеу əдістері 

1.1 Зерттеу жəне 
зерттеушілер

9.1.1.2 география ғылымының қазіргі заманғы өзекті проблема-
ларын анықтайды
9.1.1.5 зерттеу нəтижелерін түрлі академиялық формада 
ұсынады

2 Картография 
жəне 

географиялық де-
ректер базасы

2.1 Географиялық кар-
талар 

9.2.1.1 маңызды географиялық нысандарды, үдерістер мен 
құбылыстарды карталардан көрсету барысында сипаттайды
9.2.1.2 географиялық номенклатура нысандарын картадан 
көрсетеді

(Жалғасы. Басы 18-бетте) 

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін атқарушысының 
2017 жылғы 25 қазандағы №545 бұйрығына 17-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2013 жылғы 3 сəуірдегі №115 бұйрығына 206-қосымша

Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған
«Қазақстан тарихы» 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. Тарихи сана–бұл тарихты білу, тарихи тəжірибе мен оның сабақтарын ұғынып 
түсіну, əлеуметтік болжау, өз іс-əрекеті үшін тарихи жауапкершілікті түсіну. Оқу-тəрбие 
процесінің маңызды құрамдас бөлігі болып табылатын тарихи білім тұлғаның, азамат 
пен патриоттың қалыптасуынакөмектеседі.

3. Оқу пəнінің мазмұны əлем тарихындағы Қазақстанның алатын орны мен рөлін, 
оның жалпыəлемдік өркениеттің дамуына қосқан үлесін түсінуге мүмкіндік береді. 

4. Оқу пəнінің мақсаты -білім алушылардың бойында тарихи сана, қазақстандық па-
триотизм, өз елінің тарихы мен мəдениетіне құрмет, өз ата-бабаларының жетістіктеріне 
деген мақтанышсезімін қалыптастыру, ұлттық жəне жалпы адамзаттық құндылықтарды 
дарыту, зерттеушілік, ойлау, коммуникативті дағдыларды дамыту. 

5. Оқу пəнінің міндеттері:
1) Қазақстан аумағындағы ежелгі заманнан бастап бүгінгі күнге дейінгіқоғамның 

əлеуметтік, мəдени, саяси, экономикалық дамуының негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері 
туралы білімін қалыптастыру;

2) Қазақстанның тарихи дамуы барысында қалыптасқанұлттық құндылықтар жүйесі 
туралы білім беру;

3) Қазақстанның тарихи дамуының негізгі оқиғалары, құбылыстары мен процестердің 
мəні туралы түсінік қалыптастыру;

4) тарихи оқиғаларды, құбылыстар мен процестерді жəне тарихи тұлғалардың 
қызметін Отандық тарих контекстінде сын тұрғысынан талдау жəне баға беру 
дағдыларын қалыптастыру мен дамыту;

5) тарихи деректердің негізінде дəлелді пайымдау дағдыларын дамыту;
6) тарихи зерттеу жүргізу дағдыларын қалыптастыру мен дамыту (гипотезалар-

ды ұсыну, зерттеу сұрақтарын құрастыру, деректерді талдау, əртүрлі көзқарастарды 
салыстыру, нəтижелер мен қорытындыларды шығару, өзінің ұстанымын анықтау);

7) қазіргі кездегі саяси, əлеуметтік-экономикалық жəне мəдени процестерде 
бағдарлану үшін тарихи білімдерін қолдана білу дағдыларын қалыптастыру;

8) коммуникативті дағдыларды қалыптастыру, өз ойын ауызша жəне жазбаша түрде 
анық білдіру, командада жұмыс істей алу, түрлі деректерден алынған ақпараттарды 
қоса алғанда,жарияланым мен электронды құралдарды қолдану.

2-тарау. «Қазақстан тарихы» оқу пəнінің мазмұнын ұйымдастыру
6. «Қазақстан тарихы» оқу пəні бойынша оқу жүктемесінің көлемі:
1) 5-сынып – аптасына 2 сағат, оқу жылында 68 сағат; 
2) 6-сынып – аптасына 2 сағат, оқу жылында 68 сағат; 
3) 7-сынып – аптасына 2 сағат, оқу жылында 68 сағат;
4) 8-сынып – аптасына 2 сағат, оқу жылында 68 сағат; 
5) 9-сынып – аптасына 2 сағат, оқу жылында 68 сағат.
7. «Қазақстан тарихы» оқу пəнінен білім мазмұны бөлімдер арқылы қамтылған. 

Аталған бөлімдер сыныптар бойынша оқу мақсаттарын қамтитын бөлімшелерден 
тұрады.

8. Оқу пəнінің білім мазмұны төрт бөлімді қамтиды:
1) əлеуметтік қатынастардың дамуы;
2) мəдениеттің дамуы;
3) мемлекеттің дамуы;
4) Қазақстанның экономикалық дамуы.
9. «Əлеуметтік қатынастардың дамуы» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) этникалық қатынастар;
2) əлеуметтік қатынастар.
10. «Мəдениеттің дамуы» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) дүниетаным мен дін;
2) өнер мен əдебиет;
3) білім жəне ғылым.
11. «Мемлекеттің дамуы» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) мемлекеттің ішкі саясаты;
2) мемлекеттің сыртқы саясаты.
12.«Қазақстанның экономикалық дамуы» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) шаруашылық;
2) өндірістік қатынастар жəне сауда.
13. Оқу мақсаттары əр бөлімше ішінде мұғалім мен білім алушыға болашақ 

қадамдары жөнінде өзара ой бөлісуге, оларды жоспарлау мен бағалауға мүмкіндік 
беретін бірізділік пен сабақтастықты көрсетеді.

14. Оқу бағдарламасы базалық тарихи ойлау дағыдыларын: тарихи деректердің 
интерпретациясы, уақыт пен кеңістікте бағдарлану, тарихи талдау жəне түсіндіруді 
қалыптастыруға бағытталған. 

15. «Қазақстан тарихы» пəні бойынша тарихи ойлау дағдыларын қалыптастыру 
жəне оқу мақсаттарын тиімді жүзеге асыру төмендегі тарихи концептілерге (түсініктерге) 
негізделеді: 

1) өзгеріс пен сабақтастық; 
2) себеп пен салдар; 
3) дəлел; 
4) ұқсастық пен айырмашылық; 
5) маңыздылық; 
6) интерпретация.
16. Тарихи концептілер негізінде оқытудың қүтілетін нəтижелері:
1) «Өзгеріс пен сабақтастық» бойынша білім алушылар: сабақтастық пен өзгеріске 

қатысты тарихи мысалдарды уақыт пен кеңістікте талдайды жəне бағалайды, 
сабақтастық пен өзгеріске қатысты тарихи мысалдарды ұзақ уақыт бойы ауқымды та-
рихи процестер мен тақырыптарға дейін біріктіреді, тарихи оқиғалар мен процестердің 
белгілі бір уақыт межесінде жүйеленуі мен ұйымдасуының негізін (критерийлер) 
түсіндіреді;

2) «Себеп жəне салдар» бойынша білім алушылар: бір немесе бірнеше 
себептердің жəне/немесе ықпалдардың өзара əрекеттесуін талдайды жəне бағалайды; 
ұқсастықтарды, себеп-салдарды, өзара байланысты көрсете отырып тарихи себептілікті 
түсінеді, тарихи құбылыс, оқиға немесе процесті басқа ұқсас тарихи құбылыстармен 
уақыт пен кеңістікте байланыстырудың əдістерін түсіндіреді жəне бағалайды;

3) «Дəлел» бойынша білім алушылар: қарастырылып отырған дəлелге қатысты: 
аудитория, мақсаттар, көзқарастар, формат, аргумент, шектеулер жəне контекст 
сынды тарихи айғақтың ерекшеліктерін талдайды, тарихи айғақтарды талдау жəне 
бағалау негізінде дəйекті қорытынды жасайды, өткен заман туралы объективті түсінік 
қалыптастыру мақсатында түпнұсқалық жəне қосалқы деректерден əртүрлі, қарама-
қайшы айғақтарды талдайды;

4) «Ұқсастық пен айырмашылық» бойынша білім алушылар: белгілі бір жерде, 
белгіленген бір уақыт кезеңінде жəне/немесе əртүрлі қоғамдарда, немесе бір қоғамның 
ішіндегі өзара байланысқан тарихи оқиғаларды салыстырады.

5) «Маңыздылық» бойынша білім алушылар: қоғамның дамуы үшін тарихи оқиғаның, 
құбылыстың, процестің маңыздылығын анықтайды; 

6) «Интерпретация» бойынша білім алушылар: белгілі бір тарихи оқиғаға, 
құбылысқа, процеске қатысты əртүрлі көзқарастарды түсіндіреді жəне бағалайды.

17. 5-сыныпқа арналған «Қазақстан тарихы» пəнінің базалық білім мазмұны келесі 
тараулардан тұрады:

1) Қазақстандағы ежелгі адамдардың өмірі.Тас дəуіріндегі Қазақстан: Қазақстанда 
алғашқы адамның пайда болуы, əлеуметтік ұйымдасудың алғашқы формалары. Ежелгі 
адамдардың кəсібі (аң аулау мен терімшілік). Қазақстан аумағындағы тас дəуірінің 
тұрақтары. Егіншілік пен мал шаруашылығының қалыптасуы. Ботай мəдениеті. 
Қола дəуіріндегі Қазақстан: Қазақстан аумағындағы мыс пен қалайы металдарының 
кен орындары. Андрон мəдениеті. Қола дəуірі кезіндегі шаруашылық пен қоғамдық 
құрылыс. Беғазы-Дəндібай мəдениеті. Ə. Марғұлан жəне басқа да Қазақстанның 
ежелгі дəуірін зерттеушілер;

2) ежелгі көшпелілердің өмірі. Темір дəуірінің ерекшеліктері. Қазақстанның ежелгі 
металлургиясы. Көшпелі мал шаруашылығының қалыптасуы. Алғашқы көшпелілердің 
өмір сүруді қамтамасыз ету жүйесі. Көшпелілердің жылжымалы баспанасы. Алғашқы 
көшпелілердің дүниетанымы;

3) сақтар. Қазақстан аумағындағы сақ тайпалары. Сақтар тарихы жайлы 

деректер. Сақтардың саяси тарихы. Қоғамдық құрылысы. Шаруашылығы мен тұрмысы. 
Материалдық жəне рухани мəдениеті. «Аңдық стиль». Есік олжасы – «Алтын адам». 
Шілікті алқабының патша қорғандары. Берел қорымы. Бесшатыр қорғандары. Тасмола 
мəдениеті;

4) үйсіндер мен қаңлылар.Үйсіндер. Үйсіндер туралы жазба деректер. Үйсіндердің 
қоныстануы, шаруашылығы мен тұрмысы. Үйсіндердің қоғамдық құрылысы. Қаңлылар. 
Қаңлылар тарихына қатысты қытай жəне парсы деректері. Қаңлылардың қоныстануы, 
шаруашылығы мен тұрмысы. Қаңлылардың қоғамдық құрылысы. Үйсіндердің, 
қаңлылардың археологиялық ескерткіштері;

5) ғұндар (хунну). Қытай деректеріндегі ғұндардың ерте тарихы. Мөде шаньюй-ғұн 
мемлекетінің негізін салушы. Ғұндардың саяси тарихы мен мемлекеттік құрылысы. 
Халықтардың ұлы қоныс аударуы (ғұндардың Батысқа жылжуы). Аттила жəне оның 
жорықтары. Ғұндардың шаруашылығы мен қоғамдық құрылысы. Ғұндар дəуіріндегі 
мəдениеттің дамуы;

6) сарматтар. Сарматтардың ежелгі замандағы саяси оқиғаларға қатысуы. 
Сарматтардың қоныстануы, шаруашылығы мен тұрмысы. Сарматтардың қоғамдық 
құрылысы. Сарматтардың археологиялық ескерткіштері. Мəдениеті;

7) ежелгі Қазақстан тарихына шолу. Қазақстан аумағындағы ежелгі адамдардың 
антропо логиялық бет-əлпеті. Ежелгі Қазақстан тарихының негізгі оқиғалары, 
құбылыстары мен үдерістері. Ежелгі Қазақстанның мəдени мұрасы;

8) өлкетану: Туған өлкенің аңыз-ертегілері. Өлкенің тарихи ескерткіштері. Өңірдің 
тарихи тұлғалары: билер, батырлар жəне ақындар. Өлкетану мұражайы жəне тари-
хи жəдігерлер.

18. 6-сыныпқа арналған «Қазақстан тарихы» пəнінің базалық білім мазмұны келесі 
тараулардан тұрады:

1) VI - IX ғасырдағы Қазақстан. Ортағасырлық Қазақстан тарихының кезеңделуі. Ұлы 
Түрік қағанатының құрылуы. Қазақстан аумағындағы ерте ортағасырлық мемлекеттер: 
Батыс Түрік қағанаты, Түргеш қағанаты, Қарлұқ қағанаты, Оғыз мемлекеті, Қимақ қаға-
наты. Атлах шайқасының тарихи маңызы. Түркі мемлекеттерінің қоғамдық-саяси құры-
лысы. Түркілердің əскери өнері. Шаруашылығы. Сауда жəне қала мəдениетінің дамуы;

2) X ғасыр - XІІІ ғасырдың басындағы Қазақстан.Қарахан мемлекеті. Қазақстан 
аумағына исламның тарала басталуы. Наймандар, керейіттер, жалайырлар. Қыпшақ 
хандығы. «Дешті Қыпшақ» түсінігі. Шаруашылығы: көшпелі, отырықшы. Сауда. Қала 
мəдениеті. Ұлы Жібек жолының тарихи маңызы. Түркі мəдениетінің əлемдік өркениеттің 
дамуына қосқан үлесі. Түркі əлемінің көрнекті ойшылдары;

3) XIII - XV ғасырлардың бірінші жартысындағы Қазақстан. Шыңғыс ханның 
жаулаушылық соғыстары. Отырар қорғанысы. Моңғол империясының құрылуы. Алтын 
Орда. Ақ Орда. Моғолстан мемлекеті. Əмір Темір жорықтары. Ноғай Ордасы. Əбілқайыр 
хандығы. XIII - XV ғасырлардың бірінші жартысындағы мемлекеттердің қоғамдық-саяси 
құрылысы. Ортағасырлық саяхатшылар Қазақстан туралы. Шаруашылық. Сауданың 
дамуы. Мəдениет;

4) қазақ халқының қалыптасуы. Қазақтар – Ұлы Дала мұрагері: тарихи жəне 
этникалық сабақтастық. «Қазақ» этнонимі. Қазақ халқының біртұтас халық болып 
қалыптасу үдерісінің аяқталуы;

5) біртұтас қазақ мемлекетінің құрылуы. Қазақ ұлттық мемлекетінің құрылу 
алғышарттары. Қазақ хандығының құрылуы (аумағы, халықтың этникалық құрамы). 
Мемлекеттің негізін салушылар – Жəнібек пен Керей. М.Х. Дулатидің «Тарихи Рашиди» 
еңбегі – Қазақ хандығыныңалғашқы тарихы жөніндегі құнды дерек. Қазақ хандығы 
қалыптасуының алғашқы жылдарындағы ішкі жəне сыртқы саясаты. Біртұтас қазақ 
мемлекеті қалыптасуының тарихи маңызы;

6) қазақ хандығының XVI - XVII ғасырлардағы дамуы. Қасым хан билігі тұсындағы 
Қазақ хандығының нығаюы. Хақназар хан билігі тұсындағы Қазақ хандығының одан əрі 
нығаюы жəне саяси өркендеуі. Тəуекел ханның ішкі жəне сыртқы саясаты. Есім ханның 
ішкі жəне сыртқы саясаты. Жəңгір хан. Орбұлақ шайқасы. Тауке ханның билігі. «Жеті 
жарғы». Қазақтың ұлы билері. Қазақ хандығының мемлекеттік-əкімшілік құрылымы. 
Қазақ қоғамының əлеуметтік стратификациясы;

7) XVI - XVII ғасырлардағы экономика мен мəдениет. Қазақ халқының мəдениеті: 
материалдық, рухани мəдениет. Əдебиет пен өнер: ақын-жыраулар, халық əншілері 
мен композиторлардың шығармашылығы, музыкалық өнер. Қазақтардың дəстүрлі 
шаруашылығы: мал шаруашылығы, егіншілік;

8) өлкетану: Топонимдер – өткен заманнын куəгерлері (жер-су атауларының тарихы). 
Мəдени-тарихи дəстүрді сақтаушылар: өлкенің ұлттық қолөнері. Бір ел – бір тағдыр 
(менің өлкемнің халықтары). Туған өлке тарихының қазіргі куəгерлері.

19. 7-сыныпқа арналған «Қазақстан тарихы» пəнінің базалық білім мазмұны келесі 
тараулардан тұрады:

1) XVIII ғасырдың басындағы Қазақстан: сыртқы жəне ішкі саяси жағдай. Жоңғар 
мемлекеті. Қазақ-жоңғар соғыстары. «Ақтабан шұбырынды, алқакөл сұлама» зама-
ны. Қарақұм мен Ордабасыдағы құрылтайлар – қазақ жасағының құрылуы. Аңырақай 
шайқасы. Отан қорғаушы батырлар. XVIII ғасырдың 30-40 жылдарындағы қазақ-
жоңғар соғыстары;

2) XVIII ғасырдың бірінші жартысындағы Қазақ хандығы. XVIII ғасырдың басы-
на дейінгі қазақ-орыс қатынастары. XVIII ғасырдың басындағы Ресей империясы 
назарындағы Қазақстан (саяси жəне экономикалық мақсаттар, əскери-барлау экс-
педициялары, алғашқы əскери бекіністердің салынуы). Кіші жүз ханы Əбілқайырдың 
Ресей бодандығын қабылдауы:себептері мен мақсаттары. XVIII ғасырдың 
30-50-жылдарындағы Қазақстандағы Ресей империясының саясаты. ХVІІІ ғасырдың 
40-жылдарындағы Қазақстандағы ішкі саяси жағдайдың асқынуы. Абылай хан 
тұсындағы Қазақ хандығы: ішкі жəне сыртқы саясаты;

3) XVIII ғасырдағы Қазақстан мəдениеті. XVІII ғасыр ақын-жырауларының 
шығармашылығы. XVІII ғасыр тарихы бойынша қазақ деректері. Қазақтардың 
қолданбалы өнері;

4) отарлау жəне ұлт-азаттық күрес. Ресей империясының отаршылдық саясаты: 
мақсаттары мен əдістері. Сырым Датұлы бастаған ұлт-азаттық қозғалыс (себептері, 
қозғалыстың қозғаушы күші, кезеңдері мен барысы, нəтижелері). 1822-1824 жылдардағы 
патша реформалары (Кіші жəне Орта жүздегі хандық биліктің жойылуы). 1836-1838 
жылдардағы Бөкей ордасындағы қазақтардың көтерілісі (себептері, негізгі кезеңдері 
мен шайқастары). XIX ғасырдыңбірінші жартысындағы қазақ халқының ұлт-азаттық 
қозғалыстары (Жоламан Тіленшіұлы, Саржан Касымов бастаған көтеріліс). Кенесары 
Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық қозғалыс (себептері, мақсаттары мен қозғаушы күштері, 
негізгі кезеңдері). Кенесары Қасымұлы: тұлға жəне саясаткер. Жанхожа Нұрмұхамедұлы 
жəне Есет Көтібарұлы бастаған ұлт-азаттық көтеріліс (себептері, көтеріліс барысы). 
Ресей империясының Қазақстанның оңтүстік аймақтарын қосып алуы. ХVІІІ ғасырдың 
соңы – XIX ғасырдағы Қазақстандағы ұлт-азаттық қозғалыстардың тарихи маңызы;

5) Қазақстан Ресей империясының құрамында. XIX ғасырдың екінші жартысындағы 
Қазақстандағы патшалық реформалар. 1867-1868 жылдардағы реформалар. 
Қазақстандағы патшалық Ресейдің аграрлық жəне қоныстандыру саясаты. 1860-
1870 жылдардағы ұлт-азаттық күрес (себептері мен көтеріліс барысы). ХIХ ғасырдың 
екінші жартысындағы Қазақстанның əлеуметтік-экономикалық дамуы. Капиталистік 
қатынастардың ене бастауы. ХIХ ғасырдың 80-90 - жылдарындағы əкімшілік-аумақтық 
реформалар: мазмұны мен салдары. Сауда қатынастарының дамуы. Жетісу аумағына 
ұйғырлар мен дүнгендердің қоныс аударуы. Дəстүрлі қазақ қоғамының трансформаци-
ясы. XIX ғасырдың екінші жартысындағы қоғамдық-саяси ойлардың дамуы;

6) XIХ ғасыр-ХХ ғасырдың басындағы Қазақстанның мəдениеті. XIX ғасырдағы 
Қазақстандағы ағарту ісі мен ғылымның дамуы. Бөкей ордасының ханы Жəңгірдің 
ағартушылық қызметі. Қазақстанның ғылыми зерттелуі (П. Семенов-Тянь-Шанский, 
Г.Н. Потанин, В.В. Радлов, М. Шорманов, М. Бабаджанов, А. Диваев). Зайырлы 
жəне діни білім беру мекемелері. Жадиттік жəне білім берудегі жаңашылдық. Шоқан 
Уəлиханов – ұлы қазақ ғалымы. Ыбырай Алтынсарин –ағартушы, жаңашыл-педагог, 
қоғам қайраткері. Абай Құнанбайұлы – ұлы ойшыл, қазақ жазба əдебиетінің негізін 
салушы. Қазақ музыкалық мəдениетінің дамуы (Құрманғазы Сағырбайұлы, Тəттімбет 
Қазанғапұлы, Дəулеткерей Шығайұлы). Əйгілі суретшілер шығармашылығындағы 
ұлттық контекст. Шəкəрім Құдайбердіұлы, Мəшһүр Жүсіп Көпеев жəне К. Халидтің 
тарихи еңбектері.

7) өлкетану: Өлкенің туристік маршруттары. Туған жердің «Атымтай жомарттары». 
Туған өлкенің шежіресі. Мектебімнің тарихы.

20. 8-сыныпқа арналған «Қазақстан тарихы» пəнінің базалық білім мазмұны келесі 
тараулардан тұрады:

1) ХХ ғасырдың басындағы Қазақстан. XX ғасырдың басындағы Қазақстандағы 
қоғамдық-саяси үдерістер. XX ғасырдың басындағы Қазақстанның экономикалық 
дамуы. Столыпиннің аграрлық реформасы жəне шаруалардың Қазақстанға жаппай 
қоныс аударуы. XX ғасырдың басындағы Қазақстандағы өнеркəсіптің дамуы. Сауданың 
дамуы. 1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс. Қазақ ұлттық зиялылар қауымы жəне оның 
XX ғасырдың басындағы қоғамдық-саяси үдерістерге əсері. Ұлттық баспаның дамуы 
(«Қазақ» газеті, «Айқап» журналы). 1917 жылғы революциялар. «Алаш» партиясының 
құрылуы. «Алаш-Орда» үкіметі. Қазақ халқының саяси көшбасшылары (Ə. Бөкейхан, 
А. Байтұрсынов, М. Дулатов, Б. Қаратаев, М. Тынышпаев, М. Шоқаев). XX ғасырдың 
басындағы қазақ зиялыларының ғылыми еңбектері;

2) Қазақстандағы Кеңес үкіметінің орнығуы. «Үш Жүз» қазақ социалистік пар-
тиясы. Азамат соғысы жылдарындағы (1918-1920 жылдар) Қазақстандағы соғыс 
қимылдары. Кеңес билігі органдарының «Алаш-Орда» үкіметі, Қоқан автономиясы-
мен қарым-қатынасы. «Əскери коммунизм саясаты».1921 жылғы жұт жəне аштық. 
Қазақ Автономиялы Кеңестік Социалистік Республикасының құрылуы. Қазақ АКСР-ы 
аумағының қалыптасуы. Қазақ жерлерінің біртұтастығын қалпына келтірудегі қазақ 
зиялыларының рөлі. Қазақстандағы Жаңа экономикалық саясат (1921-1925 жылдар). 
ХХ ғасырдың 20-30 жылдарындағы əміршіл-əкімшіл жүйе саясаты. Кеңес үкіметінің 
діни саясаты;

3) Қазақстан тоталитарлық жүйенің нығаюы кезеңінде. Қазақстандағы социалистік 
индустрияландыру (мəні мен ерекшеліктері). «Кіші Қазан» (мазмұны жəне жүзеге 
асырылуы). Бай шаруашылықтарының тəркіленуі. Ауыл шаруашылығындағы күштеп 
ұжымдастыру саясаты. Қазақстандағы күштеп ұжымдастыру саясатының экономикалық 
салдары. 1931-1933 жылдардағы аштық - ХХ ғасырдағы қазақстандық қасірет. 
Қазақстандағы ұжымдастырудың демографиялық салдарлары. Ұжымдастыруды жүзеге 
асырудың əдістеріне қатысты ұлттық зиялылардың («Бесеудің хаты») қоғамдық-саяси 
көзқарасы мен қатынасы. 1920-1930 жылдардағы Қазақстандағы қоғамдық-саяси 
үдерістер. Сталиндік репрессиялар. Қазақстан аумағындағы кеңестік «еңбек түзеу» 
концентрациялық лагерлері (Степлаг, Карлаг, Алжир жəне тағы басқалар);

4) Кеңестік Қазақстанның мəдениеті: білім мен ғылым . Халыққа білім беру (жалпыға 
бірдей міндетті сауат ашу, орта білім, қазақ жазуының араб тілінен латын тіліне көшуі, 
орыс графикасына негізделген жаңа əліпбиге көшу). А. Байтұрсынов – «ұлт ұстазы». 
Жоғары оқу орындарының ашылуы. КСРО Ғылым Академиясының Қазақ филиа-
лы. Қ.Сəтбаевтың Қазақстан ғылымын дамытудағы рөлі. Қазақстандық ғалымдар 
мен олардың ғылыми жетістіктері. Əдебиеттің дамуы (Ж. Аймауытов, М. Жұмабаев, 
Б. Майлин, І. Жансүгіров, С. Сейфуллин, С. Мұқанов, Ғ. Мүсірепов, Ғ. Мұстафин 
шығармашылығы). Театр, кино, бейнелеу өнері жəне оның қайраткерлері. Мəдениет 
саласындағы кеңестік идеология. Социалистік реализм;

5) Қазақстан Ұлы Отан соғысы жылдарында. Ұлы Отан соғысының басталуы. 
Қазақстандағы мобилизация жəне қазақстандық əскери бөлімдердің құрылуы. 
Қазақстандықтардың Ұлы Отан соғысы жылдарындағы ерлігі мен тағдыры. 
Қазақстандықтардың Ұлы Отан соғысы шайқастарына қатысуы. Қазақстандықтар – 
Кеңес Одағының батырлары. Б. Момышұлы – аңызға айналған тұлға. Қазақстан – май-
дан арсеналы. КСРО халықтарының Қазақстанға депортациялануы. Ұлы Отан соғысы 
жылдарындағы мəдениет. Ғылымның дамуы. Əдебиеттегі жетістіктер (М. Əуезов, Ж. 
Жабаев, Д. Снегин, 

И. Шухов жəне тағы басқалар). Өнердің дамуы (театр, кино).
21. 9-сыныпқа арналған «Қазақстан тарихы» пəнінің базалық білім мазмұны келесі 

тараулардан тұрады:
1) Қазақстан соғыстан кейінгі жылдарда (1946-1953 жылдар). Соғыстан кейінгі 

жылдардағы əлеуметтік-экономикалық өзгерістер. Пайдалы қазбаларды өңдеу жəне 
өнеркəсіптің дамуы. Ауыл шаруашылығының дамуы. Қазақстанның əскери-өнеркəсіптік 
кешенінің қалыптасуы (Қазақстандағы ядролық полигон). Соғыстан кейінгі жылдардағы 
қоғамдық-саяси өмірдің ерекшеліктері. «Бекмаханов ісі»;

2) Қазақстан «Жылымық» кезеңінде (1954-1964 жылдар). Қазақстанда «Хрущевтік 
кезеңдегі» өнеркəсіптің дамуы. Тың жəне тыңайған жерлерді игеру (тың игерудің 
экономикалық, экологиялық жəне демографиялық салдары). Қазақстандағы əскери-
өнеркəсіптік кешен («Байқоңыр» ғарыш айлағы). «Жылымық кезеңі». 1954-1965 
жылдардағы республикадағы қоғамдық-саяси өмір;

3) Қазақстан «Тоқырау» кезеңінде (1965-1985 жылдар). 1965-1985-жылдардағы 
Қазақстанның əлеуметтік-экономикалық дамуы. Экономиканың шикізаттық бағыты. 
Урбанизация. 1970-1980 жылдардағы ауыл шаруашылығындағы дағдарыс. 1965-
1985 жылдардағы қоғамдық-саяси өмір. 1979 жылғы Целиноградтағы оқиғалар. 
Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасы басшыларының қызметі (Ж. Шаяхметов, 
Д. Қонаев, Ж. Тəшенов);

4) кеңестік Қазақстанның мəдениеті (1946-1985-жылдар.). Білім беру саласындағы 
мемлекеттік саясат. Жалпыға бірдей міндетті орта білім. Қазақ тілінің жағдайы. 
Ғылымның дамуы. Əдебиеттің дамуы (Ə. Нұрпейісов, Б. Момышұлы, І. Есенберлин, 
О. Сүлейменов, М. Шаханов). Өнер (театр, кино);

5) Қазақстан Қайта құру кезеңінде (1986-1991 - жылдар). «Қайта құру» 
жылдарындағы əлеуметтік-экономикалық өзгерістер: мақсаттары, проблемалары мен 
қарама-қайшылықтары. Қазақстандағы 1986жылғы желтоқсан оқиғалары (себептері, 
барысы мен салдары). 1986 жылғы желтоқсан оқиғаларының қатысушыларына қатысты 
жазалау шаралары. «Қазақ КСР-ның мемлекеттік егемегендігі туралы Декларация» 
(1990 жылғы қазан). Кеңестік саяси жүйенің дағдарысы (1991 жылғы «Тамыз бүлігі»). 
КСРО-ның ыдырауы. Қазақстандағы қоғамдық-саяси қозғалыстар. Семей ядролық 
полигонының жабылуы. «Қазақ КСР-ның тілдер туралы Заңының» қабылдануы;

6) Қазақстан мемлекеттілігінің қайта жаңғыруы (1991 - 1997 жылдар). «Мемлекеттік 
тəуелсіздік туралы» Конституциялық заңының қабылдануының тарихи маңызы. Н.Ə. 
Назарбаев – Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті. Тəуелсіз Қазақстанның 
қоғамдық-саяси институттарының қалыптасуы. Нарықтық экономикаға көшудегі 
қиыншылықтар. Қазақстанның əлемдік қауымдастыққа кірігуі. Тəуелсіздіктің алғашқы 
жылдарындағы əлеуметтік-демографиялық үдерістер. 1995 жылғы Конституцияның 
қабылдануы;

7) Қазақстан Республикасының нығаюы (1997 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін).
Қазақстан Республикасының ұзақ мерзімді басым мақсаттары мен стратегияла-
ры. «Қазақстан – 2030» стратегиясының қабылдануы. Қазақстан Республикасының 
халықаралық сахнадағы беделінің өсуі. Қазақстанның аймақтық жəне халықаралық 
ұйымдармен қарым-қатынасы. Қазақстанның ЕҚЫҰ жəне ИЫҰ-на төрағалық етуі. 
Əлемдік экономикалық байланыстар жүйесіндегі Қазақстан. Мемлекеттің экономикалық 
жəне əлеуметтік жағдайы. Астана – Қазақстан Республикасының жаңа астанасы. 
«Қазақстан-2050» стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты. «5 ин-
ститутционалды реформаларды жүзеге асырудағы100 нақты қадам» ұлттық жоспары 
– қазіргі заманның сын-тегеуріндеріне жауап. Ұлт көшбасшысы – Н.Ə. Назарбаевтың 
тəуелсіз мемлекетті құрудағы жəне дамытудағы рөлі;

8) қазіргі заманғы Қазақстан мəдениеті (1991 жылдан бүгінгі күнге дейін). Білім 
жəне ғылым саласындағы мемлекеттік саясат. «Болашақ» мемлекеттік бағдарламасы. 
Инновациялық ғылыми-білім беру мекемелерінің құрылуы. Этносаралық жəне дінаралық 
келісімнің қазақстандық моделі. Қазақстан халқы Ассамблеясы. Жаһандану дəуіріндегі 
ұлттық мəдениетті жаңғырту жəне сақтап қалу мəселелері. Қазіргі кездегі өнер мен 
əдебиеттің даму тенденциялары. «Мəдени мұра» мемлекеттік бағдарламасы. «Мəңгілік 
Ел» жалпыұлттық біріктіруші идеясы.«Болашаққа бағдар:рухани жаңғыру» бағдарламасы.

3-тарау. Оқыту мақсаттарының жүйесі
22. Бағдарламада, оқыту мақсаттары кодтық белгімен берілген. Кодтық белгідегі 

бірінші сан сыныпты, екінші жəне үшінші сан бөлім мен бөлімше ретін, төртінші сан 
оқыту мақсатының реттік нөмірін көрсетеді. Мысалы, 7.2.1.2 кодында: «7» – сынып, 
«2.1.» – бөлім мен бөлімше, «2» – оқыту мақсатының реттік саны.

23. Оқу мақсаттарының жүйесі бөлім бойынша əр сыныпқа берілген:

1) əлеуметтік қатынастардың дамуы:
Білім алушылар: 

Бөлімше 5- сынып шамамен 1 
миллион жыл бұрын – 
V ғасыр

6- сынып VI – XVII ғасырлар 7- сынып XVIII – XIX ғасырлар 8- сынып XX 
ғасырдың бірінші 
жартысы

9- сынып XX ғасырдың екінші 
жартысынан бүгінгі күнге дейін

1.1 Этни-
калық 
қатынастар 

5.1.1.1 алғашқы 
адамдардың 
антропологиялық 
белгілерін сипаттау

6.1.1.1 түркі тілдес тайпаларды атап, 
олардың аумақтық орналасуын картада 
көрсету 

7.1.1.1 жоңғар шапқыншылығы 
кезіндегі демографиялық 
өзгерістерді жəне миграциялық 
процестерді түсіндіру

8.1.1.1 демогра 
фиялық өзгерістердің 
себептері мен салда-
рын анықтау

9.1.1.1 демографиялық 
өзгерістердің себеп-салдарлық 
байланысын талдау арқылы 
дəйекті қорытынды жасау

5.1.1.2 Ежелгі Қазақстан 
адамдарының 
антропологиялық 
тұрпатын анықтау

6.1.1.2 XIII-XV ғасырлардағы Қазақстан 
аумағында құрылған мемлекеттердің 
этноəлеуметтік құрылымын анықтау

7.1.1.2 Ресей империясының 
қоныстандыру саясатының 
себептері мен салдарын талдау 

9.1.1.2 өткен тарихи кезең дермен 
сабақтастықты орнату арқылы 
қазіргі кезеңдегі демографиялық 
процестерге баға беру

5.1.1.3 ғұндардың қоныс 
аудару бағыттарын тари-
хи картадан көрсету 

6.1.1.3 ежелгі жəне ортағасырлар тарихының 
оқиғалары арасында байланыс орнату 
арқылы қазақ халқының қалыптасуындағы 
негізгі кезеңдерді анықтау

9.1.1.3 Қазақстанның 
даму стратегиясындағы 
демографиялық саясаттың 
бағыттарын талдау

6.1.1.4 «қазақ» этнонимінің мағынасын 
түсіндіру

1.2 Əлеу-
меттік 
қатынастар

5.1.2.1 алғашқы адам-
дардың тұрмыс-тіршілігін 
шығармашылық түрде 
көрсету 

6.1.2.1 қазақ хандығындағы əлеуметтік 
топтардың орнын анықтау

7.1.2.1 дəстүрлі қазақ 
қоғамындағы өзгерістерді өткен 
тарихи кезеңдермен салыстыру 
арқылы анықтау

8.1.2.1 қазақ 
зиялыларының 
қоғамдағы рөлі мен 
қызметін талдау 

9.1.2.1 қазіргі кездегі Қазақстан 
халқының əлеуметтік жағдайын 
статистикалық мəліметтер 
негізінде талдау

5.1.2.2əлеуметтік 
топтардың 
ерекшеліктерін түсіндіру

6.1.2.2 өлкедегі əртүрлі ұлттардың тари-
хын, салт-дəстүрін сипаттау

7.1.2.2 қазақ зиялыларының 
қалыптасуының маңыздылығын 
түсіндіру

8.1.2.2 соғыс жылда-
рындағы халықтың 
əлеуметтік жағдайын 
анықтау

2) мəдениеттің дамуы:
Білім алушылар:

Бөлімше 5- сынып шамамен 1 мил-
лион жыл бұрын – V ғасыр

6- сынып VI – XVII ғасырлар 7- сынып XVIII – XIX 
ғасырлар

8- сынып XX ғасырдың 
бірінші жартысы

9- сынып XX ғасырдыңекінші жартысынан 
бүгінгі күнге дейін

2.1 Дүние-
таным мен 
дін

5.2.1.1 алғашқы 
адамдардың наным-
сенімдерін сипаттау

6.2.1.1 түркілердің дүниетаным-
дық ерекшеліктерін түсіндіру

7.2.1.1 салт - дəстүрлер 
мен əдет-ғұрыптардың 
құндылықтары мен 
маңыздылы ғын анықтау

8.2.1.1 мемлекеттің діни 
саясатының мақсаты мен 
салдарын анықтау

9.2.1.1 дəстүрлі жəне деструктивті діни 
ағымдар мен ұйымдардың іс-əрекетін 
талдау

5.2.1.2 ежелгі тайпалар-
дың дүниетанымын си-
паттау

6.2.1.2 ислам дінінің қоғамдық 
өмірге ықпалын анықтау

7.2.1.2 отаршылдық 
саясаттың ұлттық құнды-
лықтарға кері əсерін талдау

9.2.1.2 Қазақстан халқы Ассамблеясы-ның 
дінаралық, этносаралық келісім мен ішкі 
тұрақтылықты нығайтудағы ықпалын бағалау

6.2.1.3 тарихи оқиғалар мен 
процестердің сабақтастығын 
сипаттауда «Ұлы Дала Елі» 
ұғымын қолдану

9.2.1.3 «Мəңгілік Ел» жалпыұлттық 
идеясының маңыздылығын бағалау

2.2 Өнер 
мен 
əдебиет

5.2.2.1 археологиялық 
ескерткіштерді сипаттау

6.2.2.1 күй, аңыз, шежіре, 
эпостық жырлардың тарихи 
дереккөзі ретіндегі маңыздылы 
ғын айқындау

7.2.2.1 халық ауыз 
əдебиеті мен музыка 
өнері туындыларының та-
рихи дереккөзі ретінде 
құндылығын бағалау

8.2.2.1 қазақ зиялыла-
рының шығармашылық 
мұрасын талдау жəне 
қоғамдық санаға тигізген 
əсеріне баға беру

9.2.2.1 кеңестік əдебиет пен өнер туын-
дыларында қоғамдық өмірдің бейнеленуін 
талдау

5.2.2.2 археологиялық де-
ректерге сүйене оты рып, 
Андронов мəдениетінің 
белгілерін анықтау

6.2.2.2 ортағасырлық сəулет 
өнері ескерткіштерінің 
ерекшеліктерін түсіндіру

7.2.2.2 А. Құнанбаевтың 
ақын, ойшыл, қоғам 
қайраткері ретіндегі рөлін 
айқындау 

8.2.2.2 Ахмет Байтұрсы-
новты қазақ тіл білімінің 
негізін салушы, қоғам 
қайрат кері ретінде бағалау

9.2.2.2 Мұхтар Əуезов шығармаларының 
əлем əдебиетіндегі орнын бағалау 

5.2.2.3 ежелгі 
тайпалардың 
қолданбалы өнер 
ерекшеліктерін сипаттау

6.2.2.3 көшпелілердің əскери 
өнер жетістіктерін сипаттау 

7.2.2.3 ұлттық музыкалық 
аспаптардың қолдану 
ерекшеліктерін сипаттау 

8.2.2.3 өнер мен 
əдебиеттегі өзгерістерді 
анықтау

9.2.2.3 қазіргі кездегі өнер мен əдебиеттің 
даму тенденцияларын айқындау

5.2.2.4 Есік обасы-
нан табылған «Алтын 
адам» археологиялық 
олжасының 
ерекшеліктерін анықтау

6.2.2.4 түркі кезеңіндегі қоғамды 
бейнелеуде Махмұд Қашғари, 
Жүсіп Баласағұн жəне Ахмет 
Ясауи еңбектерінің тарихи 
құндылығын түсіндіру

7.2.2.4 қолданбалы өнердің 
жетістіктерін бағалау

8.2.2.4 Ə. Қашаубаев 
пен Қажымұқан Мұңайт-
пасұлының қазақ халқын 
əлемге танытудағы 
рөліне баға беру

9.2.2.4 ұлттық құндылықтарды жаңғыртуға 
бағытталған мемлекеттік бағдарлама-
лардың қажеттілігін негіздеу («Мəдени 
мұра», «Болашаққа бағдар:рухани 
жаңғыру» бағдарламалары)

5.2.2.5 Ə. Марғұланды 
ғалым-археолог ретінде 
айқындау

6.2.2.5 көшпелілердің 
қолданбалы өнер жетістіктерін 
сипаттау 

7.2.2.5 өлкенің тарихи 
оқиғалар хроникасын құру

8.2.2.5 соғыс жылда рын-
дағы өнер мен əдебиет тің 
халық рухын кө терудегі 
маңызын бағалау 

5.2.2.6 көшпелілердің 
əлемдік өркениетке 
қосқан үлесін түсіну

6.2.2.6 жергілікті жер, қала, өзен, 
көл, тау атауларының шығу та-
рихын түсіндіру

7.2.2.6 түрлі дереккөздер 
негізінде өз мектебінің тари-
хын анықтау

5.2.2.7 тарихи мұраны 
жеткізудегі жəдігердің 
рөлін сипаттау

6.2.2.7 өлкенің дəстүрлі көркем 
мəдениетін жандандыруға үлесін 
қосқан шеберлерді айқындау

5.2.2.8 өлкедегі та-
рихи ескерткіштердің 
құндылығын түсіну

(Жалғасы 20-бетте) 
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Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған «Қазақстан тарихы» оқу пəнінен 
жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасына қосымша

Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған «Қазақстан тарихы» пəнінен жаңартылған 
мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар

1) 5-сынып:
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мазмұны Оқыту мақсаттары. Білім алушылар тиісті:
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Кіріспе сабақ. Зерттеу сұрағы: Қазақстанның 
ежелгі тарихында не оқытылады?

Ежелгі Қазақстан тарихына жалпы шолу

Алғашқы адамдардың өмірі. Зерттеу сұрағы: 
Алғашқы адамдар қалай өмір сүрді?

5.1.1.1алғашқы адамдардың антропологиялық 
белгілерін сипаттау;
5.1.2.1 алғашқы адамдардың тұрмыс-тіршілігін 
шығармашылық түрде көрсету

Қазақстан аумағындағы тас дəуірінің тұрақтары. 
Зерттеу сұрағы: Археологтар Қазақстан жерінен 
тас дəуіріне жататын қандай олжаларды тапты?

5.2.3.1 қазақстандық ғалымдардың археологиялық 
жаңалықтарын білу;
5.2.2.1 археологиялық ескерткіштерді сипаттау; 
5.4.2.1 еңбек құралдары мен қару түрлерін си-
паттау

Адамдардың шаруашылық өміріндегі өзгерістер 
жəне еңбек құралдарының жетілдірілуі. Зерттеу 
сұрағы: Мезолит пен неолит дəуірлерінде алғашқы 
адамдардың өмірі қалай өзгерді?

5.4.1.1 ежелгі адамдардың кəсібін сипаттау;
5.4.2.1 еңбек құралдары мен қару түрлерін си-
паттау

Ботай мəдениеті. Зерттеу сұрағы: Не себепті 
ботайлықтарды жылқыны алғашқы қолға 
үйретушілер деп атайды?

5.4.1.1 ежелгі адамдардың кəсібін сипаттау

Қазақстан аумағында металлургияның пайда бо-
луы. Зерттеу сұрағы: Қазақстан жерінде металды 
өндіру ежелгі адамдардың өмірін қалай өзгертті?

5.4.2.2 металл өндірісі жетілуінің шаруашылық са-
лаларына тигізген ықпалын түсіндіру

Андронов жəне Беғазы-Дəндібай мəдениеттері. 
Зерттеу сұрағы: Қазақстандағы қола дəуірі 
ескерткіштерінің қандай ерекшеліктері бар?

5.2.2.2 археологиялық деректерге сүйене отырып, 
андронов жəне беғазы-дəндібай мəдениеттерінің 
белгілерін анықтау;
5.2.2.5 Ə.Марғұланның Қазақстан 
археологиясының дамуына қосқан үлесін айқындау

Қазақстандағы жартастарға салынған ежелгі су-
реттер. Зерттеу сұрағы: Тасқа салынған сурет-
тер ежелгі адамдардың дүниетанымын қалай 
бейнелейді?

5.2.1.1 алғашқы адамдардың наным-сенімдерін 
сипаттау;
5.2.2.1 археологиялық ескерткіштерді сипаттау

Ежелгі адамдардың өміріне саяхат 5.1.2.1 алғашқы адамдардың тұрмыс- тіршілігін 
шығармашылық түрде көрсету

Өлке-
тану

Өлкетану мұражайы жəне тарихи жəдігерлер 5.2.2.7 тарихи мұраны жеткізудегі жəдігерлердің 
рөлін сипаттау 
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 Қазақстан аумағында темірдің игерілуі.
 Зерттеу сұрағы: Темір өндіру адамдар өмірін 
қалай өзгертті?

5.4.2.2 металл өндірісі жетілуінің шаруашылық са-
лаларына тигізген ықпалын түсіндіру

 Көшпелі мал шаруашылығының қалыптасуы.
 Зерттеу сұрағы: Көшпелі мал шаруашылығы 
неліктен Қазақстанның ежелгі тұрғындары 
шаруашылығының негізгі түріне айналды?

5.4.1.2 көшпелі мал шаруашылығы мен егіншіліктің 
қалыптасуын түсіндіру;
5.2.2.6 көшпелілердің əлемдік өркениетке қосқан 
үлесін білу 

Ежелгі көшпелілердің материалдық мəдениеті. 
Зерттеу сұрағы: Көшпелілер баспанасының 
ерекшелігі неде?

5.2.2.3 ежелгі тайпалардың қолданбалы өнер 
ерекшеліктерін сипаттау;
5.2.2.6 көшпелілердің əлемдік өркениетке қосқан 
үлесін түсіну

Ежелгі көшпелілердің дүниетанымы. Зерттеу 
сұрағы: Көшпелілердің қандай салт-дəстүрлері 
бүгінгі күнге дейін сақталды?

5.2.1.2 ежелгі тайпалардың дүниетанымын си-
паттау

Өлке-
тану

Өлкенің тарихи ескерткіштері 5.2.2.8 өлкедегі тарихи ескерткіштердің 
құндылығын түсіну
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Сақтар туралы тарихи мəліметтер. 
Зерттеу сұрағы: Қандай тарихи дереккөздер 
сақтар туралы мəлімет береді?

5.3.1.1 картадан тайпалық одақтардың орналасу-
ын көрсету; 
5.3.1.2 ежелгі мемлекеттік бірлестіктердің 
құрылуын түсіндіру

 «Алтын адам» археологиялық олжасы. Зерттеу 
сұрағы: Есік обасынан табылған «Алтын адам» 
кім болды?

5.2.3.1 қазақстандық ғалымдардың археологиялық 
жаңалықтарын білу;
5.2.2.4 Есік обасынан табылған «Алтын адам» 
археологиялық олжасының ерекшеліктерін 
анықтау;
5.2.1.2 ежелгі тайпалардың дүниетанымын си-
паттау

Қайталау 
3- тоқсан 
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Шілікті жəне Бесшатыр патша қорғандары. Зерттеу 
сұрағы: Неліктен Шілікті мен Бесшатыр «патша 
қорғандары» деп аталады?

5.2.2.1 археологиялық ескерткіштерді сипаттау;
5.1.2.2 əлеуметтік топтардың ерекшелік терін 
түсіндіру;
5.2.1.2 ежелгі тайпалардың дүниетанымын си-
паттау

Берел қорғандары. Зерттеу сұрағы. Берел 
қорымынан табылған олжалар сақтардың 
мəдениетін қалай сипаттайды?

5.2.2.1 археологиялық ескерткіштерді сипаттау;
5.2.1.2 ежелгі тайпалардың дүниетанымын си-
паттау;
5.2.2.3 ежелгі тайпалардың қолданбалы өнер 
ерекшеліктерін сипаттау

Тасмола археологиялық мəдениеті. Зерттеу 
сұрағы: «Мұртты обалардың» ерекшелігі неде?

5.2.2.1 археологиялық ескерткіштерді сипаттау;
5.2.1.2 ежелгі тайпалардың дүниетанымын си-
паттау

Сақ патшайымы Томирис. Зерттеу сұрағы: 
Тарихи деректерде Томиристің бейнесі қалай 
сипатталған?

5.3.2.1 Қазақстан аумағындағы ерте көшпелілердің 
халықаралық сахнадағы орнын анықтау

Шырақтың ерлігі. Зерттеу сұрағы: Сақтар 
тəуелсіздік үшін қалай күресті?

5.3.2.1 Қазақстан аумағындағы ерте көшпелілердің 
халықаралық сахнадағы орнын анықтау 

Сақтардың Александр Македонский əскеріне 
қарсы күресі. Зерттеу сұрағы: Неліктен Александр 
Македонский дің сақтарға жасаған жорығы сəтсіз 
аяқталды?

5.3.2.1 Қазақстан аумағындағы ерте көшпелілердің 
халықаралық сахнадағы орнын анықтау
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Үйсіндер туралы жазба деректер. Зерттеу сұрағы: 
Қытай авторлары үйсіндердің өмірін қалай си-
паттады? 

5.3.1.2 ежелгі мемлекеттік бірлестіктердің 
құрылуын түсіндіру;
5.1.2.2 əлеуметтік топтардың ерекшеліктерін 
түсіндіру;
5.3.2.2 Қазақстан аумағындағы алғашқы 
мемлекеттік бірлестіктердің көрші елдермен 
қарым-қатынасын анықтау

Қаңлылардың қалалық мəдениетінің дамуы. 
Зерттеу сұрағы: Қаңлыларда қала мəдениетінің 
дамуы немен байланысты?

5.4.2.3 Ұлы Жібек жолының пайда болуын 
түсіндіру;
5.3.2.2 Қазақстан аумағындағы алғашқы 
мемлекеттік бірлестіктердің көрші елдермен 
қарым-қатынасын анықтау

Қаңлылардың қоғамдық құрылысы. Зерттеу 
сұрағы: Сыма Цянь қаңлы қоғамын қалай сипат-
тады?

5.1.2.2 əлеуметтік топтардың ерекшеліктерін 
түсіндіру;
5.3.1.2 ежелгі мемлекеттік бірлестіктердің 
құрылуын түсіндіру

Үйсіндер мен қаңлылардың материалдық жəне 
рухани мəдениеті. Зерттеу сұрағы: Үйсіндер мен 
қаңлылар мəдениетінің ерекшеліктері қандай?

5.2.2.3 ежелгі тайпалардың қолданбалы өнер 
ерекшеліктерін сипаттау;
5.2.2.6 көшпелілердің əлемдік өркениетке қосқан 
үлесін түсіну 

Өлке-
тану

Өңірдің тарихи тұлғалары: билер, батырлар жəне 
ақындар

5.3.1.3 тарихи тұлғалардың туған өлке 
тарихындағы ролін түсіндіру
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Ғұн тайпаларының бірігуі. 
Зерттеу сұрағы: Неге Мөде шаньюй «Жер - 
мемлекеттің негізі» деді?

5.3.1.1 картада тайпалық одақтардың орналасу-
ын көрсету; 
5.3.1.2 ежелгі мемлекеттік бірлестіктердің 
құрылуын түсіндіру 

Ғұндардың көрші мемлекеттермен қарым-
қатынастары. Зерттеу сұрағы: Ғұндармен Ұлы 
Қытай қорғанының салынуы арасында қандай 
байланыс бар?

5.3.2.2 Қазақстан аумағындағы алғашқы 
мемлекеттік бірлестіктердің көрші елдермен 
қарым-қатынасын анықтау

Ғұндардың Батысқа қоныс аударуы. Зерттеу 
сұрағы: Ғұндардың Батысқа қоныстануы қандай 
өзгерістерге əкелді?

5.1.1.3 ғұндардың қоныс аудару бағыттарын тарихи 
картадан көрсету 

Аттила жəне оның жаулаушылық жорықтары. 
Зерттеу сұрағы: Ежелгі авторлар Аттилаға қандай 
баға береді?

5.1.1.3 ғұндардың қоныс аудару бағыттарын тарихи 
картадан көрсету;
5.3.2.2 Қазақстан аумағындағы алғашқы 
мемлекеттік бірлестіктердің көрші елдермен 
қарым-қатынасын анықтау
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Сарматтардың қоғамдық құрылысы мен 
шаруашылық өмірі. Зерттеу сұрақтары: Сармат 
қоғамы несімен ерекшеленеді?

5.2.2.1 археологиялық ескерткіштерді сипаттау; 
5.2.2.3 ежелгі тайпалардың қолданбалы өнер 
ерекшеліктерін сипаттау;
5.3.1.1 картада тайпалық одақтардың орналасу-
ын көрсету; 
5.1.2.2 əлеуметтік топтардың ерекшеліктерін 
түсіндіру

Сарматтардың саяси тарихы. Зерттеу сұрағы: 
Сарматтар қандай мемлекеттермен өзара қарым-
қатынаста болды?

5.3.2.1 Қазақстан аумағындағы ерте көшпелілердің 
халықаралық сахнадағы орнын анықтау 
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Ежелгі Қазақстан адамдарының антропологиялық 
тұрпаты. Зерттеу сұрағы: Ежелгі Қазақстан 
адамдарының антропологиялық тұрпаты қалай 
өзгерді?

5.1.1.2 Ежелгі Қазақстан адамдарының 
антропологиялық тұрпатын анықтау

Ежелгі Қазақстанға саяхат 5.4.1.1 ежелгі адамдардың алғашқы кəсібін си-
паттау;
5.4.1.2 көшпелі мал шаруашылығы мен егіншіліктің 
қалыптасуын түсіндіру;
5.4.2.1 еңбек құралдары мен қару түрлерін си-
паттау;
5.4.2.3 Ұлы Жібек жолының пайда болуын түсіндіру

Өлке-
тану

Туған өлкенің аңыз-ертегілері 5.2.2.9 өлкенің аңыз-ертегілерінің мəн-мағынасын 
түсіндіру

Қайталау
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мі Тақырыптар/Ұзақ мерзімді жоспар 
бөлімінің мазмұны Оқыту мақсаттары. Білім алушылар тиісті:
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Кіріспе сабақ. Зерттеу сұрағы: Орта 
ғасырлардағы Қазақстан тарихы нені 
оқытады?

Орта ғасырлардағыҚазақстан тарихына жалпы шолу

Қазақстан аумағындағы ерте 
ортағасырлық мемлекеттер. Зерттеу 
сұрағы: VI-IX ғасырларда билік құрған 
қай қағандардың есімдері тарихта 
сақталды?

6.3.1.1 оқиғалардың өзара байланысын табу арқылы Түрік 
қағанаты құрылуының тарихи маңызын анықтау;
6.3.1.2 VI-IX ғасырлардағы мемлекеттердің даму 
ерекшеліктерін түсіндіріп, олардың ұқсастықтары мен 
айырмашылықтарын анықтау;
6.3.2.2 ерте түрік қағанаттарының сыртқы саясатының негізгі 
бағыттарын анықтау; 
6.2.1.3 тарихи оқиғалар мен процестердің сабақтастығын си-
паттау үшін «Ұлы Дала» ұғымын қолдану

Көне түркі жазуы. Зерттеу сұрағы: 
Білге қаған мен Күлтегіннің мемлекетті 
нығайтудағы саясаты бізге қандай де-
ректерден белгілі?

6.3.1.2 VI-IX ғасырлардағы мемлекеттердің даму 
ерекшеліктерін түсіндіріп, олардың ұқсастықтары мен 
айырмашылықтарын анықтау;
6.2.3.1 көне түркі жазуының маңызын түсіндіру

Атлах шайқасы. Зерттеу сұрағы: 
Неліктен Атлах шайқасын «халықтар 
шайқасы» деп атайды?

6.3.2.3 Атлах шайқасының тарихи маңызын талдау; 
6.2.2.3 көшпелілердің əскери өнеріндегі жетістіктерін сипаттау 

Оғыз мемлекеті. Зерттеу сұрағы: 
Қазақстанның орта ғасырлар тарихында 
Оғыз мемлекетінің алатын орны қандай?

6.3.1.2 VI-IX ғасырлардағы мемлекеттердің даму 
ерекшеліктерін түсіндіріп, олардың ұқсастықтары мен 
айырмашылықтарын анықтау

Қимақ қағанаты. Зерттеу сұрағы: 
Қимақтарда қалалық мəдениетінің да-
муын қандай деректер дəлелдейді?

6.4.2.1 Ұлы Жібек жолының қала мəдениетінің дамуына əсерін 
анықтау; 6.4.1.1 көшпелілер мен отырықшылар арасындағы 
өзара экономикалық байланыстарды анықтау 

Түріктер туралы тарихи деректер. 
Зерттеу сұрағы: Қытай жəне араб 
деректері түркілер туралы қандай 
ақпарат береді?

6.2.2.3 көшпелілердің əскери өнеріндегі жетістіктерін сипаттау;
6.4.1.2 көшпелілердің шаруашылық өмірінің ерекшеліктерін 
анықтау;
6.2.1.1 түркілердің дүниетанымдық ерекшеліктерін түсіндіру

Түркі əлемі қалыптасуының баста-
луы. Зерттеу сұрағы: Түрік тілдес 
халықтардың миграциясы Еуразия та-
рихына қаншалықты əсерін тигізді?

6.3.2.1тарихи оқиғалардың өзара байланысын табу арқылы 
түркі тілдес тайпалардың миграциясын түсіндіру;
6.1.1.1 түркі тілдес тайпаларды атап, картадан олардың 
аумақтық орналасуын көрсету

Өлкетану Топонимдер – өткен заманнын куəгерлері 
(жер-су атауларының тарихы).

6.2.2.6 жергілікті жер, қала, өзен, көл, тау атауларының шығу 
тарихын түсіндіру 
2- тоқсан
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X ғасыр - XIII ғасырдың басындағы 
Қазақстан аумағындағы саяси про-
цестер. Зерттеу сұрағы: X ғасыр - 
XIII ғасырдың басында саяси карта 
қаншалықты өзгерді?

6.3.1.3 X ғасыр - XIII ғасырдың басындағы мемлекеттердің 
даму ерекшеліктерін түсіндіріп, олардың ұқсастықтары мен 
айырмашылықтарын анықтау;
6.3.1.7 ортағасырлық мемлекеттердің ыдырауының негізгі 
жəне жанама себептерін анықтау

Қарахан мемлекеті. Зерттеу сұрағы: 
Неліктен Қарахан мемлекеті ислам 
дінін мемлекеттік дін деп жариялады?

6.3.1.3 X ғасыр - XIII ғасырдың басындағы мемлекеттердің 
даму ерекшеліктерін түсіндіріп, олардың ұқсастықтары мен 
айырмашылықтарын анықтау;
6.2.1.2 ислам дінінің қоғамдық өмірге ықпалын анықтау;
6.3.1.4 тарихи ұғымдарды қолданып, Қарахан мемлекетіндегі 
жер иелену ерекшеліктерін түсіндіру

Наймандар, керейіттер жəне жалай-
ырлар. Зерттеу сұрағы: Наймандар, 
керейіттер мен жалайырлардың 
ортағасырларлық саяси сахнадағы 
рөлі қандай болды?

6.3.1.3 X ғасыр - XIII ғасырдың басындағы мемлекеттердің 
даму ерекшеліктерін түсіндіріп, олардың ұқсастықтары мен 
айырмашылықтарын анықтау

Қыпшақ хандығы. Зерттеу сұрағы: 
Не себепті Еуразия даласы «Дешті 
Қыпшақ» деп аталды?

6.3.1.3 X ғасыр - XIII ғасырдың басындағы мемлекеттердің 
даму ерекшеліктерін түсіндіріп, олардың ұқсастықтары мен 
айырмашылықтарын анықтау;
6.3.2.4 қыпшақтардың Еуразия тарихындағы орнын анықтау; 
6.2.2.3 көшпелілердің əскери өнеріндегі жетістіктерін сипаттау; 
6.2.1.3 тарихи оқиғалар мен процестердің сабақтастығын си-
паттауда «Ұлы Дала» ұғымын қолдану

Халықаралық байланыстардың 
дамуындағы Ұлы Жібек жолының 
рөлі. Зерттеу сұрағы: Ұлы Жібек жолы 
халықаралық байланыстардың дамуы-
на ықпал етті ме?

6.4.2.2 Ұлы Жібек жолының халықаралық қатынастардың 
дамуындағы орнын анықтау

Ортағасырлық Қазақстанның эконо-
мика лық жəне мəдени дамуына Ұлы 
Жібек жолының ықпалы. Зерттеу 
сұрағы: Ұлы Жібек жолы ортағасырлық 
Қазақстанның экономикалық жəне 
мəдени дамуына қалай əсер етті?

6.4.2.1 Ұлы Жібек жолының қала мəдениетінің дамуына əсерін 
анықтау; 
6.4.1.1 көшпелілер мен отырықшылар арасындағы өзара 
экономикалық байланыстарын анықтау;
6.2.2.2 ортағасырлық сəулет өнері ескерткіштерінің 
ерекшеліктерін түсіндіру

Түріктердің материалдық жəне рухани 
мəдениеті.

Зерттеу сұрағы: Əлем өркениетінің 
дамуына түрік мəдениеті қандай үлес 
қосты?

6.2.2.5 көшпелілердің қолданбалы өнер жетістіктерін сипаттау;
6.2.2.2 ортағасырлық сəулет өнері ескерткіштерінің 
ерекшеліктерін түсіндіру; 
6.2.3.2 Əл-Фарабидің жəне басқа да ғалымдардың 
ортағасырлық ғылымның дамуына қосқан үлесін анықтау;
6.2.2.4 түркі кезеңіндегі қоғамды бейнелеуде М. Қашғари, Ж. 
Баласағұн жəне А. Яссауи еңбектерінің тарихи құндылығын 
түсіндіру;
6.2.3.3 «Кодекс Куманикус» сөздігінің халықаралық 
байланыстардағы рөлін анықтау

Өлкетану Мəдени-тарихи дəстүрді сақтаушылар: 
өлкенің ұлттық қолөнері 

6.2.2.7 өлкенің дəстүрлі көркем мəдениетін жандандыруға 
үлесін қосқан шеберлерді айқындау

Қайталау 
3- тоқсан
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Моңғол империясының құрылуы.

Зерттеу сұрағы: Моңғолдар 
мемлекеттілік деңгейге қалай жетті?

6.2.2.3 көшпелілердің əскери өнеріндегі жетістіктерін сипаттау;
6.3.1.6 картаны қолдану арқылы XIII-XV ғасырлардағы 
мемлекеттердегі саяси процестерді түсіндіру

Қазақстандағы моңғол шапқыншылығы.
Зерттеу сұрағы: Неліктен Шыңғыс хан 
əскерлері Отырарды алты ай бойы ала 
алмады?

6.3.1.6 картаны қолданып XIII-XV ғасырлардағы 
мемлекеттердегі саяси процестерді түсіндіру;
6.3.1.5 Отырарды қорғаудағы қала халқының ерлігін сипаттау

Моңғол шапқыншылықтарының сал-
дары. 
Зерттеу сұрағы: Орталық Азияға 
ең үлкен өзгерісті əкелген кімдер: 
қыпшақтар ма, əлде моңғолдар ма?

6.1.1.2 XIII-XV ғасырлардағы мемлекеттердің этноəлеуметтік 
құрылымын анықтау;
6.3.1.8 Қазақстан аумағындағы мемлекеттердің басқару 
жүйесінің ерекшеліктерін анықтау

Қазақстан аумағында ұлыстардың 
құрылуы.

Зерттеу сұрағы: Моңғол ұлыстарының 
құрылуы нəтижесінде саяси картада 
қандай өзгерістер болды?

6.3.1.6 картаны қолдану арқылы XIII-XV ғасырлардағы 
мемлекеттердегі саяси процестерді түсіндіру; 
6.1.1.2 XIII-XV ғасырлардағы мемлекеттердің этноəлеуметтік 
құрылымын анықтау; 
6.3.1.7 ортағасырлық мемлекеттердің ыдырауының негізгі 
жəне жанама себептерін анықтау

Ақ Орда.

Зерттеу сұрағы: Қазақ мемлекеттілігінің 
қалыптасуындағы Ақ Орданың рөлі 
қандай болды?

6.3.1.6 картаны қолданып XIII-XV ғасырлардағы 
мемлекеттердегі саяси үдерістерді түсіндіру;
6.1.1.2 XIII-XV ғасырлардағы мемлекеттердің этноəлеуметтік 
құрылымын анықтау;
6.3.2.5 тарихи оқиғалардың өзара байланысын анықтап, 
Қазақстан аумағында XIII XV ғасырларда құрылған 
мемлекеттердің сыртқы саясатын түсіндіру

Моғолстан. Əбілқайыр хандығы. 

Зерттеу сұрағы: Моғолстан мен 
Əбілқайыр мемлекеттеріндегі оқиғалар 
қандай саяси өзгерістерге əкелді?

6.3.1.6 картаны қолданып XIII-XV ғасырлардағы 
мемлекеттердегі саяси үдерістерді түсіндіру; 
6.1.1.2 XIII-XV ғасырлардағы мемлекеттердің этноəлеуметтік 
құрылымын анықтау; 
6.3.2.5 тарихи оқиғалардың өзара байланысын анықтап, 
Қазақстан аумағында XIII - XV ғасырларда құрылған 
мемлекеттердің сыртқы саясатын түсіндіру

XIII - XV ғасырлардағы Қазақстанның 
мəдениеті.
Зерттеу сұрағы: 
XIII - XV ғасырлардағы өнер мен 
əдебиет ортағасырлық қоғамды қалай 
бейнелейді?

6.2.2.1 күй, аңыз, шежіре, эпостық жырлардың тарихи 
дереккөзі ретіндегі маңыздылығын айқындау

Ортағасырлық саяхатшылардың 
Қазақстан туралы мəліметтері. 
Зерттеу сұрағы: Ортағасырлық саяхат-
шылар Қазақстанды қалай сипаттады?

6.4.1.2 көшпелілердің шаруашылық өмірінің ерекшеліктерін 
анықтау;
6.2.2.5 көшпелілердің қолданбалы өнер жетістіктерін сипаттау 
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уы Қазақ халқының қалыптасу процесінің 
аяқталуы.

Зерттеу сұрағы: Ұлы Дала мұрагері – 
қазақ халқы қалай қалыптасты?

6.1.1.3 ежелгі жəне ортағасырлар тарихының оқиғалары ара-
сында байланыс орнату арқылы қазақ халқы қалыптасуының 
негізгі кезеңдерді анықтау;
6.1.1.4 «қазақ» этнонимінің мағынасын түсіндіру
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Қазақ хандығының құрылуы.

Зерттеу сұрағы: Неліктен Қазақ 
хандығы Орталық Азиядағы алғашқы 
ұлттық мемлекет деп саналады?

6.3.1.9 Қазақ хандығы құрылуының тарихи маңызын анықтау;
6.2.3.4 М.Х.Дулатидің «Тарихи-Рашиди» еңбегінің 
маңыздылығын түсіндіру;
6.3.1.10 қазақ хандарының мемлекетті нығайтудағы рөлін анықтау;
6.2.1.3 тарихи оқиғалар мен процестердің сабақтастығын си-
паттауда «Ұлы Дала» ұғымын қолдану

Өлкетану Бір ел – бір тағдыр (менің өлкемнің 
халықтары)

6.1.2.2 өлкедегі əр түрлі ұлттардың
тарихын,салт-дəстүрін сипаттау 
4- тоқсан 
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Қасым хан тұсындағы Қазақ 
хандығының күшеюі. 
Зерттеу сұрағы: Не себепті Қадырғали 
Жалайыр: «Жəнібек ханның 
ұлдарының арасында аса белгілі 
болғаны Қасым хан еді...» деп жазды?

6.3.1.10 қазақ хандарының мемлекетті нығайтудағы рөлін 
анықтау;
6.3.2.6 қазақ хандарының сыртқы саясатын талдау

Хақназар хан кезіндегі Қазақ 
хандығының сыртқы саясаты.
Зерттеу сұрағы: Неліктен Хақназар 
хан билеген кезеңді Қазақ хандығының 
«қайта жаңғыруы» деп атайды?

6.3.1.10 қазақ хандарының мемлекетті нығайтудағы рөлін 
анықтау;
6.3.2.6 қазақ хандарының сыртқы саясатын талдау

Тəуекел хан тұсындағы Қазақ 
хандығының оңтүстік шекараларының 
нығаюы.
Зерттеу сұрағы: Тəуекел хан қазақ 
жерлерін біріктіру мақсатында қандай 
саясат ұстанды?

6.3.1.10 қазақ хандарының мемлекетті нығайтудағы рөлін 
анықтау;
6.3.2.6 қазақ хандарының сыртқы саясатын талдау

Есім хан билігі кезіндегі Қазақ хандығы 
бірлігінің нығаюы.
Зерттеу сұрағы: Есім хан Қазақ 
хандығының біртұтастығын қалай 
сақтап қалды?

6.3.1.10 қазақ хандарының мемлекетті нығайтудағы рөлін 
анықтау;
6.3.2.6 қазақ хандарының сыртқы саясатын талдау

Жəңгір хан тұсындағы қазақ-жоңғар 
қарсылығы.
Зерттеу сұрағы: Орбұлақ шайқасының 
əлемдік əскери өнер тарихындағы ала-
тын орны қандай?

6.2.2.3 көшпелілердің əскери өнері жетістіктерін сипаттау;
6.3.2.7 Орбұлақ шайқасындағы қазақ жасағының əскери 
өнердегі шеберлігі мен ерлігін бағалау 

Тəуке хан тұсындағы қазақтардың 
қоғамдық-құқықтық жүйесі.
Зерттеу сұрағы: Неліктен А. Левшин 
Тəуке ханды «Дала Ликургі» деп атады?

6.3.1.10 қазақ хандарының мемлекетті нығайтудағы рөлін 
анықтау;
6.3.2.6 қазақ хандарының сыртқы саясатын талдау 

Қазақ хандығының əлеуметтік 
құрылымы.
Зерттеу сұрағы: Əлеуметтік топтар 
қазақ қоғамында қандай рөл атқарды?

6.1.2.1 Қазақ хандығындағы əлеуметтік топтардың орнын 
анықтау; 
6.3.1.1 қоғамдық-саяси өмірдегі сұлтан, би, батыр, 
жыраулардың қызметтерін сипаттау
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XVI-XVII ғасырлардағы қазақтардың 
рухани мəдениеті.
Зерттеу сұрағы: XVI - XVII 
ғасырлардағы қазақтардың рухани 
мəдениетінде халық өмірі қалай көрініс 
табады?

6.2.2.1 күй, аңыз, шежіре, эпостық жырлардың тарихи 
дереккөзі ретіндегі 
маңыздылығын айқындау

XVI - XVII ғасырлардағы қазақтардың 
материалдық мəдениеті.
Зерттеу сұрағы: Неліктен киіз 
үй көшпелілердің материалдық 
мəдениетінің ең жоғарғы үлгісі деп 
саналады?

6.2.2.5 көшпелілердің қолданбалы өнердегі жетістіктерін си-
паттау 

Қазақтардың дəстүрлі шаруашылығы.
Зерттеу сұрағы: Көшпелілердің 
дəстүрлі шаруашылығының ерекшелігі 
неде?

6.4.1.2 көшпелілердің шаруашылық өмірінің ерекшеліктерін 
анықтау

Өлкетану Туған өлке тарихының қазіргі кездегі 
куəгерлері

6.3.1.12 туған өлке тарихының қазіргі кездегі куəгерлерінің 
ерлік істері мен еңбегін сипаттау
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Тақырыптар/Ұзақ мерзімді жоспар бөлімінің 
мазмұны Оқыту мақсаттары. Білім алушылар тиісті:

1- тоқсан 
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Жоңғар басқыншылығына қарсы Отан соғысының 
басталуы.

Зерттеу сұрағы: Не себепті «Елім-ай» 
бүкілхалықтық əнге айналды?

7.1.1.1 жоңғар шапқыншылығы кезіндегі 
демографиялық өзгерістерді жəне миграциялық 
процестерді түсіндіру;
7.2.2.1халық ауыз əдебиеті мен музыка өнері 
туындыларының тарихи дереккөзі ретінде 
құндылығын бағалау;
7.3.1.2 Қазақ хандығының ішкі саяси жағдайын 
талдау;
7.4.1.1 жоңғар шапқыншылығының қазақ 
халқының шаруашылығына тигізген зардапта-
рын анықтау

Біртұтас халық жасағының ұйымдастырылуы.

Зерттеу сұрағы: Неліктен Ордабасы ел бірлігінің 
нышаны болды?

7.3.1.2 Қазақ хандығының ішкі саяси жағдайын 
талдау;
7.3.1.1 Қарақұм жəне Ордабасы 
құрылтайларының халықты жоңғар басқыншы-
лығына қарсы жұмылдырудағы рөліне баға беру

Қазақ-жоңғар шайқастары.
Зерттеу сұрағы: Неліктен Аңырақай шайқасы қазақ-
жоңғар соғысындағы түбегейлі бетбұрыс деп са-
налады?

7.3.2.1 Жоңғар шапқыншылығына қарсы күресте 
танылған хандар мен батырлардың рөлін 
түсіндіру 
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XVIII ғасырдың басына дейінгі қазақ-орыс қарым-
қатынастарының тарихы.
Зерттеу сұрағы: Неліктен Ресей Қазақстанды 
Азияға шығудың «кілті мен қақпасы» деп санады?

7.3.1.2 Қазақ хандығының ішкі саяси жағдайын 
талдау;
7.3.2.2 Қазақ хандығының сыртқы саясатының 
нəтижелерін анықтау

Қазақ хандығының Ресей империясына 
қосылуының басталауы.
Зерттеу сұрағы: Əбілқайыр ханның Анна Иоанновна 
патшайымға жазған хатының себептері мен салда-
ры қандай болды?

7.3.1.2 Қазақ хандығының ішкі саяси жағдайын 
талдау;
7.3.2.2 Қазақ хандығының сыртқы саясатының 
нəтижелерін анықтау

Абылай ханның ішкі жəне сыртқы саясаты.
Зерттеу сұрағы:Дербес Қазақ мемлекетін сақтап 
қалудағы Абылай ханның рөлі қандай?

7.3.1.2 Қазақ хандығының ішкі саяси жағдайын 
талдау;
7.3.2.3 Абылай ханның ішкі жəне сыртқы саяса-
тын бағалау

Өлкетану Өлкенің туристік маршруттары 7.2.3.5 туристік маршруттарды құру жолдарын 
ұсыну

2-тоқсан 
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XVIII ғасырдағы халық ауыз əдебиеті.

Зерттеу сұрағы: XVIII ғасырда ақын-жыраулар 
шығармаларында тарихи оқиғалар қалай көрініс 
тапты?

7.2.2.1 халық ауыз əдебиеті мен музыка өнері 
туындыларының тарихи дереккөзі ретінде 
құндылығын бағалау;
7.2.1.1 салт-дəстүрлер мен əдет-ғұрыптардың 
құндылықтары мен маңыздылығын анықтау

XVIII ғасырдағы қазақтардың материалдық 
мəдениеті.
Зерттеу сұрағы: Қазақтың ұлттық қолданбалы 
өнерінің бірегейлігі неде?

7.2.2.4 қолданбалы өнердің жетістіктерін бағалау
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XVIII ғасырдағы Қазақстандағы казак-əскери 
отаршылдығы.
Зерттеу сұрағы: Қазақстанды отарлауды Ресей им-
периясы қалай жүзеге асырды?

7.3.1.3 Ресей империясының отарлық саясатының 
себеп-салдарын анықтау

Сырым Датұлы бастаған ұлт-азаттық қозғалыс.
Зерттеу сұрағы: Сырым Датұлы Кіші жүз 
қазақтарының қандай құқықтарын қорғауды 
көздеді?

7.3.1.5 халықтың отаршылдыққа қарсы ұлт-
азаттық күресінің себеп-салдарын анықтау; 
7.3.1.6 ұлт-азаттық көтеріліс басшыларының 
рөліне баға беру

1822-1824 жылдардағы патша реформалары.

Зерттеу сұрағы: Неліктен XX ғасырдың 20-шы 
жылдарында Қазақстанда əкімшілік реформалар 
жүргізілді? 

7.3.1.4 Патша үкіметі реформалары нəтижесіндегі 
əкімшілік-аумақтық өзгерістерді түсіндіру;
7.1.2.1 дəстүрлі қазақ қоғамындағы өзгерістерді 
өткен тарихи кезеңдермен салыстыру арқылы 
анықтау 

1836-1838 жылдардағы Бөкей Ордасындағы 
қазақтардың көтерілісі.
Зерттеу сұрағы: Исатай Тайманұлы мен Махамбет 
Өтемісұлын қандай ортақ идея біріктірді?

7.3.1.5 қазақ халықының отаршылдыққа қарсы 
ұлт-азаттық күресінің себеп-салдарын анықтау; 
7.3.1.6 ұлт-азаттық көтеріліс басшыларының 
рөліне баға беру

Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық 
қозғалыс.
Зерттеу сұрағы: Кенесары хан бастаған ұлт-азаттық 
күрес неліктен жалпы ұлттық сипатқа ие болды?

7.3.1.5 халықтың отаршылдыққа қарсы ұлт-
азаттық күресінің себеп-салдарын анықтау; 
7.3.1.6 ұлт-азаттық көтеріліс басшыларының 
рөліне баға беру

Өлкетану Туған жердің «Атымтай жомарттары». 7.4.1.3 өлкені дамытуға қолдау көрсеткен 
тұлғалардың қызметіне баға беру

Қайталау 
3-тоқсан
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XIX ғасырдың 40-60 жылдарындағы қазақтардың 
ортаазиялық хандықтармен қарым-қатынастары.
Зерттеу сұрағы: Неліктен Орта Азия 
хандықтарының Қазақстанның оңтүстік 
аймақтарына экспансиясы күшейді?

7.3.1.5 халықтың отаршылдыққа қарсы ұлт-
азаттық күресінің себеп-салдарын анықтау; 
7.3.1.6 ұлт-азаттық көтеріліс басшыларының 
рөліне баға беру

Қазақстанның Ресей империясына қосылуының 
аяқталуы.
Зерттеу сұрағы: Қазақстанның оңтүстік 
аймақтарының Ресей империясына қосылуының 
ерекшеліктері қандай?

7.3.1.2 Қазақ хандығының ішкі саяси жағдайын 
талдау;
7.3.2.2 Қазақ хандығының сыртқы саясатының 
нəтижелерін анықтау 
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XIX ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстандағы 
əкімшілік-аумақтық реформалар. 

Зерттеу сұрағы: Патша өкіметі тарапынан «бөліп ал 
да, билей бер» ұстанымы қалай жүзеге асты?

7.3.1.3 Ресей империясының отарлық саясатының 
себеп-салдарын анықтау;
7.3.1.4 Патша үкіметі реформалары нəтижесіндегі 
əкімшілік-аумақтық өзгерістерді түсіндіру;
7.1.2.1 дəстүрлі қазақ қоғамындағы өзгерістерді 
өткен тарихи кезеңдермен салыстыру арқылы 
анықтау

Қазақтардың 1860-1870 жылдардағы азаттық 
күресі.
Зерттеу сұрағы: XIX ғасырдың 60-70 жылдарындағы 
ұлт-азаттық көтерілістердегі халық талаптарының 
сабақтастығы неден көрінді?

7.3.1.5 қазақ халықының отаршылдыққа қарсы 
ұлт-азаттық күресінің себеп-салдарын анықтау 

Қазақстандағы жаппай отаршылдық қоныс аудару 
саясаты.
Зерттеу сұрағы: Патша өкіметінің қоныстандыру са-
ясаты қазақ қоғамының өмірін қалай өзгертті?

7.4.1.2 отарлау саясатының қазақтардың дəстүрлі 
шаруашылығына тигізген əсерін талдау;
7.1.1.2 Ресей империясының қоныстандыру 
саясатының себептері мен салдарын талдау;
7.1.2.1 дəстүрлі қазақ қоғамындағы өзгерістерді 
өткен тарихи кезеңдермен салыстыру арқылы 
анықтау 
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Қазақстанда капиталистік қатынастардың дамуы.
Зерттеу сұрағы: Қазақстанның өнеркəсіптік дамуы 
қалай басталды?

7.4.2.1 капиталистік қатынастар дамуының 
Қазақстанның экономикасына ықпалын анықтау 

Жəрмеңке саудасының дамуы.
Зерттеу сұрағы: Қазақстанда неліктен жəрмеңке 
саудасы дамыды?

7.4.2.2 сауда қатынастарына жəрмеңкелердің 
əкелген өзгерістерін анықтау

XIX ғасырдың екінші жартысындағы қазақ қоғамы.
Зерттеу сұрағы: “Зар заман” өкілдерінің қоғамдық-
саяси көзқарастары қандай факторлардың əсерінен 
қалыптасты?

7.2.1.2 ұлттық құндылықтарға отаршылдық 
саясаттың кері əсерін талдау;
7.1.2.2 қазақ зиялыларының қалыптасуының 
маңыздылығын түсіндіру

Өлкетану
Туған өлкенің шежіресі 7.4.1.4 өлке дамуының маңызды кезеңдерін 

анықтау;
7.2.2.5 өлкенің тарихи оқиғалар хроникасын құру

5.2.2.9 өлкенің аңыз- 
ертегілерінің мəн-
мағынасын түсіндіру 

2.3 Білім 
жəне ғылым

5.2.3.1 қазақстандық 
ғалымдардың археоло-
гиялық жаңалықтарын 
білу

6.2.3.1 көне түркі жазуының та-
рихи маңызын түсіндіру 

7.2.3.1 Ш. Уəлихановтың 
ғылыми зерттеулерінің тари-
хи құндылығын анықтау

8.2.3.1 ұлттық баспа-
сөз-дің қоғамдық-саяси-
сананы оятудағы рөліне 
баға беру

9.2.3.1 Е.Бекмахановтың Қазақстан тарихы 
ғылымына қосқан үлесін бағалау

6.2.3.2 Əл-Фарабидің жəне басқа 
да ғалымдардың ортағасырлық 
ғылымның дамуына қосқан 
үлесін анықтау

7.2.3.2 XIX ғ. екінші жарты-
сындағы білім беру 
мен ағарту ісінің даму 
ерекшеліктерін түсіндіру

8.2.3.2 кеңес дəуіріндегі 
қазақ тілінің ахуалын 
анықтау

9.2.3.2 білім мен ғылым саласындағы 
мемлекеттік саясатқа баға беру

6.2.3.3 «Кодекс Куманикус» 
сөздігінің халықаралық 
байланыстардағы рөлін анықтау 

7.2.3.3 Ы. Алтынсариннің 
ағарту саласына қосқан 
үлесін бағалау

8.2.3.3 XX ғ. бірінші 
жарты сындағы білім мен 
ғылым саласындағы 
өзгерістерді талдау

6.2.3.4 Мұхаммед Хайдар 
Дулатидің «Тарихи-Рашиди» 
еңбегінің тарихи маңызын 
түсіндіру 

7.2.3.4 Шəкəрім Құдайбер-
діұлы, Мəшһүр Жүсіп 
Көпейұлы, Қ. Халид 
еңбектерінің тарихи дерек 
ретіндегі маңызын айқындау

8.2.3.4 Қаныш 
Сəтбаевтың Қазақстан 
өнеркəсібі мен ғылымын 
дамытудағы рөліне баға 
беру

7.2.3.5 туристік маршруттар-
ды құру жолдарын ұсыну

3) мемлекеттің дамуы:
Білім алушылар:

Бөлімше 5-сынып шамамен 1 милли-
он жыл бұрын – V ғасыр

6-сынып VI-XVII ғасырлар 7-сынып XVIII -XIX ғасырлар 8-сынып XX ғасырдыңбірінші 
жартысы

9-сынып XX ғасырдың екінші 
жартысынан бүгінгі күнге дейін
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5.3.1.1 картадан тайпалық 
одақтардың орналасуын 
көрсету

6.3.1.1 оқиғалардың өзара байланы-
сын табу арқылы Түрік қағанатының 
құрылуының тарихи маңызын 
анықтау

7.3.1.1 Қарақұм жəне Ордабасы 
құрылтайлары-ның халықты 
жоңғар басқыншылығына 
қарсы жұмылдырудағы рөліне 
баға беру

8.3.1.1 қазақ зиялылары-
ның Ресей империясының 
Мемлекеттік Думасындағы 
ызметіне баға беру

9.3.1.1 қоғамдық-саяси өмірдің 
ерекшеліктерін түсіндіру жəне 
өзіндік интерпретация жасау 

5.3.1.2 ежелгі мемлекеттік 
бірлестіктердің құрылуын 
түсіндіру

6.3.1.2 VI-IX ғасырлардағы мемле-
кет тердің даму ерекшеліктерін 
түсіндіріп, олардың ұқсастықтары 
мен айырмашылықтарын анықтау

7.3.1.2 Қазақ хандығының ішкі 
саяси жағдайын талдау

8.3.1.2 XX ғасырдың 
басындағы Қазақстандағы 
қоғамдық–саяси процестер-
ге баға беру

9.3.1.2 қоғамдық-саяси 
қайраткерлердің ұлттық мүддені 
қорғаудағы рөліне баға беру

5.3.1.3 тарихи тұлғалардың 
туған өлке тарихындағы 
ролін түсіндіру

6.3.1.3 X ғ. – XIII ғ. басындағы 
мемлекеттердің даму 
ерекшеліктерін түсіндіріп, 
олардың ұқсастықтары мен 
айырмашылықтарын анықтау

7.3.1.3 Ресей империясының 
отарлық саясатының себеп-сал-
дарын анықтау

8.3.1.3 1916 жылғы ұлт- 
азаттық көтерілістің тари-
хи маңызын анықтау жəне 
тұлғалардың рөліне баға 
беру 

9.3.1.3 Қазақстан Республикасы 
Конституциясын мемлекеттің 
тұрақты даму кепілі ретінде 
бағалау

6.3.1.4 тарихи ұғымдарды қолданып, 
Қарахан мемлекетіндегі жер иелену 
ерекшеліктерін түсіндіру

7.3.1.4 Патша үкіметі реформа-
лары нəтижесіндегі əкімшілік-
аумақтық өзгерістерді түсіндіру

8.3.1.4 «Алаш» пар тия сы-
ның ұлттық мемлекет тілік ті 
жаңғырту саясатын талдау 

9.3.1.4 əміршіл-əкімшіл саясатқа 
қарсы халық наразылықтарын 
салыстырып, талдау 

6.3.1.5 Отырарды қорғаудағы қала 
халқының ерлігін сипаттау 

7.3.1.5 халықтың отаршылдыққа 
қарсы ұлт-азаттық күресінің се-
беп-салдарын анықтау 

8.3.1.5 Əлихан Бөкейханның 
саяси көшбасшылық 
қызметіне баға беру 

9.3.1.5 1986 жылғы Желтоқсан 
оқиғасының тарихи 
маңыздылығына баға беру

6.3.1.6 картаны қолданып XIII-XV 
ғасырлардағы мемлекеттердегі сая-
си үдерістерді түсіндіру

7.3.1.6 ұлт-азаттық көтеріліс 
басшыларының рөліне баға 
беру

8.3.1.6 Қазақстанда құрыл-
ған ұлттық автономия лар дың 
маңыздылығына баға беру 

9.3.1.6 Қазақстанның тəуелсіз-
дік жолындағы алғашқы қадам-
дарын анықтап, қорытындылау

6.3.1.7 ортағасырлық 
мемлекеттердің ыдырауының негізгі 
жəне жанама себептерін анықтау 

8.3.1.7 ХХ ғасырдың 20-
30 -жылдардағы əміршіл-
əкімшіл жүйе саясатының 
зардаптарын талдау

9.3.1.7өткен оқиғалармен сабақ-
та стықты орнатып, тəуелсіз 
Қазақстанның жариялануының 
тарихи маңызын түсіндіру

6.3.1.8 Қазақстан аумағындағы мемлекеттердің басқару жүйесінің ерекшеліктерін анықтау 9.3.1.8 Тəуелсіз Қазақстанның қоғамдық-саяси дамуын талдау
6.3.1.9 Қазақ хандығы құрылуының тарихи маңызын анықтау 9.3.1.9 ұзақ мерзімді мемле кеттік стратегияларды талдау
6.3.1.10 қазақ хандарының мемлекетті нығайтудағы рөлін анықтау 9.3.1.10 Тəуелсіз мемлекеттің қалып та-суындағы Елбасы 

Н.Назарбаевтың рөліне баға беру
6.3.1.11 қоғамдық-саяси өмірдегі сұлтан, би, батыр, жыраулардың қызметтерін сипат-
тау

9.3.1.11 Астананы жаңа Қазақстанның өркендеуінің нышаны 
ретінде айқындау

6.3.1.12 туған өлке тарихының қазіргі кездегі куəгерлерінің ерлік істері мен еңбегін си-
паттау
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5.3.2.1 Қазақстан аумағындағы 
ерте көшпелілердің халықаралық 
сахнадағы орнын анықтау

6.3.2.1 тарихи оқиғалардың өзара 
байланысын табу арқылы түркі 
тілдес тайпалардың миграциялық 
үдерісін түсіндіру 

7.3.2.1 Жоңғар 
шапқыншылығына қарсы 
күресте танылған хандар мен 
батырлар дың рөлін түсіндіру

8.3.2.1 қазақстандықтардың 
Екінші дүниежүзілік 
соғысының жеңісіне қосқан 
үлесін бағалау

9.3.2.1 XX ғасырдың екінші 
жартысындағы əскери-өнеркəсіп 
кешендерінің Қазақстанға 
тигізген зардаптарын талдау

5.3.2.2 Қазақстан аумағын дағы алғаш-
қы мемлекеттік бірлестіктердің көрші 
елдермен қарым-қатынасын анықтау

6.3.2.2 ерте түрік қағанаттарының 
сыртқы саясатының негізгі 
бағыттарын анықтау 

7.3.2.2 Қазақ хандығының 
сыртқы саясатының 
нəтижелерін анықтау 

8.3.2.2 Б. Момышұлының 
батырлық, тұлғалық қасиетін 
айқындау

9.3.2.2 Қазақстан 
Республикасының халықаралық 
сахнадағы танылуына баға беру

6.3.2.3 Атлах шайқасының тарихи 
маңызын талдау 

7.3.2.3 Абылай ханның 
дипломатиялық шеберлігі мен 
саясатын бағалау 

9.3.2.3 Қазақстанның аймақ тық 
жəне халықаралық ұйымда-
рымен байланыстарын талдау

6.3.2.4 қыпшақтардың Еуразия тарихындағы орнын анықтау 9.3.2.4 қазақ диаспораларының тарихи Отанымен байланы сы ның маңыздылығын айқындау

6.3.2.5 тарихи оқиғалардың өзара байланысын анықтап, Қазақстан аумағында XIII - XV ғасырларда құрылған мемлекеттердің сыртқы саясатын түсіндіру
6.3.2.6 Қазақ хандарының сыртқы саясатын талдау
6.3.2.7 Орбұлақ шайқасындағы қазақ жасағының əскери өнердегі шеберлігі мен ерлігін бағалау 

4) Қазақстанның экономикалық дамуы:
Білім алушылар:

Бөлім-
ше

5-сынып шамамен 1 миллион 
жыл бұрын - V ғасыр

6-сынып VI-XVII ғасырлар 7-сынып XVIII - XIX ғасырлар 8-сынып XX ғасырдың бірінші 
жартысы

9-сынып XX ғасырдың екінші жар-
тысы нан бүгінгі күнге дейін

4.1 
Шаруа-
шылық

5.4.1.1 ежелгі адамдардың 
алғашқы кəсібін сипаттау

6.4.1.1 көшпелілер мен 
отырықшылар арасындағы 
өзара экономикалық байла-
ныстарын анықтау 

7.4.1.1 жоңғар 
шапқыншылығының қазақ 
халқының шаруашылығына 
тигізген зардаптарын анықтау

8.4.1.1 деректер мен дəйектерді 
салыстыру арқылы жаңа эконо-
микалық саясаттың нəтижесінде 
орын алған өзгерістерді талдау

9.4.1.1 Кеңес үкіметі кезіндегі ауыл 
шаруашылығында орын алған 
өзгерістерге баға беру

5.4.1.2 көшпелі мал шаруа-
шылығы мен егін шіліктің 
қалыптасуын түсіндіру

6.4.1.2 көшпелілердің 
шаруашылық өмірінің 
ерекшеліктерін анықтау

7.4.1.2 отарлау саясатының 
қазақтардың дəстүрлі шаруа-
шылығына тигізген əсерін талдау

8.4.1.2 күштеп ұжымдастыру 
саясатының ауыл 
шаруашылығына тигізген зар-
даптарын талдау

9.4.1.2 Кеңес үкіметі кезіндегі орын 
алған əлеуметтікэкономикалық 
мəселелерді талдау

7.4.1.3 өлкені дамытуға қолдау 
көрсеткен тұлғалардың қызметіне 
баға беру

9.4.1.3 Қазақстан Республикасын-
дағы жекешелендіру процесінің 
экономикаға ықпалын талдау

7.4.1.4 өлке дамуының маңызды 
кезеңдерін анықтау

9.4.1.4 аграрлық секторды модер-
низациялау бағыттарын талдау

4.2 
Өнді-
рістік 
қаты-

настар 
жəне 
сауда 

5.4.2.1 еңбек құралдары мен 
қару түрлерін сипаттау

6.4.2.1 Ұлы Жібек жолының 
қала мəдениетінің дамуына 
əсерін анықтау

7.4.2.1 капиталистік 
қатынастардың экономикаға 
ықпалын анықтау 

8.4.2.1 Қазақстандағы 
индустрияландырудың 
жетістіктері мен кемшіліктерін 
талдау

9.4.2.1 өнеркəсіптің ахуалын 
анықтап, қорытынды жасау

5.4.2.2 металл өндірісі жеті-
луінің шаруашылық салалар-
ына тигізген ықпалын түсін діру

6.4.2.2 Ұлы Жібек жолының 
халықаралық қатынастардың 
дамуындағы орнын анықтау

7.4.2.2 сауда қатынастарына 
жəрмеңкелердің əкелген 
өзгерістерін анықтау

8.4.2.2 Қазақстан экономи-
касының соғыс жағдайына 
бейімделгендігін дəлелдеу

9.4.2.2 нарықтық экономиканың 
өндірістік қатынастарға əсерін 
талдау

5.4.2.3 Ұлы Жібек жолы  ның 
пайда болуын түсіндіру

9.4.2.3 Қазақстанның əлемдік 
экономикаға кірігуін талдау
9.4.2.4 сыртқы сауданың 
экономикаға əсерін зерттеу

24. Осы оқу бағдарламасы негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған «Қазақстан тарихы» оқу пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасының 
Ұзақ мерзімді жоспарына сəйкес жүзеге асырылады. 

25. Тоқсандағы бөлімдер жəне бөлім ішіндегі тақырыптар бойынша сағат сандарын бөлу мұғалімнің еркіне қалдырылады.

(Жалғасы. Басы 18-19-беттерде) 

(Жалғасы 21-бетте) 
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XIX ғасырдағы мəдениеттің дамуы.
Зерттеу сұрағы: Неге XIX ғасыр қазақ халқының 
дəстүрлі музыка өнерінің гүлденген дəуірі деп са-
налады?

7.2.1.1 салт-дəстүрлер мен əдет-ғұрыптардың 
құндылықтары мен маңыздылығын анықтау;
7.2.2.1 халық ауыз əдебиеті мен музыка өнері 
туындыларының тарихи дереккөзі ретінде 
құндылығын бағалау;
7.2.2.3 ұлттық музыкалық аспаптардың қолдану 
ерекшеліктерін сипаттау 

XIX ғасырдағы білім беру мен ағарту ісі.
Зерттеу сұрағы: XIX ғасырда Қазақстанда оқу-
ағартушылық мекемелер қандай түрде дамыды?

7.2.3.2 XIX ғасырдың екінші жартысындағы 
білім беру мен ағарту ісінің даму ерекшеліктерін 
түсіндіру

Шоқан Уəлиханов – алғашқы қазақ ғалымы.
Зерттеу сұрағы: Неге С. Мұқанов Шоқан 
Уəлихановқа арналған шығармасын «Аққан 
жұлдыз» деп атады?

7.2.3.1 Шоқан Уəлихановтың ғылыми 
зерттеулерінің тарихи құндылығын анықтау

Ы. Алтынсарин – жаңашыл -педагог.
Зерттеу сұрағы: Ыбырай Алтынсариннің халық ағарту 
саласындағы жаңашылдығы неден байқалады?

7.2.3.3 Ыбырай Алтынсариннің ағарту саласына 
қосқан үлесін бағалау 

Абай Құнанбаев – ұлы ойшыл.
Зерттеу сұрағы: Неліктен Абай Құнанбайұлын 
«Хəкім Абай» деп атады?

7.2.2.2 Абай Құнанбаевтың ақын, ойшыл, қоғам 
қайраткері ретіндегі қызметіне баға беру

XIX ғасырдың соңы – XX ғасырдың басындағы 
Қазақтардың ауызша тарихи дəстүрлерінің дамуы.
Зерттеу сұрағы: Ш. Құдайбердіұлы, М. Көпейұлы, 
Қ.Халид еңбектерінің тарихи құндылығы неде?

7.2.3.4 Шəкəрім Құдайбердіұлы, Мəшһүр Жүсіп 
Көпейұлы, Қ.Халид еңбектерін тарихи дерек 
ретіндегі маңызын айқындау

Өлкетану Мектебімнің тарихы 7.2.2.6 түрлі дереккөздер негізінде өз мектебінің 
тарихын анықтау
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Қазақстанның ХХ ғасырдың басындағы 
əлеуметтік-экономикалық жағдайы.
Зерттеу сұрағы: Не себепті А. Байтұрсынов: 
«Қазақ ұлтының өмір сүруінің өзі проблемаға 
айналды», - деп санады?

8.3.1.1 қазақ зиялыларының Ресей империясының 
Мемлекеттік Думасындағы қызметіне баға беру;
8.3.1.2 XX ғасыр басындағы Қазақстандағы қоғамдық-
саяси процестерге баға беру

Қазақстандағы 1916 жылғы ұлт-азаттық 
қозғалыс.
Зерттеу сұрағы: 1916 жылғы ұлт-азаттық 
көтеріліс неліктен бүкілхалықтық сипат алды?

8.3.1.2 XX ғасырдың басындағы Қазақстандағы 
қоғамдық-саяси процестерге баға беру;
8.3.1.3 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілістің тарихи 
маңызын анықтау жəне тұлғалардың рөліне баға беру

1917 жылғы ақпан буржуазиялық-
демократиялық революциясы жəне 
оның Қазақстанға əсері. Зерттеу сұрағы: 
Қазақстанда 1917 жылы саяси белсенділіктің 
артуы қандай оқиғалардан көрініс тапты?

8.3.1.2 XX ғасыр басындағы Қазақстандағы қоғамдық-
саяси процестерге баға беру

«Алаш» қозғалысы жəне қазақ ұлттық идеясы. 
Зерттеу сұрағы: Неліктен «Алаш» партиясы 
халық қолдауына ие болды?

8.1.2.1 қазақ зиялыларының қоғамдағы рөлі мен 
қызметін талдау; 
8.3.1.4 «Алаш» партиясының ұлттық мемлекеттілікті 
жаңғыртудағы саясатын талдау;
8.2.3.1 ұлттық баспасөздің қоғамдық-саяси сананы 
оятудағы рөліне баға беру

XX ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының 
көрнекті өкілдері.
Зерттеу сұрағы: Қазақ зиялылары ұлттық 
мүдделерді қалайша қорғады?

8.1.2.1 қазақ зиялыларының қоғамдағы рөлі мен 
қызметін талдау; 
8.2.2.1 қазақ зиялыларының шығармашылық мұрасын 
талдау жəне қоғамдық санаға тигізген əсеріне баға беру; 
8.3.1.5 Əлихан Бөкейханның саяси көшбасшылық 
қызметіне баға беру 
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 Қазақстан азаматтық қарсыластық жылдарын-
да (1917-1920 жылдар). Зерттеу сұрағы: Қазан 
революциясының ұрандары халық арасында 
қандай үміт тудырды?

8.3.1.2 XX ғасырдың басындағы Қазақстандағы 
қоғамдық-саяси процестерге баға беру

Қазақстандағы ұлттық автономиялар. Зерттеу 
сұрағы: Алаш Орда үкіметі мен Түркістан 
(Қоқан) автономиясының идеялары неліктен 
жүзеге аспады?

8.3.1.6 Қазақстанда құрылған ұлттық 
автономиялардың маңыздылығына баға беру;
8.1.2.1 қазақ зиялыларының қоғамдағы рөлі мен 
қызметін талдау 

Қырғыз (Қазақ) АКСР-нің құрылуы. Зерттеу 
сұрағы: Қазақ Автономиялық Кеңестік 
Республикасы құрылуының тарихи маңызы 
неде?

8.3.1.6 Қазақстанда құрылған ұлттық 
автономиялардың маңыздылығына баға беру;
8.1.2.1 қазақ зиялыларының қоғамдағы рөлі мен 
қызметін талдау 

Əскери коммунизм саясатынан Жаңа 
экономикалық саясатқа көшу. Зерттеу сұрағы: 
Қазақстан үшін жаңа экономикалық саясаттың 
артықшылықтары қандай болды?

8.3.1.7 ХХ ғасырдың 20-30 жылдардағы əміршіл-
əкімшіл жүйе саясатының зардаптарын талдау;
8.4.1.1 деректер мен дəйектерді салыстыру арқылы 
жаңа экономикалық саясаттың нəтижесінде орын 
алған өзгерістерді талдау
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Қазақстандағы 1920-1930 жылдардағы инду-
стрияландыру. Зерттеу сұрағы: Қазақстандағы 
индустрияландыру саясатыныңқарама-
қайшылығы неде?

8.4.2.1 Қазақстандағы индустриялан дырудың 
жетістіктері мен кемшіліктерін талдау

Қазақстандағы ұжымдастыру. Зерттеу 
сұрағы: Неліктен ұжымдастыру саясаты «ұлы 
нəубетке»əкеліп соқтырды?

8.4.1.2 күштеп ұжымдастыру саясатының ауыл 
шаруашылығына тигізген зардап тарын талдау;
8.1.1.1 демографиялық өзгерістердің себептері мен 
салдарын анықтау;
8.3.1.7 ХХ ғасырдың 20-30 жылдарындағы əміршіл-
əкімшіл жүйе саясатының зардаптарын талдау

1920-1930 жылдардағы саяси репрессиялар. 
Зерттеу сұрағы: Сталиндік режим не себепті 
зиялыларға «халық жауы» деген айып тақты?

8.3.1.7 ХХ ғасырдың 20-30 жылдардағы əміршіл-
əкімшіл жүйе саясатының зардаптарын талдау;
8.1.2.1 қазақ зиялыларының қоғамдағы рөлі мен 
қызметін талдау 
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Ахмет Байтұрсынов – «ұлт ұстазы». Зерттеу 
сұрағы: Ахмет Байтұрсыновтың ғылыми 
мұрасы қандай?

8.2.2.2 Ахмет Байтұрсыновты қазақ тіл білімінің негізін 
салушы, қоғам қайраткері ретінде бағалау 

XX ғ. 20-30 жылдарындағы білім беру жүйесі 
мен ғылым. Зерттеу сұрағы: Білім мен 
ғылым саласының қандай жетістіктері мен 
кемшіліктері болды?

8.2.3.2 кеңес дəуіріндегі қазақ тілінің ахуалын анықтау;
8.2.3.3 XX ғасырдың бірінші жартысындағы білім мен 
ғылым саласындағы өзгерістерді талдау

Қ.Сатбаев – жан-жақты ғалым. Зерттеу сұрағы: 
Қаныш Сəтбаевтың феномені неде?

8.2.3.4 Қаныш Сəтбаевтың Қазақстан өнеркəсібі мен 
ғылымын дамытудағы рөліне баға беру
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əдебиетінің дамуы.

Зерттеу сұрағы: Қазақ əдебиетінде социалистік 
реализм қалай көрініс тапты?

8.2.2.1 қазақ зиялыларының шығармашылық мұрасын 
талдау жəне қоғамдық санаға тигізген əсеріне баға 
беру

XX ғасырдың 20-30 жылдарындағы қазақ 
өнерінің дамуы.
Зерттеу сұрағы: Қазақ өнерінің жаңа белеске 
көтерілуі неден байқалды?

8.2.2.4 Əміре Қашаубаев пен Қажымұқан 
Мұңайтпасұлының қазақ халқын əлемге танытудағы 
рөліне баға беру; 
8.2.2.1 қазақ зиялыларының шығармашылық мұрасын 
талдау жəне қоғамдық санаға тигізген əсеріне баға 
беру;
8.2.2.3 өнер мен əдебиеттегі өзгерістерді анықтау
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Қазақстандықтардың Ұлы Отан соғысы 
шайқастарына қатысуы. Зерттеу сұрағы: 
Қандай қазақстандық Ұлы Отан соғысының ба-
тырлары халық есінде сақталды? 

8.3.2.1 қазақстандықтардың Екінші дүниежүзілік 
соғысының жеңісіне қосқан үлесін бағалау;
8.3.2.2 Бауыржан Момышұлының батырлық, тұлғалық 
қасиетін айқындау

Қазақстан – майдан арсеналы. Зерттеу сұрағы: 
«Бəрі майдан үшін, бəрі Жеңіс үшін!» ұраны 
қалай жүзеге асты?

8.4.2.2 Қазақстан экономикасының соғыс 
жағдайларына бейімделгендігін дəлелдеу;
8.1.2.2 соғыс жылдарындағы халықтың əлеуметтік 
жағдайын анықтау

Ұлы Отан соғысы жылдарындағы Қазақ 
КСР мəдениеті. Зерттеу сұрағы: Соғыс 
жылдарындағы Қазақстанның мəдени 
жетістіктері қандай болды?

8.2.2.5 соғыс жылдарындағы өнер мен əдебиеттің 
халық рухын көтерудегі маңызын бағалау 

Қазақстанға КСРО халықтарының депорта-
циясы. Зерттеу сұрағы: Қазақстан қалайша 
депортацияланған халықтардың өлкесіне ай-
налды?

8.1.1.1 демографиялық өзгерістердің себептері мен 
салдарын анықтау
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Тақырыптар/Ұзақ мерзімді жоспар бөлімінің 
мазмұны Оқыту мақсаттары. Білім алушылар тиісті:
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Соғыстан кейінгі Қазақ КСР-нің əлеуметтік-
экономикалық дамуы. Зерттеу сұрағы: Соғыстан 
кейінқазақстандықтардың өмірі қалай өзгерді?

9.1.1.1 демографиялық өзгерістердің себеп-
салдарлық байланысын талдау арқылы дəйекті 
қорытынды жасау;
9.4.1.1 Кеңес үкіметі кезіндегі ауыл шаруашы лығын-
да орын алған өзгерістерге баға беру;
9.4.2.1 өнеркəсіптің ахуалын анықтап, қорытынды жасау

Қазақстандағы əскери-өнеркəсіп кешені.
Зерттеу сұрағы: Неліктен Қазақстан ядролық 
сынақтар алаңына айналды?

9.3.1.1 қоғамдық-саяси өмірдің ерекшеліктерін 
түсіндіру жəне өзіндік интерпретация жасау;
9.3.2.1 XX ғасырдың екінші жартысындағы əскери-
өнеркəсіп кешендерінің Қазақстанға тигізген зар-
даптарын талдау

Сталиндік идеологияның Қазақстандағы 
қоғамдық-саяси өмірге əсері.
Зерттеу сұрағы: Неліктен тарихшы Ермұхан Бекма-
ханов 25 жылға бас бостандығынан айырылды?

9.2.3.1 Ермұхан Бекмахановтың Қазақстан тарихы 
ғылымына қосқан үлесін бағалау;
9.3.1.1 қоғамдық-саяси өмірдің ерекшеліктерін 
түсіндіру жəне өзіндік интерпретация жасау
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 «Жылымық» кезеңіндегі Қазақстанның қоғамдық-
саяси дамуы. Зерттеу сұрағы: «Жылымық кезеңі» 
қоғамға қандай өзгеріс əкелді?

9.3.1.1 қоғамдық-саяси өмірдің ерекшеліктерін 
түсіндіру жəне өзіндік интерпретация жасау 

Тың игеру жылдарындағы Қазақстан. Зерттеу 
сұрағы: Тың жəне тыңайған жерлерді игеру саяса-
ты Қазақстанға қалай əсер етті?

9.1.1.1 демографиялық өзгерістердің себеп-
салдарлық байланысын талдау арқылы дəйекті 
қорытынды жасау;
9.4.1.1 Кеңес үкіметі кезіндегі ауыл шаруа-
шылығында орын алған өзгерістерге баға беру 

Қазақ КСР экономикасы- ның шикізатқа 
бағытталуы. Зерттеу сұрағы: Қазақстанның 
табиғи ресурстарын игеруде ұлттық мүдде 
қаншалықты ескерілді?

9.3.2.1 XX ғасырдың екінші жартысындағы əскери-
өнеркəсіп кешендерінің Қазақстанға тигізген зар-
даптарын талдау;
9.3.1.1 қоғамдық-саяси өмірдің ерекшеліктерін 
түсіндіру жəне өзіндік интерпретация жасау

2-тоқсан
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1965-1985 жылдардағы Қазақстанның əлеуметтік-
экономикалық дамуы. Зерттеу сұрағы: Не себепті 
1965-1985 жылдар «тоқырау» кезеңі деп аталды?

9.4.2.1 өнеркəсіптің ахуалын анықтап, қорытынды 
жасау;
9.4.1.1 Кеңес үкіметі кезіндегі ауыл шаруа-
шылығында орын алған өзгерістерге баға беру 

XX ғ. 60-80 жылдарындағы Қазақстанның 
қоғамдық-саяси дамуындағы қарама-
қайшылықтар. Зерттеу сұрағы: XX ғасырдың. 
екінші жартысында ұлттық мүдделерді қорғау 
қалай жүзеге асырылды? 

9.3.1.1 қоғамдық-саяси өмірдің ерекшеліктерін 
түсіндіру жəне өзіндік интерпретация жасау;
9.3.1.4 əміршіл-əкімшіл саясатқа қарсы халық 
наразылықтарын салыстырып, талдау;
9.3.1.2 қоғамдық-саяси қайраткерлердің ұлттық 
мүддені қорғаудағы рөліне баға беру

«Тоқырау» жылдарындағы демографиялық про-
цестер.
Зерттеу сұрағы: Қазақстандағы урбандалу 
процесіне қандай фактор лар əсер етті?

9.1.1.1 демографиялық өзгерістердің себеп-
салдарлық байланысын талдау арқылы дəйекті 
қорытынды жасау;
9.1.1.2 өткен тарихи кезеңдермен сабақтастықты 
орнату арқылы қазіргі кезеңдегі демографиялық 
процестерге баға беру
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XX ғасырдыңекінші жартысындағы білім беру 
жүйесінің дамуы. Зерттеу сұрағы: Кеңестік білім 
беру саласындағы реформалар қандай мақсат 
көздеді?

9.2.3.2 білім мен ғылым саласындағы мемлекеттік 
саясатқа баға беру

XX ғасырдың 40-80 жылдарындағы қазақстандық 
ғалымдардың ғылымды дамытудағы жетістіктері. 
Зерттеу сұрағы: XX ғасырдыңекінші жартысында 
ғылымның қай салалары көбірек дамыды?

9.2.3.2 білім мен ғылым саласындағы мемлекеттік 
саясатқа баға беру

XX ғасырдың 40-80 жылдарындағы əдебиет пен 
өнердің дамуы. Зерттеу сұрағы: Кеңестік идеоло-
гия қазақ мəдениетінің дамуына қалай əсер етті?

9.2.2.1 кеңестік əдебиет пен өнер туындыларында 
қоғамдық өмірдің бейнеленуін талдау;
9.2.2.2 Мұхтар Əуезов шығармаларының əлем 
əдебиетіндегі орнын бағалау

Қайталау 
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Қазақстан «Қайта құрудың» бастапқы кезеңінде. 
Зерттеу сұрағы: КСРО-ның ыдырауы: заңдылық 
па əлде кездейсоқтық па?

9.3.1.1 қоғамдық-саяси өмірдің ерекшеліктерін 
түсіндіру жəне өзіндік интерпретация жасау;
9.4.1.2 Кеңес үкіметі кезіндегі орын алған 
əлеуметтік-экономикалық проблемаларды талдау 

Қазақстандағы 1986 жылғы Желтоқсан оқиға-
лары. Зерттеу сұрағы: Қазақстандағы 1986 жылғы 
Желтоқсан оқиғаларының сипаты қандай болды?

9.3.1.5 1986 жылғы Желтоқсан оқиғасының тарихи 
маңыздылығына баға беру;
9.3.1.4 əміршіл-əкімшіл саясатқа қарсы халық 
наразылықтарын салыстырып, талдау

«Қайта құру» жылдарындағы Қазақстандағы 
демократиялық процестер. Зерттеу сұрағы: 
Демократиялық процестер қоғамдық сананы 
қалай өзгертті?

9.3.1.1 қоғамдық-саяси өмірдің ерекшеліктерін 
түсіндіру жəне өзіндік интерпретация жасау

Қазақстан Республикасы тəуелсіздігінің жа-
риялануы. Зерттеу сұрағы: «Қазақстан 
Республикасының тəуелсіздік туралы» 
Конституциялық Заңының тарихи маңызы 
қандай?

9.3.1.6 Қазақстанның тəуелсіздік жолындағы 
алғашқы қадамдарын анықтап, қорытындылау;
9.3.1.7 өткен оқиғалармен сабақтастықты орнатып, 
Қазақстан тəуелсіздігінің жариялануының тарихи 
маңызын түсіндіру
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Н.Ə. Назарбаев - Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті. Зерттеу сұрағы: Саяси 
көшбасшыныңмемлекет тарихының бетбұрысты 
кезеңдеріндегі рөлі қандай болды?

9.3.1.10 Тəуелсіз мемлекеттің қалыптасуындағы 
Елбасы Н. Назарбаевтың рөліне баға беру

Тəуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы 
мемлекеттілікті қалыптастырудағы іс-шаралар. 
Зерттеу сұрағы: 1995 жылғы жаңа Конституцияны 
қабылдаудың тарихи маңызы неде?

9.3.1.8 Тəуелсіз Қазақстанның қоғамдық – саяси 
дамуын талдау;
9.3.1.6 Қазақстанның тəуелсіздік жолындағы 
алғашқы қадамдарын анықтап, қорытындылау;
9.3.1.3 Қазақстан Республикасы Конституциясын 
мемлекеттің тұрақты дамуның кепілі ретінде бағалау

Қазақстан – халықаралық құқық субеъектісі. 
Зерттеу сұрағы: Қазақстанның əлемдік 
қауымдастыққа кірігуі қалай жүзеге асты?

9.3.2.2 Қазақстан Республикасының халықаралық 
аренада танылуына баға беру;
9.3.2.3 Қазақстанның аймақтық жəне халықаралық 
ұйымдарымен байланыстарын талдау

Тəуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы 
Қазақстанның экономикалық дамуы. Зерттеу 
сұрағы: Неліктен нарықтық экономикаға көшу ба-
рысында қиыншылықтар орын алды? 

9.4.1.3 Қазақстан Республикасындағы жекеше-
лендіру процесінің экономикаға ықпалын талдау;
9.4.2.2 нарықтық экономиканың өндірістік 
қатынастарға əсерін талдау;
9.4.2.3 Қазақстанның əлемдік экономикаға кірігуін 
талдау 

Тəуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы 
əлеуметтік-демографиялық процестер. 
Зерттеу сұрағы: Қазақстандағы əлеуметтік-
демографиялық процестердің ерекшеліктері 
неде?

9.1.1.3 Қазақстанның даму стратегиясындағы 
демографиялық саясаттың бағыттарын талдау;
9.1.1.2 өткен тарихи кезеңдермен сабақтастықты 
орнату арқылы қазіргі кезеңдегі демографиялық 
процестерге баға беру;
9.1.2.1 қазіргі кездегі Қазақстан халқының 
əлеуметтік жағдайын статистикалық мəліметтер 
негізінде талдау;
9.3.2.4 қазақ диаспораларының тарихи Отанымен 
байланысының маңыздылығын айқындау
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Қазақстан - 2030» Стратегиясы – мемле-
кет дамуындағы жаңа кезең. Зерттеу сұрағы: 
«Қазақстан - 2030» Стратегиясын қабылдау 
қажеттілігі неден туындады?

9.3.1.9 ұзақ мерзімді мемлекеттік стратегияларды 
талдау;
9.1.1.3 Қазақстанның даму стратегиясындағы 
демографиялық саясаттың бағыттарын талдау

Қазақстанның 1997 жылдан бастап экономикалық 
дамуы.
Зерттеу сұрағы: Қазақстан Республикасының 
XXI ғасырдағы экономикалық дамуының негізгі 
бағыттары қандай?

9.4.2.2 нарықтық экономиканың өндірістік 
қатынастарға əсерін талдау;
9.4.1.4 аграрлық секторды модернизациялау 
бағыттарын талдау;
9.4.2.4 сыртқы сауданың экономикаға əсерін зерттеу

Қазақстанның 1997 жылдан бастап əлеуметтік 
дамуы. Зерттеу сұрағы: Қазақстан халқының 
əлеуметтік жағдайы қалай өзгерді?

9.1.2.1 қазіргі кездегі Қазақстан халқының 
əлеуметтік жағдайын статистикалық мəліметтер 
негізінде талдау

Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Қазақстан. 
Зерттеу сұрағы: Қазақстанның жаңа əлемдегі 
орны қандай?

9.3.2.3 Қазақстанның аймақтық жəне халықаралық 
ұйымдарымен байланыстарын талдау;
9.3.2.2 Қазақстан Республикасының халықаралық 
аренада танылуына баға беру

Астана – Тəуелсіз Қазақстанның астанасы. 
Зерттеу сұрағы: Астананы көшіру неліктен 
ұтымды стратегиялық шешім болып табылды?

9.3.1.11 Астананы жаңа Қазақстанның өркендеуінің 
нышаны ретінде айқындау

«Қазақстан – 2050» стратегиялары. Зерттеу 
сұрағы: «Қазақстан – 2050» Стратегиясы қандай 
жаңа саяси бағытты белгіледі?

9.3.1.9 ұзақ мерзімді мемлекеттік стратегиялар-
ды талдау

Қазіргі кездегі Қазақстанның дамуындағы басым 
бағыттары. Зерттеу сұрағы: «5 институтционал-
ды реформаларды жүзеге асырудағы 100 нақты 
қадам» ұлт жоспары неліктен қабылданды? 

9.3.1.9 ұзақ мерзімді мемлекеттік стратегиялар-
ды талдау
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Тəуелсіздік жылдарындағы білім мен 
ғылымның дамуы. Зерттеу сұрағы: Жаһандану 
жағдайындағы қазақстандық білім мен ғылымның 
даму тенденциялары қандай?

9.2.3.2 білім мен ғылым саласындағы мемлекеттік 
саясатқа баға беру

Тəуелсіз Қазақстан мəдениетінің дамуы. Зерттеу 
сұрағы: Жаһандану дəуіріндегі ұлттық мəдениетті 
дамыту мен сақтау жолдары қандай?

9.2.2.3 қазіргі кездегі өнер мен əдебиеттің даму тен-
денцияларын айқындау; 
9.2.2.4 ұлттық құндылықтарды жаңғыртуға 
бағытталған мемлекеттік бағдарламалардың 
қажеттілігін негіздеу («Мəдени мұра», «Болашаққа 
бағдар:рухани жаңғыру
» бағдарламасы)

Діннің қазіргі Қазақстан қоғамындағы рөлі. 
Зерттеу сұрағы: Қазақстан қоғамында зайыр-
лы мемлекет жəне діни сенім бостандығы 
ұстанымдары қалай үйлесім табуда?

9.2.1.1 дəстүрлі жəне деструктивті діни ағымдар 
мен ұйымдардың іс-əрекетін талдау;
9.2.1.2 Қазақстан халқы Ассамблеясының 
дінаралық, этносаралық келісім жəне ішкі 
тұрақтылықты нығайтудағы ықпалын бағалау 

«Мəңгілік Ел» ұлттық идеясы. Зерттеу сұрағы: 
«Мəңгілік Ел»: идеясының біріктірушілік рөлі 
неде?

9.2.1.3 «Мəңгілік Ел» Жалпыұлттық идеясының 
маңыздылығын бағалау;
9.2.1.2 Қазақстан халқы Ассамблеясының 
дінаралық, этносаралық келісім жəне ішкі 
тұрақтылықты нығайтудағы ықпалын бағалау

Қайталау 
2-қосымша

Түсіндірме жазба
Орта білім беру мазмұнын жаңарту аясында «Қазақстан тарихы» жəне «Дүниежүзі тарихы» оқу пəндері мазмұнының 

жаңа құрылымы (сыныптар бойынша тарихи кезеңдерді бөлу) ұсынылуда: 
5 - сынып – ежелгі заман (шамамен 2 млн жыл бұрын – V ғасыр)
6 - сынып – ортағасырлар кезеңі (V - XVII ғасырлар);
7 - сынып – жаңа заман кезеңі (XVIII -XIX ғасырлар);
8 - сынып – қазіргі заман (XX ғасырдың бірінші жартысы);
9 - сынып – қазіргі заман (XX ғасырдың екінші жартысы – бүгінгі күнге дейін).
«Қазақстан тарихы» пəні бойынша жаңа оқу бағдарламасына сəйкес 
5-сыныпта «Қазақстан тарихынан əңгімелер» оқытылмайды. Бұл бастауыш мектептегі «Дүниетану» пəнінің 

жаңартылған оқу бағдарламасындағы білім алушылардың жас ерекшеліктерін ескере отырып, Қазақстан тарихының 
ежелгі дəуірден бүгінгі күнге дейінгі маңызды тарихи оқиғаларын зерделеуге ерекше назар аударылғанына байланы-
сты. 5-сыныптың жаңа оқу бағдарламасында отандық тарихтың барлық курсы емес, тек қана Қазақстанның ежелгі 
заман тарихы (дүниежүзі тарихымен қатар) оқытылады. Оған қоса білім беру мазмұнының жаңа құрылымы қазіргі 
заман тарихын 8 жəне 9-сыныптарда (8-сынып - XX ғасырдың бірінші жартысы, 9-сынып - XX ғасырдың екінші жарты-
сы- бүгінгі күнге дейін) бөліп оқытуды ұсынады. Қысқа хронологиялық щеңберлерге қарамастан осы кезеңдегі отандық 
жəне дүниежүзі тарихы бүгінгі күнгі əлем бейнесінің қалыптасуына елеулі түрде əсер еткен/əсер ететін оқиғаларға 
толы екендігімен негізделеді. Сол уақытта орын алған оқиғалар, құбылыстар, процестерді зерттеуге көбірек уақыттың 
берілуі білім алушылардың бойында Қазақстанның жəне жалпы əлемнің қазіргі заман проблемаларының мəні туралы 
түсінік қалыптастыруға мүмкіндік береді.

Жаңартылған білім мамұнына көшу кестесіне сəйкестарих пəндері бойынша жаңа оқу бағдарламаларын енгізу 
барысында қазіргі жəне жаңартылған бағдарламаларының мазмұнында хронологиялық кезеңдердің сəйкессіздігі 
орын алады. 
Қазіргі оқу бағдарламалары Жаңа оқу бағдарламалары
5-сынып – Қазақстан тарихынан əңгімелер 5-сынып – ежелгі заман тарихы
6-сынып – ежелгі заман тарихы 6-сынып–ортағасырлар тарихы
7-сынып – ортағасырлар тарихы 7-сынып – жаңа заман тарихы
8-сынып – жаңа заман тарихы 8-сынып – қазіргі заман тарихы (ХХ ғасырдың бірінші жартысы)
9-сынып – қазіргі заман тарихы 9-сынып – қазіргі заман тарихы 

(ХХ ғасыдың екінші жартысы – бүгінгі күнге дейін )
Алдағы уақытта жаңартылған білім беру мазмұнын кезең-кезеңмен енгізу кезінде мазмұнының сабақтастығын 

сақтау мақсатында:
7-сыныпта 6-сыныптың (орта ғасырлар) жаңа бағдарламасы енгізіледі, бұл тарихи кезеңдерді оқытуда 

сабақтастықты сақтап қалуға мүмкіндік береді. 
8-сыныпта 7-сыныптың (жаңа кезең) жаңа бағдарламасы енгізіледі, бұл да тарихи оқиғаларды оқытуда 

сабақтастықты сақтауға мүмкіндік береді. 
9-сыныпта 8-9-сыныптардың (қазіргі заман тарихы) мазмұнын қамтитын өтпелі бағдарлама енгізіледі. 
Барлық жалпы білім беретін мектептерде 9-сыныптың өтпелі бағдарламасы екі оқу жылында қолданылатын болады.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін атқарушысының 
2017 жылғы 25 қазандағы №545 бұйрығына 18-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2013 жылғы 3 сəуірдегі № 115 бұйрығына 207-қосымша

Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған «Дүниежүзі тарихы» 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 стан-
дартына сəйкес əзірленген.

2. Оқу пəнінің мақсаты - білім алушылардың бойында тарихи сана, толеранттылық, өз елі жəне басқа елдердің 
тарихы мен мəдениетіне құрмет қалыптастыру, ғасырлар бойы қалыптасқан жалпы адамзаттық құндылықтарды да-
рыту жəне зерттеушілік, ойлау, коммуникативті дағдыларды дамыту. 

3. Оқу пəнінің міндеттері:
1) адамзат өркениетінің ежелгі заманнан бастап бүгінгі күнге дейінгі əлеуметтік, мəдени, саяси, экономикалық 

дамуының негізгі кезеңдері жəне түрлі халықтардың тарихи даму жолының ерекшеліктері туралы білімін қалыптастыру;
2) əлемнің тарихи дамуы барысында қалыптасқан жалпы адамзаттық құндылықтар жүйесі туралы білім беру;
3) негізгі оқиғалар, құбылыстар мен тарихи даму процестерінің мəні туралы түсінік қалыптастыру;
4) тарихи оқиғаларды, құбылыстар мен процестерді жəне тарихи тұлғалардың қызметін дүниежүзі тарихы 

контекстінде сын тұрғысынан талдау жəне баға беру дағдыларын қалыптастыру мен дамыту;
5) тарихи деректердің негізінде дəлелді пайымдау дағдыларын дамыту;
6) тарихи зерттеу жүргізу дағдыларын қалыптастыру мен дамыту (гипотезаларды ұсыну, зерттеу сұрақтарын 

құрастыру, деректерді талдау, əртүрлі көзқарастарды салыстыру, нəтижелер мен қорытындыларды шығару, өзінің 
ұстанымын анықтау);

7) қазіргі кездегі саяси, əлеуметтік-экономикалық жəне мəдени процестерде бағдарлану үшін тарихи білімдерін 
қолдана білу дағдыларын қалыптастыру;

8) коммуникативті дағдыларды қалыптастыру, соның ішінде, өз ойын ауызша жəне жазбаша түрде анық білдіру, 
командада жұмыс істей алу, түрлі деректерден алынған ақпараттарды қоса алғанда, басылымдар мен электронды 
құралдарды қолдану.

2-тарау. «Дүниежүзі тарихы» оқу пəнінің мазмұнын ұйымдастыру
4. «Дүниежүзі тарихы» пəні бойынша оқу жүктемесінің көлемі:
1) 5-сынып – аптасына 1 сағат, оқу жылында 34 сағат; 
2) 6-сынып – аптасына 1 сағат, оқу жылында 34 сағат; 
3) 7-сынып – аптасына 1 сағат, оқу жылында 34 сағат;
4) 8-сынып – аптасына 1 сағат, оқу жылында 34 сағат; 
5) 9-сынып – аптасына 1 сағат, оқу жылында 34 сағат. 
5. «Дүниежүзі тарихы» оқу пəнінің білім мазмұны бөлімдер арқылы қамтылған. Аталған бөлімдер сыныптар бой-

ынша оқу мақсаттарын қамтитын бөлімшелерден тұрады.
6. Оқу пəнінің білім мазмұны төрт бөлімді қамтиды:
1) əлеуметтік қатынастардың дамуы;
2) мəдениеттің дамуы мен өзара əрекеттестігі;
3) саяси жүйелердің дамуы мен өзара əрекеттестігі;
4) экономикалық қатынастардың дамуы.
7. «Əлеуметтік қатынастардың дамуы» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) əлеуметтік құрылымдар;
2) əлеуметтік өзара əрекеттестік.
8. «Мəдениеттің дамуы мен өзара əрекеттестігі» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) дін;
2) өнер;
3) философиялық жүйелер;
4) ғылым.
9. «Саяси жүйелердің дамуы мен өзара əрекеттестігі» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) мемлекет: белгілері, құрылымы жəне басқару тəртібі;
2) империялар, соғыстар, көтерілістер мен революциялар.
10. «Экономикалық қатынастардың дамуы» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) шаруашылық жүйелер: эволюция жəне өзара əрекеттестік; 
2) экономикалық жүйелердің тарихи үлгілері.
11. Оқу бағдарламасы базалық тарихи ойлау дағыдыларын: тарихи деректердің интерпретациясы, уақыт пен 

кеңістікте бағдарлану, тарихи талдау жəне түсіндіруді қалыптастыруға бағытталған. 
12. «Дүниежүзі тарихы» пəні бойынша тарихи ойлау дағдыларын қалыптастыру жəне оқу мақсаттарын тиімді 

жүзеге асыру төмендегі тарихи концептілерге (түсініктер) негізделеді:
1) өзгеріс пен сабақтастық; 
2) себеп пен салдар; 
3) дəлел;
4) ұқсастық пен айырмашылық; 
5) маңыздылық; 
6) интерпретация.
13. Тарихи концептілер негізінде оқытудың қүтілетін нəтижелері:
1) «өзгеріс пен сабақтастық» бойынша білім алушылар: сабақтастық пен өзгеріске қатысты тарихи мысалдарды 

уақыт пен кеңістікте талдайды жəне бағалайды; сабақтастық пен өзгеріске қатысты тарихи мысалдарды ұзақ уақыт 
бойы ауқымды тарихи процестер мен тақырыптарға дейін біріктіреді, тарихи оқиғалар мен процестердің белгілі бір 
уақыт межесінде жүйеленуі мен ұйымдасуының негізін (критерийлер) түсіндіреді;

2) «себеп жəне салдар» бойынша білім алушылар: бір немесе бірнеше себептердің жəне/немесе ықпалдардың 
өзара əрекеттесуін талдайды жəне бағалайды; ұқсастықтарды, себеп-салдарды, өзара байланысты көрсете отырып 
тарихи себептілікті түсінеді, тарихи құбылыс, оқиға немесе процесті басқа ұқсас тарихи құбылыстармен уақыт пен 
кеңістікте байланыстырудың əдістерін түсіндіреді жəне бағалайды;

3) «дəлел» бойынша білім алушылар: қарастырылып отырған дəлелге қатысты: аудитория, мақсаттар, көзқарастар, 
формат, аргумент, шектеулер жəне контекст сынды тарихи айғақтың ерекшеліктерін талдайды, тарихи айғақтарды 
талдау жəне бағалау негізінде дəйекті қорытынды жасайды, өткен заман туралы объективті түсінік қалыптастыру 
мақсатында түпнұсқалық жəне қосалқы деректерден əртүрлі, қарама-қайшы айғақтарды талдайды,

4) «ұқсастық пен айырмашылық» бойынша білім алушылар: белгілі бір жерде, белгіленген бір уақыт кезеңінде 
жəне/немесе əртүрлі қоғамдарда, немесе бір қоғамның ішіндегі өзара байланысқан тарихи оқиғаларды салыстырады;

5) «маңыздылық» бойынша білім алушылар: қоғамның дамуы үшін тарихи оқиғаның, құбылыстың, процестің 
маңыздылығын анықтайды; 

6) «интерпретация» бойынша білім алушылар: белгілі бір тарихи оқиғаға, құбылысқа, процеске қатысты əртүрлі 
көзқарастарды түсіндіреді жəне бағалайды.

14. 5-сыныпқа арналған «Дүниежүзі тарихы» пəнінің базалық білім мазмұны келесі тараулардан тұрады:
1) терімшілер-аңшылардан бастап егіншілер мен малшыларға дейін. Адамның пайда болуы туралы теориялар. 

Адамдардың алғашқы бірлестік формалары: адамдар тобыры, ру, қауым, тайпа жəне олардың ұқсастықтары мен 
айырмашылықтары. Ежелгі адамдардың өмір салты. Иемденуші жəне өндіруші шаруашылық түрлері (терімшілік, 
аңшылық, балық аулау, мал шаруашылығы,егіншілік, металл өңдеу, айырбас сауда). «Неолиттік төңкеріс» ұғымы. 
Ежелгі діни наным-сенімдер. Алғашқы қауымдық өнердің түсінігі жəне түрлері; 

2) өзен алқаптарының өркениеттері. Алдыңғы Азия мен солтүстік-шығыс Африканың табиғи жағдайлары. 
Месопотамия тарихының ежелгі кезеңі: Шумер жəне Аккад мемлекеттері. Ежелгі өркениеттердің шаруашылық 
жүйесі мен өнері; 

3) Ежелгі Египет. Табиғи жағдайлары. Египеттегі мемлекеттің пайда болуы. Пирамидалар құрылысының дəуірі. 
Ежелгі Египеттің əлеуметтік құрылымы, экономика, діни наным-сенімдер мен ғылыми білімдері; 

4) қос дөңгелекті арбалар мен империялар. «Империя» түсінігі. Ежелгі замандағы əскери өнер: соғыс арбалары 
мен атты əскердің пайда болуы. Жаулаушылық соғыстар мен империялар шекараларының өзгеруі. Таяу жəне Орта 
Шығыс империялары. Орталық Азияның ежелгі мемлекеттері. Əлеуметтік ұйымдасу, шаруашылығы мен мəдениеті; 

5) Ежелгі Үндістан: буддизмнің гүлденуі мен индуизмнің салтанат құруы. Табиғи жағдайлары. Үндістанда 
мемлекеттің қалыптасуы. Ежелгі Үндістандағы индуизм мен буддизм. Ежелгі Үндістанның əлеуметтік құрылымы 
(касталық жүйе). Шаруашылығы. Мəдениеті мен ғылыми білімдердің дамуы; 

6) Ежелгі Қытай. Табиғи жағдайлары. Ежелгі Қытай мемлекетінің қалыптасуы. Конфуций жəне Лао Цзы ілімдері. 
Ежелгі Қытайдың саяси, шаруашылық жəне қоғамдық құрылысы. Ежелгі Қытайдың мəдениеті; 

7) Ежелгі Грекия. Ежелгі Грекияның географиялық жағдайы. Грекияның ежелгі өркениеттері. Грекиялық қала-
мемлекеттер. Афина мемлекеті. Ежелгі Спарта. Ежелгі Грекияның саяси, шаруашылық жəне қоғамдық құрылысы. 
Грек-парсы соғыстары. Александр Македонский империясы; 

8) Ежелгі Грекия мəдениеті. Ежелгі Грекияның тарихшылары мен философтары. Ежелгі Грекиядағы білім мен 
ғылым. Ежелгі Грекияның мəдениеті (күнделікті өмірі мен мерекелері, Олимпиада ойындары, діни наным-сенімдер, 
аңыздар мен мифтер, театр, сəулет жəне мүсін өнері);

9) Рим империясының гүлденуі. Апеннин түбегінің табиғи-географиялық ерекшеліктері. Ежелгі Римнің саяси жəне 
қоғамдық құрылысы (патшалық басқару жəне республика кезеңі тұсында). Римнің жаулаушылық соғыстары. Рим 
империясы. Рим империясындағы басқару жүйесі мен əлеуметтік ұйымдасу. Спартак бастаған құлдар көтерілісі. 
Шаруашылығы мен тұрмысы. Мəдениет. Империя дағдарысы; 

10) дəуірлер кезеңіндегі Рим. Христиандықтың пайда болуы. Рим империясындағы алғашқы христиандар. 
Мемлекеттік басқару жүйесі. Ұлы Константиннің діни реформасы. Ежелгі дүниенің мəдени мұрасы: жазу, əлемнің 
ғылыми бейнесі, ежелгі Римдегі техниканың дамуы. 

15. 6-сыныпқа арналған «Дүниежүзі тарихы» пəнінің базалық білім мазмұны келесі тараулардан тұрады:
1) Рим империясының құлауы. Тарихтағы «орта ғасыр» түсінігі. Орта ғасырлар тарихының хронологиялық 

шеңбері мен кезеңдері. Халықтардың ұлы қоныс аударуы жəне Батыс Рим империясының құлауы. Византия импе-
риясы. Византия мен Түрік қағанатының дипломатиялық қарым-қатынастары. Киев Русінің құрылуы. Киев Русінде 
христиандықтың қабылдануы; 

2) феодализм. «Феодализм» түсінігі. Феодалдық шаруашылық түрінің ерекшеліктері. Феодалдық қоғамның 
əлеуметтік құрылымы. Ортағасырлық қалалар мен өнердің даму ерекшеліктері; 

3) ислам тарихы. Ислам дінінің пайда болуы. 610 жəне 1258 жылдар аралығындағы ислам тарихындағы басты 
оқиғалар. Араб халифаты. Мұсылман əлемі мəдениетінің дамуы; 

4) крест жорықтары. Крест жорықтарының (1-4 крест жорықтары) себептері, барысы мен салдары. Крест 
жорықтарынан кейінгі христиандық Еуропа мен мұсылман əлемі; 

5) моңғолдар. Шыңғыс хан. Моңғол империясының құрылуы. Моңғолдардың əскери өнері. Еуразия этносаяси 
картасының қалыптасуына моңғол шапқыншылықтарының əсері; 

6) XIV ғасырдағы - XVI ғасырдың бірінші жартысындағы ортағасырлық еуропалық қоғам. «Қара індет». Франция 
мен Англиядағы шаруалар көтерілісі. Феодалдық соғыстар (Жүз жылдық соғыс, Ал қызыл жəне Ақ раушандар соғысы) 
жəне Еуропадағы бір орталықтанған мемлекеттердің қалыптасуы. Жанна д¢Арк;

7) Батыс пен Шығыстағы абсолютизм. Феодалдық мемлекеттің даму кезеңдері. Батыс пен Шығыс мемлекеттеріндегі 
абсолютизмнің ерекшеліктері (Франция, Ресей, Англия, Қытай, Жапония, Осман империясы). «Парламент», «Бас 
штаттар», «сейм», «кортес», «Бояр Думасы» ұғымдары; 

8) сауда, қолөнер жəне əлемді игеру. Ұлы Жібек жолы. Халықаралық сауда мен саяхаттар. Қытайдағы Мин 
əулетіндегі теңіз саяхаттары (Чжен Хе басшылығымен). XV ғасырдың соңы - XVI ғасырдың басындағы Ұлы 
географиялық ашулар мен олардың салдары. XV ғасырдағы Америка халықтары. Алғашқы отарлық империялар 
(Португалия, Испания);

9) Қайта өрлеу дəуірі. Батыс Еуропадағы қайта өрлеу дəуірінің мəдениеті. Гуманистер идеялары. Шығыстың 
ортағасырлық мəдениеті; 

10) Реформация. Реформация себептері мен оның Еуропа елдеріндегі таралуы. Мартин Лютер наразылығының 
тарихи маңызы; 

11) ғылыми революция. Əлемнің қазіргі ғылыми бейнесінің негізін қалаушылар жəне олардың ізбасарлары (Николай 
Коперник, Галилео Галилей, Джордано Бруно, Иоганн Кеплер).

16. 7-сыныпқа арналған «Дүниежүзі тарихы» пəнінің базалық білім мазмұны келесі тараулардан тұрады:
1) жаңа заманның басталуы. Курсқа кіріспе. «Жаңа заман» түсінігі, оның мəні мен кезеңдері. XVII ғасырдағы 

ағылшын бұржуазиялық революциясы. Дəстүрлі өркениет дағдарысы жəне Англияда XVII ғасырда жаңа қоғамның 
пайда болуы. Мануфактура, фабрикалардың пайда болуы жəне жалдамалы жұмысшы табының қалыптасуы. Өнеркəсіп 
төңкерісі: мəні, маңызы жəне салдары. Феодалдық құрылыстан капиталистік шаруашылыққа өту. Индустриалды 
қоғамның əлеуметтік-экономикалық жəне саяси құрылымының ерекшеліктері; 

2) XVIІI ғасырдағы Үндістан жəне Ұлыбритания. Ұлы Моғолдар империясының дағдарысы жəне күйреуі. Еуропалық 
мемлекеттердің Ост-Үнді компаниясы. Франция мен Ұлыбританияның Үндістанға үстемдік жүргізудегі бəсекелестігі. 
Британ отарлық империясының құрылуы. ХVIIІ ғасырдағы Үндістанның əлеуметтік-экономикалық жағдайы; 

3) Ағартушылық идеяларының таралуы. Ағартушылық кезеңінің қайраткерлері. «Ағартушылық абсолютизмі». 
Еуропа мен Солтүстік Америкадағы революциялық процестердің таралуындағы ағартушылық идеялардың рөлі. 
Солтүстік Америкадағы Британ отарлары. Отар елдердің əлеуметтік-экономикалық дамуы. Тəуелсіздік үшін күрес 
жəне Америка Құрама Штаттарының құрылуы. «Тəуелсіздік декларациясы»;

4) Француз бұржуазиялық революциясының көрінісі. Француз абсолютизмнің дағдарысы. Француз бұржуазиялық 
революциясының негізгі оқиғалары. Ағартушылық идеялардың қоғамдық санаға əсері. Ағартушылық пен революция 
кезеңіндегі Франция мəдениеті. Республикалық құрылыстың ерекшеліктері. 

Наполеон Бонапарттың ішкі жəне сыртқы саясаты. Антифранцуздық коалициялар. Құрлықтық блокада. 
Наполеонның Ресейге басып кіруі. Наполеон империясының күйреуі; 

5) XIX ғасырдағы империялар жəне олардың бəсекелестігі. Ұлыбритания мен Ресейдің Иранға ықпал ету бəсекелестігі. 
Осман империясының саяси жəне əлеуметтік-экономикалық даму ерекшеліктері. Танзимат реформасы: мақсаттары мен 
нəтижелері. ХVIII ғасырдың ІІ - жартысындағы Осман империясының əлсіреуі: ішкі жəне сыртқы саясат. XIX ғасырдың 
бірінші жартысындағы халықаралық қатынастар жүйесіндегі Ресей. Қырым соғысының себептері мен салдары;

6) XІX ғасырдағы Қытай мен Еуропа елдері. Цин династиясының оқшаулану саясаты мен еуропалықтардың са-
уда, дипломатиялық миссиялары. Апиын соғыстары: себептері мен салдары. Ихэтуандар көтерілісі («боксерлер» 
көтерілісі). Еуропалық мемлекеттердің Қытайды «ықпал ету аймақтарына» бөлуі. Жартылай отар Қытайдың əлеуметтік-
экономикалық жағдайы. «Миссионерлік», «экспансия», «фактория», «отарлау» түсініктері; 

7) революциялық идеялардың XІX ғасырда Еуропаға таралуы. Мемлекеттердің саяси жəне əлеуметтік-
экономикалық жағдайы (Германия, Италия). Либералдық жəне демократиялық қозғалыс. Марксизмнің қалыптасуы 
мен таралуы. Еуропадағы 1848 жылғы буржуазиялық революциялар. Франко-Пруссия соғысы жəне Германияның 
бірігуі. Италияның бірігуі; 

8) XІX ғасырдағы Ресейдегі қоғамдық-саяси ойдың дамуы. Əлеуметтік-экономикалық даму. Ресей 
самодержавиясының ерекшеліктері. Ресейдегі азаттық қозғалыстың үш кезеңі. Декабристер көтерілісі. II Александр 
императордың реформалары. Халықшылдардың қозғалысы. Ресейдегі марксизмнің таралуы мен В.И. Лениннің 
революциялық қызметінің басталуы; 

9) XІX ғасырдағы еуропалық отарлық үстемдік. 1857-1859 жылдардағы Үндістандағы ұлт-азаттық көтеріліс (си-
пайлар көтерілісі). Үндістанды басқарудағы өзгерістер. XІX ғасырдың соңында əлемдік отарлық жүйенің қалыптасуы;

10) Америка Құрама Штаттарының күшеюі. Америка Құрама Штаттарының «Айқын болашақ» идеясы жəне АҚШ 
территориясының ұлғаюы. Қиыр шығыстық саясат. «Жапонияны ашу». Трансатлантикалық құл саудасы. 1861-1865 
жылдардағы азамат соғысы. Америка Құрама Штаттарындағы құлдықтың жойылуы. Өнеркəсіптің өркендеуі жəне 
əлеуметтік-экономикалық даму; 

11) суретшілер жəне жазушылар көзқарастарымен: XІX ғасырдағы өзгерістерге шолу. XIX ғасырдағы өнер 
жəне оның бағыттары. Əдебиет пен өнер. Өнердегі əлеуметтік əділетсіздіктің суреттелуі (Э. Золя, А.Н.Радищев, А. 
Құнанбаев, Ч. Диккенс, Ф. М. Достоевский); 

12) ғылыми ойдың дамуы. ХІХ ғасырдың ғылыми жаңалықтары (Ч. Дарвин, Г. Мендель жəне тағы басқалар).
17. 8-сыныпқа арналған «Дүниежүзі тарихы» пəнінің базалық білім мазмұны келесі тараулардан тұрады:
1) ХХ ғасырдың басындағы əлем. ХХ ғасырдың басына қарай əлемнің аумақтық бөлінуі жəне мемлекеттердің 

саяси құрылымы. Индустриалды қоғамнан ақпараттық қоғамға. Ғылыми-техникалық прогресс. Өнер стильдерінің 
əлеуметтік себептілігі (модерн, символизм, реализм, авангардизм);

2) Бірінші дүниежүзілік соғыс: себептері мен салдары. ХХ ғасырдың басындағы жетекші капиталистік мемлекет-
тер арасындағы қарама-қайшылықтар. Бірінші дүниежүзілік соғыстың себептері. 1914-1918 жылдардағы негізгі соғыс 
қимылдары. Соғыс жылдарындағы əскери стратегиялардың, ғылым мен техниканың дамуы. Германия мен оның 
одақтастарының жеңілуі. Компьен бітімі. Соғыстың салдары. 

Париж бітім конференциясы. Əлемнің саяси картасының өзгеруі. Империялардың күйреуі. Мандаттық жүйе. 
Ұлттар Лигасының құрылуы жəне қызметі. Вашингтон конференциясы. Версаль-Вашингтон жүйесінің қарама-
қайшылығы мен əлсіздігі; 

3) 1917 жылғы Ресейдегі революциялар. Ресей империясындағы 1917 жылғы революциялық оқиғалар. Саяси 
күштердің күресі. Большевиктердің билік басына келуі. Кеңес үкіметінің алғашқы декреттері. «Еңбекшілер құқығы ту-
ралы Декларация». Азамат соғысы жəне шетел интервенциясы. «Əскери коммунизм» саясатынан жаңа экономикалық 
саясатқа көшу. Кеңестік Социалистік Республикалар Одағының құрылуы. Əміршіл-əкімшіл жүйенің қалыптаса бастауы; 

4) Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі Азия елдері. Осман империясында сұлтан билігінің жойылуы жəне шетел 
интервенттеріне қарсы күресі. Мұстафа Кемалдың (Ататүрік) тарихи рөлі. Түркия – зайырлы мемлекет. 

Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі Қытай. Гоминьдан қызметі. Азамат соғысы. Синьхай революциясы. Сунь 
Ятсен – Қытайдың уақытша президенті. Чан Кайши үкіметінің саясаты. Біртұтас майдан мəселесі.

 Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі Жапония. «Танака меморандумы» жəне басқыншылық саясат. 
«Антикоминтерндік пакт» пен «Үштік пакт». Жапонияның Қытайдағы жəне Оңтүстік-Шығыс Азия елдеріндегі 
басқыншылық саясаты. 

М. Ганди мен М. Джиннаның Үндістан тəуелсіздігіне қол жеткізудегі көзқарастары;
5) əлемдік экономикалық дағдарыстың себептері мен салдары. «Гүлдену» кезеңіндегі Америка Құрама 

Штаттарының экономикалық жəне саяси дамуы. Дүниежүзілік экономикалық дағдарыс жəне оның салдары. 
Франклин Делано Рузвельттің «Жаңа бағыты». Соғысаралық кезеңдегі Америка Құрама Штаттарының сыртқы 

саясаты. Германияның, Францияның, Жапонияның əлемдік экономикалық дағдарыстан шығу жолдары;
6) еуропа елдеріндегі тоталитарлық режимдер. И.В. Сталин жəне Кеңестік Социалистік Республикалар Одағындағы 

тоталитаризм. Индустрияландыру. Ұжымдастыру. Кеңестік қоғамның əлеуметтік құрылымы. 1937-1938 жылдардағы 
жаппай саяси репрессиялар. ГУЛАГ жүйесі. XX ғасырдың 30-жылының соңындағы Кеңес үкіметінің сыртқы саясаты. 
Социалистік реализм. 

Соғыстан кейінгі Италия. Фашистік ұйымның пайда болуы. Фашистердің билікке келуі. Фашизмге қарсы 
демократиялық күштердің күресі. «Маттеотти дағдарысы». Б. Муссолини үкіметінің ішкі жəне сыртқы саясаты. 

Германия. 1918-1919 жылдардағы революциялық үдерістер. Веймар республикасы. Соғыс салдары, экономикалық 
жəне саяси дағдарыстар. Фашистік партия жəне тоталитарлық режимнің орнығуы. Ұлтшылдар партиясының əлеуметтік-
экономикалық саясаты. Үшінші Рейхтің жүргізген сыртқы басқыншылық саясаты. 

Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі Францияның дамуы. Əлемдік экономикалық дағдарыс жəне оның Франциядағы 
салдары. Франциядағы фашизмнің жеңілу себептері. Халықтық майдан үкіметі. 

Соғысаралық кезеңдегі Испания. Буржуазиялық-демократиялық революция. Халықтық майданның жеңісі. Азамат 
соғысы жəне 1936-1939 жылдардағы фашистік интервенция. Ф. Франко диктатурасының орнауы; 

7) Екінші дүниежүзілік соғыс: себептері мен салдары. Екінші дүниежүзілік соғыстың себептері. Мюнхен келісімі, 
Молотов-Риббентроп пактісі, Антифашистік коалиция, Ленд-лиз заңының қабылдануы, «Үлкен үштік». 

Екінші дүниежүзілік соғыстың басталуы. Германияның Батыс Еуропа елдерін басып алуы. Балқан түбегі, Солтүстік 
Африкадағы соғыс қимылдары. Басып алынған аумақтарда орнатылған фашистік «Жаңа тəртіп». Жапонияның Перл-
Харборға шабуылы жəне Америка Құрама Штаттарының соғысқа кірісуі. Соғыс барысындағы түбегейлі бетбұрыс. 
«Екінші майдан» ашу мəселесі. 

Фашистік Германияға қарсы кеңес халқының Ұлы Отан соғысы.
Екінші дүниежүзілік соғыстың қорытындылары мен салдары; 
8) ХХ ғасырдың бірінші жартысындағы мəдениет жəне ғылым. Мəдениет дамуының ерекшелігі. Көпшілік мəдениет. 

Қоғамдағы дін рөлінің өзгеруі. ХХ ғасырдың бірінші жартысындағы жаратылыстану, қоғамдық ғылымдар, техника мен 
өндірістегі маңызды жаңалықтар мен жетістіктер. 

18. 9-сыныпқа арналған «Дүниежүзі тарихы» пəнінің базалық білім мазмұны келесі тараулардан тұрады:
1) ХХ ғасырдың екінші жартысындағы əлемнің саяси картасы. Отарсыздану үдерісінің күшеюі. Əлемдік отарлау 

жүйесінің дағдарысы жəне күйреуі. Британдық Үндістанды бөлу жəне екі мемлекеттің (доминионның) қалыптасуы. 
Тəуелсіз Үндістанның жариялануы. Африка жылы. Франциядағы отарлық мəселенің шиеленісуі. 

Маршалл жоспары. «Қырғи қабақ соғыстың» басталуы. У.Черчилдің Фултон сөзі. Трумэн доктринасы. Екі полюсті 
əлем. Əскери-саяси одақтар НАТО жəне ВШҰ қарсылығы. Əлемдік «социалистік лагерьдің» қалыптасуы. Қарулану 
жолындағы жарыс. 1948-1962 жылдардағы «қырғи қабақ соғыстың» негізгі оқиғалары;

2) халықаралық ұйымдардың қалыптасуы. Біріккен Ұлттар Ұйымының құрылуы мен қызметі. Адам құқықтарының 
жалпыға бірдей декларациясы. XX ғасырдың екінші жартысындағы халықаралық мəселелерді реттеудің жолдары. 
Еуропалық интеграция (Еуроодақ, Еуропадағы Қауіпсіздік жəне Ынтымақтастық Ұйымы); 

3) ХХ ғасырдың екінші жартысындағы əлемдік экономиканың дамуы. Екінші дүниежүзілік соғыстың экономикалық 
салдары. 50-60 жылдардағы «экономикалық ғажайып». Батыс Еуропа мен Америка Құрама Штатындағы «мемлекеттік 
əл-ауқаттылық» негізінің қалыптасуы. 

КСРО-дағы соғыстан кейінгі қалпына келу жəне əкімшіл-əміршіл жүйенің нығаюы. «Хрущев жылымығы». Кеңестік эконо-
миканы реформалаудың сəтсіздікке ұшырау себептері. «Тоқырау» кезеңі (1960 жылдың ІІ жартысы – 1980 жылдың соңы);

4) екі полюсті əлемнен көп полюсті əлемге бағыт алу үдерісі. 1979-1985 жылдардағы «қырғи қабақ соғыстың» 
түйінді оқиғалары жəне оның аяқталуы. Саманта Смиттің КСРО- ға келуі. «Қырғи қабақ соғыстың» салдары: əлем 
картасындағы өзгерістер, жергілікті əскери шиеленістер;

5) аумақтық мəселелерді шешудегі халықаралық ұйымдардың рөлі. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі араб 
мемлекеттерінің негізгі даму тенденциялары. Араб-израиль қайшылығы мен Палестина мəселесі. Халықаралық 
шиеленістерді реттеудегі Біріккен Ұлттар Ұйымының қызметі. «Араб көктемі»: əлемдік саясат үшін себептері мен салдары;

6) Батыс елдерінің ХХ ғасырдың екінші жартысындағы даму ерешеліктері. Франциядағы консерватизмнің неокон-
серватизмге ауысуы. «Тэтчеризм». Швеция үлгісіндегі социал-демократиялық мемлекеттің қалыптасуы. Германиядағы 
«əлеуметтік-нарықтық шаруашылық» белгілері. Əлемдегі жоғары дамыған елдердің əлеуметтік құрылымы мен 
адамдардың өмір сүру деңгейі; 

7) ХХ ғасырдың екінші жартысындағы Азия елдерінің даму ерешеліктері. Коммунистік Қытай: саяси жəне əлеуметтік-
экономикалық жүйе сипаттамасы. Үндістанның тəуелсіз дамуы: мəселелер жəне шешу жолдары. ХХ ғасырдың екінші 
жартысындағы кемализм эволюциясы. 

1950-1960 жылдардағы жапондық жəне оңтүстік кореялық «экономикалық ғажайыптың» себептері; 
8) қазіргі əлемнің жаһандануы. Жаһандану үдерісінің мəні. Бүгінгі əлемдегі лаңкестік қаупі. Халықаралық лаңкестік 

жəне экстремизм. Аса ірі лаңкестік əрекеттер. Жаһандану жағдайында ұлттық бірегейлікті сақтау мəселесі;
9) ХХ ғасырдың екінші жартысындағы - ХХI ғасырдың басындағы ғылым, білім, технология. Қазіргі кездегі 

ғылымның негізгі даму бағыттары. ХХ ғасырдың екінші жартысы – XXI ғасырдың басындағы жаратылыстану, қоғамдық 
ғылымдар, техника мен өндірістегі маңызды жаңалықтар мен жетістіктер. Ғылыми-техникалық революция - ғылыми-
техникалық прогрестің жаңа кезеңі. АҚШ-тағы ғылыми техникалық революцияның елдердің дамуына əсері. Дамушы 
елдердің мəдени-техникалық даму ерекшеліктері мен заңдылықтары. «Байқоңыр» ғарыш айлағы. Қоғамның бəсекеге 
қабілеттілігін арттырудағы білім берудің рөлі;

10) ХХ ғасырдың екінші жартысындағы - ХХI ғасырдың басындағы мəдениет. Мəдениеттің негізгі даму бағыттары. 
Қазіргі кездегі ақпараттық қоғам. Адамзаттың мəдени мұрасын сақтаудағы ЮНЕСКО-ның қызметі.

3-тарау. Оқыту мақсаттарының жүйесі
19. Бағдарламада, оқыту мақсаттары кодтық белгімен берілген. Кодтық белгідегі бірінші сан сыныпты, екінші 

жəне үшінші сан бөлім мен бөлімше ретін, төртінші сан оқыту мақсатының реттік нөмірін көрсетеді. Мысалы, 7.2.1.2 
кодында: «7» – сынып, «2.1.» – бөлім мен бөлімше, «2» – оқыту мақсатының реттік саны.

20. Оқу мақсаттарының жүйесі бөлім бойынша əр сыныпқа берілген:
1) əлеуметтік қатынастардың дамуы: 

Білім алушылар:
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5-сынып шамамен 2,5 
миллион жыл бұрын – 
V ғасыр.

Ежелгі Грекия, Ежелгі 
Рим, Ежелгі Қытай, 
Ежелгі Үндістан, 
Египет, Месопотамия 
жəне Парсы, 
Бактрия, Кушан 
хандығы, Эфталит 
мемлекеттері

6-сынып V ғасыр. 
- XVII ғасырдың 
ортасы

Франция, Германия, 
Англия, Қытай, 
Үндістан, Киев Русі, 
Мəскеу мемлекеті, 
Осман империясы, 
Араб халифаты, 
Византия импе-
риясы

7-сынып XVII 
ғасырдың ортасы - 
XIX ғасыр

Франция, 
Германия, 
Ұлыбритания, 
АҚШ, Қытай, 
Жапония, 
Үндістан, Ресей, 
Осман империясы

8-сынып XX ғасырдың 
бірінші жартысы

Франция, Германия, 
Ұлыбритания, АҚШ, 
Қытай, Үндістан, 
Ресей империясы 
жəне КСРО, Түркия, 
Сауд Арабиясы, 
Жапония

9-сынып XX 
ғасырдың екінші 
жартысы - XXI 
ғасыр

Франция, Германия, 
Ұлыбритания, АҚШ, 
Қытай, Үндістан, 
КСРО жəне Ресей, 
Корея, Жапония, 
араб елдері
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5.1.1.1 түрлі теория-
лар негізінде адамның 
пайда болуын 
түсіндіру 

6.1.1.1 феодалдық 
қоғамның 
əлеуметтік 
құрылымын си-
паттау

7.1.1.1 «капи-
тал», «буржуа-
зия», «жұмысшы 
табы» \пролета-
риат\ұғымдарын 
қоғамның 
əлеуметтік 
құрылымын 
түсіндіру үшін 
қолдану

8.1.1.1 тари-
хи оқиғаның 
нəтижелерін талдау 
арқылы əлеуметтік 
құрылымның 
өзгеруіне Қазан 
төңкерісі əсерін си-
паттау

9.1.1.1 социалистік 
даму жолынан бас 
тартуға байланы-
сты əлеуметтік 
құрылымдағы 
өзгерістерді 
анықтау 

5.1.1.2 адамдар то-
быры, ру, қауым, тай-
па секілді алғашқы 
бірлестік формала-
рын жəне олардың 
ұқсастықтары мен 
айырмашылықтарын 
түсіндіру

7.1.1.2 мануфакту-
ра, фабрика лардың 
пайда болуы 
мен жалдамалы 
жұмысшы табының 
қалып тасуы 
арасындағы байла-
нысты анықтау

8.1.1.2 социалистік 
қоғамның даму-
ына байланысты 
əлеуметтік топтардың 
(жұмысшы табы, 
шаруалар, зиялы-
лар) мəртебесіндегі 
өзгерісті талдау

7.1.1.3 Еуропалық державалардың отаршылдық экспансиясы кезеңіндегі Азия мем-
ле кеттерінің əлеуметтік құрылымындағы ерекше ліктерді анықтау (Қытай, Үндістан, 
Жапония)

5.1.2.1 ежелгі 
қоғамның 
əлеуметтік 
ұйымдасуын 
сипаттау

6.1.2.1 үстемдік 
етушілер мен 
бағыныштылардың 
(феодалдар мен 
шаруалардың) 
өзара қатынасын 
сипаттау 

7.1.2.1 
экономикалық 
жəне сая-
си жүйенің 
өзгеруіне 
буржуазияның 
əсерін анықтау 

8.1.2.1 қоғамның 
əлеуметтік өміріндегі 
өзгерістерге реакция-
шыл идеологиялардың 
(фашизм, тоталита-
ризм, нəсілшілдік, шо-
винизм, ұлтшылдық) та-
ралу ықпалын талдау

9.1.2.1 батыс жəне 
шығыс мемлекеттеріндегі 
əлеуметтік құрылымның 
ұқсастықтары мен 
айырмашылықтарын 
анықтап, əлеуметтік 
тігінен жəне көлденеңінен 
мобильділікке мысал келтіру 

5.1.2.2 ежелгі 
дүниедегі құлдық-
тың ерекшеліктерін 
анықтау

7.1.2.2 трансат-
лантикалық құлдықтың 
ерекшеліктерін анықтау

9.1.2.2 əлемнің жетекші жəне дамушы 
мемлекеттеріндегі халықтың өмір сүру деңгейіне 
əсер ететін факторларды анықтау

1.2 
Əлеуметтік 

өзара 
əрекеттестік

5.1.2.3 қоғамның əлеуметтік 
құрылымын түсіндіру үшін 
Үндістандағы «касталық жүйе» 
ұғымын қолдану

9.1.2.3 қоғамның тарихи даму бағытын үлгілей 
(модельдей) отырып, жаһандану процесіне бай-
ланысты қазіргі əлемдегі əлеуметтік өзгерістерді 
бақылау (еңбек миграциясы, əлеуметтік инте-
грация)
9.1.2.4 қоғамдық сананы қалыптастыруда 
бұқаралық ақпарат құралдарының рөлін анықтау 

(Жалғасы. Басы 18-20-беттерде) 

(Жалғасы 22-бетте) 
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2) мəдениеттің дамуы мен өзара əрекеттестігі: 

Білім алушылар:

Бө
лі

мш
е 

5-сынып шамамен 2,5 мил-
лион жыл бұрын – V ғасыр
Ежелгі Грекия, Ежелгі 
Рим, Ежелгі Қытай, 
Ежелгі Үндістан, Египет, 
Месопотамия жəне Парсы, 
Бактрия, Кушан хандығы, 
Эфталит мемлекеттері

6-сынып V ғасыр -XVII ғасыр дың 
ортасы

Франция, Германия, Англия, 
Италия, Испания, Қытай, Үндістан, 
Киев Русі, Мəскеу мемлекеті, Осман 
империясы, Иран, Араб халифаты, 
Византия империясы

7-сынып XVII ғасыр дың орта-
сы - XIX ғасыр

Франция, Германия, Англия, 
АҚШ, Қытай, Жапония, 
Үндістан, Ресей, Осман импе-
риясы, Иран 

8-сынып XXғасырдың бірінші 
жартысы

Франция, Германия, Англия, 
АҚШ, Жапония, Қытай, Үндістан, 
Ресей империясы, КСРО, 
Түркия, Сауд Арабиясы

9-сынып XX ғасырдың екінші жартысы 
- XXI ғасыр 

Франция, Германия, Англия, АҚШ, 
Қытай, Жапония, Италия, Үндістан, 
Ресей, КСРО, араб елдері

2.
1 

Ді
н

5.2.1.1 негізгі діни 
ұғымдарды (Құдай, 
ғибадатхана, абыз, қасиетті 
жазбалар, пұт) түсіндіру

6.2.1.1 адамның дүниетанымы мен 
қоғамдық өмірдегі дін рөлінің өзгеру 
себептерін анықтау 

7.2.1.1 қоғамда дін рөлінің 
шектелуіне байланысты 
адамдар өмірінде орын алған 
өзгерістерді анықтау

8.2.1.1 тарихи кезеңдердің 
ерекшеліктерін салыстыра оты-
рып, мемлекет пен діннің өзара 
қатынасын сипаттау

9.2.1.1 қоғам өміріндегі дəстүрлі жəне 
деструктивті діни ұйымдардың іс-
əрекетіне баға беру

5.2.1.2 тотемизм, ани-
мизм, фетишизм, магия 
сияқты ежелгі діни наным-
сенімдерді білу 

6.2.1.2 тарихи процестер 
контекстінде «гуманизм», «рефор-
мация», «про тестантизм», «люте-
ранство», «каль винизм», «контрре-
формация», «кезуиттер ордені» 
ұғымдарын түсіндіру

7.2.1.2 миссионерліктің 
міндеттерін анықтау

8.2.1.2 «секуляризация» «ұждан 
бостандығы», «зайырлы мем-
лекет», «мемлекеттік дін» 
ұғымдарын түсіндіру

9.2.1.2 қазіргі қоғамдық-саяси 
мəселелерді түсіну жəне интерпре-
тациялау үшін дін туралы білімдерін 
пайдалану 

5.2.1.3 ежелгі қоғамның да-
муына діндердің ықпалын 
сипаттау

9.2.1.3 тарихи процестің сабақтас тығын 
орнату арқылы адамзаттың өрке ниетті 
даму жолда рын қалыптас тырудағы 
əлемдік дін дердің рөлін анықтау

2.
2 

Ө
не

р 

5.2.2.1 ежелгі адамдардың 
тұрмыс салтын сипаттау 
үшін «алғашқы қауымдық 
өнер» ұғымын білу

6.2.2.1 тарихи оқиғалардың өзара 
байланысын орнату арқылы 
діндердің əлемдік мəдениетке 
ықпалын анықтау

7.2.2.1 тарихи оқиғаларды 
интерпретациялау үшін өнер 
туындыла рын пайдалану

8.2.2.1 XIX - XX ғасырдың басын-
дағы өнердегі негізгі ағымдарды 
сипаттау (модернизм, симво-
лизм, реализм, авангардизм)

9.2.2.1 танымал өнер қайраткерлерінің 
қоғамның дамуына ықпалын талдау 
жəне олардың қызметіне дүниежүзілік 
тарих контекстінде өзіндік баға беру

5.2.2.2 Ежелгі Египеттің 
ғибадатханалары мен пира-
мидаларын сипаттау

6.2.2.2 өнердің (сəулет, сурет өнері) 
дамуына қоғамдағы өзгерістердің 
ықпалын анықтау

7.2.2.2 өнердегі негізгі 
стильдер мен ағымдардың 
белгілерін (неоклассицизм, 
романтизм, импрессио низм, 
реализм) анықтау 

8.2.2.2 ХХ ғасырдың бірінші 
жартысында бұқаралық мəде-
ниеттің (кинематограф, радио) 
қоғамның рухани дамуына 
ықпалын талдау

9.2.2.2 ХХ ғасырдың екінші жартысы 
- ХХI ғасырдың басындағы бұқаралық 
мəдениеттің қоғамның рухани дамуына 
ықпалын бағалау 

5.2.2.3 ежелгі дүние өнеріне 
сипаттама беру

6.2.2.3 антикалық мəдениетпен бай-
ланыс орнату арқылы Қайта өрлеу 
дəуірінің мəдениетін (бейнелеу, 
мүсін өнері) сипаттау

9.2.2.3 ақпараттық қоғам 
жағдайындағы көркем шығармашы 
лықтың жаңа түрлерінің қалыптасуын 
талдау

6.2.2.4 Шығыстың ортағасырлық 
мəдениетінің ерекшеліктерін сипаттау

2.
3 
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ер 5.2.3.1 ежелгі 

философтардың 
көзқарастарына қарапайым 
түсіндірме беру 

6.2.3.1 Шығыс ойшылдары 
жетістіктерінің маңызын түсіндіру

7.2.3.1 Ресейде жаңа қоғам-
дық-саяси ағымдардың (ха лық-
шылдық, либерализм) пайда 
болу себептерін анықтау

8.2.3.1 «позитивизм», «праг-
матизм», «экзистенциализм» 
ұғымдарын тарихи кезеңді си-
паттау үшін қолдану

9.2.3.1 түрлі философиялық 
көзқарастардың қазіргі қоғамдық 
өмірге ықпалын бағалау

6.2.3.2 гуманистік идеялардың орта 
ғасырлық мəдениеттің дамуына 
ықпалын анықтау

7.2.3.2 Ағартушылық дəуір 
идеяларының қоғамдық 
дамуға ықпалын анықтау

9.2.3.2 адам құқықтарын қорғау 
идеяларының қазіргі халықаралық 
құқық қорғау ұйымдарының қызметіне 
ықпалын бағалау

7.2.3.3 Карл Маркстың көзқа-
рас тарын жəне марксизмнің 
қоғамдық өмірге ықпалын 
түсіндіру

9.2.3.3 жаһандану жағдайында ұлттық 
мəдени құндылықтарды сақтаудың 
маңыздылығын дəлелдеу

2.
4 

Ғы
лы

м

5.2.4.1 ежелгі қоғамның 
дамуындағы жазудың рөлін 
сипаттау

6.2.4.1 адам өміріндегі қоршаған 
орта туралы білімнің рөлін түсіндіру

7.2.4.1 өзгерістер мен сабақ-
тастықты көрсету арқы лы, 
адам мен қоғам өмі ріндегі 
ғылыми жаңалықтардың 
маңызын талдау

8.2.4.1 əлем мемлекеттерінің 
əлеуметтік-экономикалық 
дамуындағы Дж. Кейнс 
теориясының рөлін сипаттау

9.2.4.1 ғылыми-техникалық 
революцияның əлеуметтік жəне 
экологиялық салдарын бағалау жəне 
интерпретациялау

5.2.4.2 ғылымдардың (ариф-
метика, геометрия, астроно-
мия, медицина) пайда бо-
лып, дамуына шаруашылық 
іс-əрекетпен əлеуметтік өз ге -
рістердің ықпалын сипаттау

6.2.4.2 жаратылыстану 
ғылымдарының келешектегі да-
муы үшін кейінгі орта ғасырлар 
кезеңінде Жердің құрылысы туралы 
жасалған ғылыми жаңалықтардың 
маңыздылығын анықтау

8.2.4.2 тарихи оқиғалардың 
себептерін, нəтижелерін, ма-
ңы зын тұжырымдау арқы лы, 
ғылымның əлем мем лекет-
терінің əлеуметтік-эконо микалық 
дамуындағы рөлін бағалау

9.2.4.2 адамзат өркениетінің дамуын 
үлгілеу арқылы жаһандық мəселелерді 
шешуде ғылым мен білімнің маңызы 
туралы қорытынды жасау

6.2.4.3 картадан XV-XVI ғасырдағы 
саяхатшылардың негізгі бағыт-
бағдарларын белгілей отырып,Ұлы 
географиялық жаңалықтардың 
адамдардың əлем туралы түсінігіне 
ықпалын анықтау

8.2.4.3 тарихи оқиғаларға 
түсіндірме бере отырып, əскери 
ғылым мен техниканың жəне 
соғыс стратегияларының рөлін 
бағалау

9.2.4.3 ғылыми жаңалықтардың (ге-
нетика, микробио логия, ақпараттық 
технологиялар, нанотехнологиялар, 
ядролық физика) қоғам дамуына 
ықпалын талдау

3) саяси жүйелердің дамуы мен өзара əрекеттестігі: 

Білім алушылар:

Бө
лі

мш
е 

5-сынып шамамен 2,5 
миллион жыл бұрын - 
Vғасыр

Ежелгі Греция, Ежелгі 
Рим, Ежелгі Қытай, Ежелгі 
Үндістан, Персия, Мысыр, 
Месопотамия, Бактрия, 
Кушан патшалығы, 
Эфталиттер мемлекеті

6-сынып V ғасыр - XVII ғасырдың ортасы

Франция, Германия, Италия, Англия, 
Қытай, Үндістан, Жапония, Киев Русі, 
Мəскеу мемлекеті, Осман империясы, 
Иран, Араб халифаты, Византия импе-
риясы, Түркі қағанаты

7-сынып XVII ғасырдың ортасы - 
XIX ғасыр.

Франция, Германия, Англия, 
АҚШ, Қытай, Жапония, Үндістан, 
Ресей империясы, Италия, 
Дания, Венгрия, Осман импери-
ясы, Иран 

8-сынып XX ғасырдың 
бірінші жартысы

Франция, Германия, Англия, 
АҚШ, Қытай, Жапония, 
Үндістан, Ресей империя-
сы, КСРО, Сауд Арабиясы, 
Түркия, Австро - Венгрия

9-сынып XX ғасырдың екінші 
жартысы XXI ғасыр 

Франция, Германия, Англия, 
АҚШ, Қытай, Италия, Үндістан, 
Ресей, КСРО, араб елдері, 
Корея, Сингапур, Швеция, 
Малайзия, Жапония
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5.3.1.1 ежелгі 
мемлекеттердің са-
яси құрылымының 
ерекшеліктерін сипаттау

6.3.1.1 «ерте, орта, кейінгі орта 
ғасырлар» хронологиялық шегін білу 
жəне уақыт сызығында белгілеу

7.3.1.1 республикалық басқару 
құрылымының ерекшеліктерін 
анықтау

8.3.1.1 қоғамдық-саяси 
ағымдардың (əлеуметтік 
либерализм, əлеуметтік 
консерватизм, марксизм, со-
циал-демократия) қоғамның 
өміріне ықпалын талдау 

9.3.1.1 «Мемлекеттік əл-
ауқаттылық» ұғымын 1970 – 
1980 жылдардағы əлеуметтік 
саладағы өзгерістерді сипат-
тау үшін қолдану

5.3.1.2 Афина 
мемлекетінде 
демократияның пайда бо-
луын түсіндіру

6.3.1.2 Батыс пен Шығыстағы монархия 
формаларын (сословиелік-өкілдік жəне 
шексіз билік) ажырату

7.3.1.2 XIX ғасырдағы 
Америка Құрама Штаттары 
территориясының кеңею үдерісін 
сипаттау

8.3.1.2 тоталитаризм, 
əміршіл-əкімшіл жүйе сияқты 
саяси режимдердің қалып 
тасу алғы шарттары мен та-
рихын түсіндіру

9.3.1.2 Еуропа мен Азияның 
жетекші мемлекеттеріндегі 
конституциялық-құқықтық 
идеологияның қалыптасу жол-
дарын талдау (Жалпыға бірдей 
адам құқығы Декларациясы 
Еуропаның Қауіпсіздік пен 
Ынтымақтастық Ұйымы, 
Еурокеңес, Гаагадағы 
Халықаралық сот) 

6.3.1.3 феодалдық мемлекеттің даму 
кезеңдерін сипаттау 

7.3.1.3 тарихи оқиғаны түсіндіру 
үшін «басыбайлы құқық», «дека-
бристер», «халықшылдар», «жеке 
террор», «пролетариат диктату-
расы» ұғымдарын қолдану

8.3.1.3 фактілерді, про-
цестер мен оқиғаларды 
салыстыру арқылы дүние-
жүзілік экономикалық дағ-
дарырыстан шығудың түрлі 
жолдарын түсіндіру (АҚШ, 
Франция, Германия)

9.3.1.3 мемлекеттердің тарихи 
даму заңдылықтарын анықтау

6.3.1.4 феодалдық соғыстар мен 
орталықтандырылған мемлекеттердің 
құрылуы арасында байланыс орнату

7.3.1.4 əртүрлі елдердің бір 
уақыт кезеңіндегі тарихи оқиға-
ларын салыстыру арқылы ұлттық 
мемлекеттердің (Италия, Гер ма-
ния) қалыптасу маңызын анықтау

9.3.1.4 тұлғаның тарихтағы 
рөлін бағалау

6.3.1.5 саяси биліктің ерекшеліктерін 
анықтау үшін əр түрлі ел билеуші лерінің 
қызметін салыстыру 
6.3.1.6 басқару формасына сипаттама 
беру үшін «парламент», «Бас штаттар», 
«сейм», «кортес», «Боярлар Думасы» 
ұғымдарын түсіндіру
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5.3.2.1 ежелгі заман тари-
хындағы мемлекетаралық 
қатынастарды түсіндіру 
үшін «империя» ұғымын 
білу жəне пайдалану

6.3.2.1 Рим империясының ыдырау 
себептерін анықтау жəне жіктеу

7.3.2.1 Батыс Еуропадағы 
буржуазиялық революциялардың 
себептерін сипаттау 

8.3.2.1 Бірінші дүниежүзілік 
соғыстың алғышарттары мен 
себептерін айқындау 

9.3.2.1 отаршылдық жүйе 
күйреуінің себептері мен сал-
дарын талдау

5.3.2.2 басқыншылық 
соғыстар мен 
империялар дың пайда 
болуы мемлекет тердің 
шекараларын қалай 
өзгергерткенін түсіндіру

6.3.2.2 кейінгі орта ғасыр кезеңіндегі 
антифеодалдық көтеріліс тердің 
себептері мен салдарын анықтау

7.3.2.2 XVIII–XIX ғасырдың 
ортасындағы халықаралық 
қатынастардағы өзгерістерді 
сипаттау

8.3.2.2 əлемнің саяси 
картасындағы өзгеріс терді 
сипаттау арқылы импе риялар 
дың (Австро – Венгрия, Ресей, 
Осман империясы) ыдырау 
себептерін тұжырымдау

9.3.2.2 «қырғи қабақ соғыс» 
ұғымын түсіндіру үшін тарихи 
оқиғаларды талдау 

5.3.2.3 Ежелгі Римдегі 
Спартак көтерілісін сипат-
тау, себептерін анықтау

6.3.2.3 Византияның ішкі саясатын 
сипаттап, оның ұзақ өмір сүруінің 
себептерін анықтау жəне жіктеу

7.3.2.3 отаршылдық экспан-
сияның салдарын талдау арқылы 
XIX ғасырдағы əлемнің саяси кар-
тасындағы негізгі өзгерістерді анықтау

8.3.2.3 Екінші дүниежүзілік 
соғыстың себептерін, сипаты 
мен салдарын талдау 

9.3.2.3 тарихи фактілер мен 
картаға сүйене отырып, 
əскери-саяси одақтар НАТО 
жəне ВШҰ-ның қарсылығын 
сипаттау 

6.3.2.4 Византияның дипломатиялық са-
ясатын оның көршілес елдермен қарым-
қатынасының мысалында қарастырып, 
сипаттау

7.3.2.4 басқыншылық соғыс-
тардың əлемдік саясаттың өзге-
руіне ықпалын бағалау (Наполеон 
соғыстары мысалында)

8.3.2.4 Ұлттар Лигасының 
қызметі мен Версаль-
Вашингтон жүйесін талдау 
жəне бағалау

9.3.2.4 «қырғи қабақ соғыстан» 
кейін əлемдегі интеграциялық 
жəне дезинтеграциялық 
процестерді айқындау

6.3.2.5 ортағасырлық шапқыншылықтар 
кезіндегі халықаралық қатынастардың 
ерекшелікте рін анықтау

7.3.2.5 тарихи оқиғаларды түсін-
діру үшін «либерализм, «консерва-
тизм», «социализм», «марксизм», 
«ұлтшылдық» ұғымдарын қолдану

8.3.2.5 ХХ ғасырдың басы на 
қарай əлемнің аумақ  тық бө-
лінуін жəне мемлекет тер дің 
саяси құрылымын сипаттау 

9.3.2.5 аймақтық шиеленістер 
дің себептері мен салдарын 
тұжырымдау

6.3.2.6 картада оқиғаларды даму 
динамикасында белгілей отырып, 
1-4 жорықтар мысалында крест 
жорықтарының себеп-салдарын анықтау

7.3.2.6 еуропалық отаршылдық 
экспансияның Шығыстың дəстүрлі 
қоғамдарына ықпалын сипаттау

9.3.2.6 халықаралық 
шиеленістерді реттеудегі БҰҰ-
ның қызметін бағалау

6.3.2.7 «отаршылдық саясат» ұғымын 
түсіндіру (Испания жəне Португалия ның 
жаулап алуының мысалында)

7.3.2.7 еуропалық революция лар-
дың солтүстікамерикалық қоғам-
ның дамуына ықпалын сипаттау

9.3.2.7 қазіргі кездегі 
халықаралық лаңкестік жəне 
экстремизм проблемасын 
талдау
9.3.2.8 ХХ ғасырдың екінші 
жартысында əлемнің саяси 
картасындағы өзгерістерді 
тұжырымдау жəне бағалау

4) экономикалық қатынастардың дамуы:
Білім алушылар:

Бө
лі

мш
е 

5-сынып 6-сынып 7-сынып 8-сынып 9-сынып
шамамен 2,5 миллион жыл 
бұрын - V ғасыр
Ежелгі Греция, Ежелгі 
Рим, Ежелгі Қытай, Ежелгі 
Үндістан, Персия, Египет, 
Месопотамия, Бактрия, 
Кушан хандығы, эфталит-
тер мемлекеті

V ғасыр -XVII ғасырдың 
ортасы
Франция, Германия, 
Италия, Англия, Қытай, 
Үндістан, Осман империя-
сы, Парсы мемлекеті, Араб 
халифаты,Византия импе-
риясы

XVII ғасырдың ортасы-XIX 
ғасыр

Франция, Германия, Италия, 
Англия, Қытай, Жапония, 
Үндістан, Ресей, АҚШ, Парсы 
мемлекеті, Осман империясы 

XX ғасырдың бірінші жартысы

Франция, Германия, Англия, АҚШ, 
Қытай, Италия, Үндістан, Ресей, КСРО, 
Түркия, Египет

XXғасырдың екінші жартысы - 
XXI ғасыр 

Франция, Германия, АҚШ, Қытай, 
Италия, Үндістан, КСРО, Ресей, 
Араб елдері, Корея, Сингапур, 
Швеция, Малайзия, Жапония
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5.4.1.1 кəсіп жəне 
шаруашылық түрлерін 
(терімшілік, аңшылық, 
балық аулау, егіншілік, 
мал шаруа шылығы, ме-
талл өңдеу, айырбас сау-
да) сипаттау

6.4.1.1 қолөнер мен 
сауданың рөлін анықтай 
отырып, ортағасырлық 
қалалардың даму 
ерекшелікте рін сипаттау 

7.4.1.1 себеп-салдарды 
анықтау арқылы Еуропадағы 
феодалдық құрылыстан 
капиталистік шаруашылыққа 
(мануфак тура, фабрика) өту 
процесін түсіндіру

8.4.1.1 XX ғасырдың басындағы 
техникалық революция жетістіктерінің 
(конвейер өндірісі, стандарттау) 
мемлекеттердің шаруашы лық 
жүйесінің дамуына ықпалын бағалау 

9.4.1.1 XX ғасырдың 
70-жылдарындағы 
жұмыссыздықтың себеп-салда-
рын талдау

5.4.1.2 «неолиттік 
төңкеріс» ұғымын 
түсіндіру, оның мəнін ашу

6.4.1.2 ортағасырлардағы 
халықаралық сауда мен 
саяхаттардың рөлін түсіндіру 

7.4.1.2 Англияның əлемдік 
жетекші держава ретінде 
қалыптасуындағы өнеркəсіп 
төңкерісінің рөлін сипаттау

8.4.1.2 индустриялық қоғамның даму 
процесін түсіндіру үшін «модерниза 
ция» ұғымын пайдалану

9.4.1.2 «инфляция», «дағдарыс», 
«стагнация» ұғымдарын пайдала-
на отырып, XX ғасырдың екінші 
жарты сындағы мемлекеттер дің 
экономика лық дамуын интерпре-
та циялау

5.4.1.3 ежелгі 
өркениеттердің шаруашы 
лық жүйесін сипаттау

7.4.1.3 АҚШ-дағы капиталистік 
монополиялардың даму 
ерекшеліктерін анықтау

8.4.1.3 тарихи оқиғаларды талдау үшін 
«бағалы қағаздар нарығы», «акция», 
«алыпсатарлық», «қор биржасы», 
«несие», «банкроттық, «инфляция» 
ұғымдарын пайдалану 

9.4.1.3 жаһандану жағдайындағы 
экономикалық интеграцияның 
маңызын бағалау

7.4.1.4 «экспорт», «импорт», «экс-
пансия», «отарлау», «фактория» 
ұғымдарын қолдану арқылы, 
тауар-ақша қатынастарының да-
муын түсіндіру

8.4.1.4 фактілерді, процестерді, 
оқиғаларды салыстыра отырып, 
индустриялық қоғам қайшылықтарының 
(өндіру мен тұтыну теңгерімі) 
шиеленісу себептерін анықтау 

9.4.1.4 себеп-салдарлық бай-
ланыстарды талдау арқылы 
социалистік шаруашылық 
жүйесінің дамуындағы қарама-
қайшылықтарды анықтау

8.4.1.5 1930 жылдардағы құрылымдық 
экономикалық дағдарыстың 
нəтижесінде экономикада орын алған 
өзгерістерді анықтау

9.4.1.5 Оңтүстік -Шығыс Азия 
мемлекеттері нің қарқынды 
экономикалық дамуына ықпал 
ететін негізгі факторларды талдау
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5.4.2.1 экономика лық 
ілгері леуді түсіну үшін ша-
руа шылықтың иемденуші 
жəне өндіруші түрлерін 
салыстыру

6.4.2.1 экономикалық 
қатынастардың форма-
ларын түсіндіру арқылы 
феодалдық шаруашылық 
тың ерекшеліктерін сипаттау 

7.4.2.1 түрлі мемлекеттердің 
өнеркəсіп тік даму сатысына 
өту процесінің ерекшеліктерін 
анықтау

8.4.2.1 «жоспарлы экономика», «нарықтық 
экономика» ұғымдарын қолдана отырып, 
XX ғасырдың бірінші жартысын дағы капи-
та лизм мен социализм нің экономи калық 
жүйелерін салыстыру 

9.4.2.1 экономикалық жүйелердің 
тиімділігін интерпретациялау 
жəне негіздеу

7.4.2.2 қоғамның индустрияға 
дейінгі жəне индустриялық 
даму кезеңдерінің 
айырмашылығын анықтау

9.4.2.2 пост индустриалды 
қоғамның басты экономикалық 
ресурсы ретінде ақпараттың рөлін 
бағалау

7.4.2.3 дүниежүзі тарихының 
жаңа кезеңін сипаттау үшін 
«жаңа заман» ұғымын қолдану

21. Осы оқу бағдарламасы негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған «Дүниежүзі тарихы» оқу пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасының 
Ұзақ мерзімді жоспарына сəйкес жүзеге асырылады. 

22.Ұзақ мерзімді жоспардағы тақырыптар білім алушылардың ойлау қабілетін белсендіретін жəне олардың сын тұрғысынан ойлау, проблемалық сұрақ қою, өздігінен талдау 
жасау дағдыларын дамытуға мүмкіндік беретін проблемалық сұрақтар түрінде құрастырылған. 

23. Тоқсандағы бөлімдер жəне бөлім ішіндегі тақырыптар бойынша сағат сандарын бөлу мұғалімнің еркіне қалдырылады.

(Жалғасы. Басы 18-21-беттерде) 

Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған 
«Дүниежүзі тарихы» оқу пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік 

оқу бағдарламасына қосымша

Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған «Дүниежүзі тари-
хы» пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асы-

ру бойынша ұзақ мерзімді жоспар

1) 5-сынып:
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мерзімді жоспар 

бөлімінің мазмұны

Оқыту мақсаттары. Білім алушылар тиісті:

1- тоқсан
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Алғашқы адам қалай 
пайда болды?

5.1.1.1 түрлі теориялар негізінде адамның пайда 
болуын түсіндіру; 
5.1.1.2 адамдар тобыры, ру, қауым, тайпа секілді 
алғашқы бірлестік формаларын жəне олардың 
ұқсастықтары мен айырмашылықтарын түсіндіру

Неліктен 
ежелгі адамдар 
Ласко үңгірінің 
қабырғаларына су-
рет салған?

5.2.2.1 ежелгі адамдардың тұрмыс салтын сипаттау 
үшін «алғашқы қауымдық өнер» ұғымын пайдалану;
5.2.1.2 тотемизм, анимизм, фетишизм, магия 
сияқты ежелгі діни наным-сенімдерді білу 

Неліктен адам-
дар егіншілікпен 
жəне мал 
шаруашылығымен 
айналыса бастады?

5.4.1.1 кəсіп жəне шаруашылық түрлерін 
(терімшілік, аңшылық, балық аулау, егіншілік, мал 
шаруашылығы, металл өңдеу, айырбас сауда) 
сипаттау;
5.4.1.2 «неолиттік төңкеріс» ұғымын түсіндіру, оның 
мəнін ашу;
5.4.2.1 экономикалық ілгерілеуді түсіну үшін 
шаруашылықтың иемденуші жəне өндіруші 
түрлерін салыстыру

Ө
зе

н 
ал

қа
п т

ар
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өр
ке

ни
ет

-т
ер

і Неліктен ежелгі 
өркениеттер өзен 
алқаптарында да-
мыды?

5.4.1.3 ежелгі өркениеттердің шаруашылық жүйесін 
сипаттау

Өзен 
алқаптарындағы 
өркениеттер туралы 
қалай біле аламыз?

5.4.1.3 ежелгі өркениеттердің шаруашылық жүйесін 
сипаттау; 
5.2.2.3 ежелгі дүниенің өнеріне сипаттама беру

Еж
ел

гі 
Ег

ип
ет

Неліктен Египет 
«Қара жер» деп 
аталған?

5.2.4.2 ғылымдардың (арифметика, геоме-
трия, астрономия, медицина) пайда болып, да-
муына шаруашылық іс-əрекет пен əлеуметтік 
өзгерістердің ықпалын сипаттау;
5.4.1.3 ежелгі өркениеттердің шаруашылық жүйесін 
сипаттау

Ежелгі Египет пи-
рамидалары қалай 
салынды?

5.2.1.2 тотемизм, анимизм, фетишизм, магия 
сияқты ежелгі діни наным-сенімдерді білу;
5.2.2.2 Ежелгі Египет ғибадатханалары мен пира-
мидаларын сипаттау;
5.1.2.1 ежелгі қоғамның əлеуметтік ұйымдасуын 
сипаттау

Пунт жеріне 
перғауын Хатшепсут 
кемелерін не үшін 
жіберді?

5.1.2.1 ежелгі қоғамның əлеуметтік ұйымдасуын 
сипаттау;
5.4.1.3 ежелгі өркениеттердің шаруашылық жүйесін 
сипаттау

Ежелгі Египет 
тұрғындарының өмірі 
туралы Тутанхамон 
табытханасы қандай 
сыр шертеді?

5.2.1.2 тотемизм, анимизм, фетишизм, магия 
сияқты ежелгі діни наным-сенімдерді білу;
5.2.2.2 Ежелгі Египет ғибадатханалары мен пира-
мидаларын сипаттау;
5.1.2.1 ежелгі қоғамның əлеуметтік ұйымдасуын сипаттау 

2 - тоқсан
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Қос дөңгелекті 
арбаның пайда бо-
луы əлемді қалай 
өзгертті?

5.3.2.1 ежелгі заман тарихындағы мемлекетаралық 
қатынастарды түсіндіру үшін «империя» ұғымын 
білу жəне пайдалану; 
5.3.2.2 басқыншылық соғыстар мен 
империялардың пайда болуы мемлекеттердің ше-
караларын қалай өзгергерткенін талдау

Хаммурапи патша 
Вавилонды қалай 
қуатты империяға 
айналдырды?

5.3.2.1 ежелгі заман тарихындағы мемлекетаралық 
қатынастарды түсіндіру үшін «империя» ұғымын 
білу жəне пайдалану;
5.3.2.2 басқыншылық соғыстар мен 
империялардың пайда болуы мемлекеттердің ше-
караларын қалай өзгергерткенін талдау

Таяу жəне Орта 
Шығыстағы ежелгі 
империялар неліктен 
қуатты болды?

5.3.2.2 басқыншылық соғыстар мен 
империялардың пайда болуы мемлекеттердің ше-
караларын қалай өзгергерткенін талдау;
5.1.2.1 ежелгі қоғамның əлеуметтік ұйымдасуын 
сипаттау;
5.4.1.3 ежелгі өркениеттердің шаруашылық жүйесін 
сипаттау

Ежелгі Орта Азия 
империялары 
қаншалықты қуатты 
болды?

5.3.2.2 басқыншылық соғыстар мен 
империялардың пайда болуы мемлекеттердің ше-
караларын қалай өзгерткенін талдау;
5.1.2.1 ежелгі қоғамның əлеуметтік ұйымдасуын 
сипаттау; 
5.4.1.3 ежелгі өркениеттердің шаруашылық жүйесін 
сипаттау
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Ежелгі Мохенджо-
Даро қаласы қалай 
жойылып кетті?

5.4.1.3 ежелгі өркениеттердің шаруашылық жүйесін 
сипаттау; 
5.2.2.3 ежелгі дүние өнеріне сипаттама беру

Неліктен Ежелгі 
Үндістанда индуизм 
буддизмнен басым 
болды?

5.1.2.3 қоғамның əлеуметтік құрылымын түсіндіру 
үшін «касталық жүйе» ұғымын қолдану;
5.2.1.3 ежелгі қоғамның дамуына діндердің 
ықпалын сипаттау 

Ежелгі сауда 
орталығы ретіндегі 
Үндістанның рөлі 
қаншалықты 
маңызды болды?

5.4.1.3 ежелгі өркениеттердің шаруашылық жүйесін 
сипаттау;
5.2.4.2 ғылымдардың (арифметика, геоме-
трия, астрономия, медицина) пайда болып, да-
муына шаруашылық іс-əрекет пен əлеуметтік 
өзгерістердің ықпалын сипаттау

Ежелгі Үндістанда 
ғылыми білімдер 
қаншалықты да-
мыды?

5.2.4.2 ғылымдардың (арифметика, геоме-
трия, астрономия, медицина) пайда болып, да-
муына шаруашылық іс-əрекет пен əлеуметтік 
өзгерістердің ықпалын анықтау

3 -тоқсан

Еж
ел

гі 
Қы

та
й

Ежелгі Қытайдың 
ойшылдары нені 
үйретті?

5.2.3.1 ежелгі философтардың көзқарастарына 
қарапайым түсіндірме беру

Терракот əскері 
Ежелгі Қытай тура-
лы қандай ақпарат 
береді?

5.3.1.1 ежелгі мемлекеттердің саяси құрылымының 
ерекшеліктерін сипаттау

Ежелгі Қытайдың 
қандай ғылыми 
жаңалықтары бүгінгі 
күнге дейін жетті?

5.2.4.2 ғылымдардың (арифметика, геоме-
трия, астрономия, медицина) пайда болып, да-
муына шаруашылық іс-əрекет пен əлеуметтік 
өзгерістердің ықпалын сипаттау

7-
бө

лі
м

Еж
ел

гі 
Гр

ек
ия

Ежелгі Грекия 
өркениеті бастауын 
қайдан алады?

5.2.2.3 ежелгі дүние өнеріне сипаттама беру

Неліктен Ежелгі 
Грекияны 
демократияның от-
аны деп атайды?

5.3.1.1 ежелгі мемлекеттердің саяси құрылымының 
ерекшеліктерін сипаттау;
5.3.1.2 Афина мемлекетінде демократияның пайда 
болуын түсіндіру; 
5.1.2.1 ежелгі қоғамның əлеуметтік ұйымдасуын 
сипаттау

Ежелгі Спарта 
Афиныдан несімен 
ерекшеленді?

5.3.1.1 ежелгі мемлекеттердің саяси құрылымының 
ерекшеліктерін сипаттау;
5.1.2.1 ежелгі қоғамның əлеуметтік ұйымдасуын 
сипаттау

Неліктен Александр 
Македонский 
скифтерді 
бағындыра алмады?

5.3.2.1 ежелгі заман тарихындағы мемлекетаралық 
қатынастарды түсіндіру үшін «империя» ұғымын 
білу жəне пайдалану; 
5.3.2.2 басқыншылық соғыстар мен империялардың 
пайда болуы мемлекеттердің шекараларын қалай 
өзгергерткенін талдау

Еж
ел

гі 
Гр

ек
ия

 м
əд

ен
ие

ті Ежелгі Грек фило-
софтары мінсіз қо ғам-
ды қалай елестетті?

5.2.3.1 ежелгі философтардың көзқарастарына 
қарапайым түсіндірме беру 

Ежелгі Грекия өнері 
қандай болды?

5.2.2.3 ежелгі дүние өнеріне сипаттама беру

Ежелгі Грекияның 
гимназия, лицей, 
академиялары нені 
үйретті?

5.2.4.2 ғылымдардың (арифметика, геоме-
трия, астрономия, медицина) пайда болып, да-
муына шаруашылық іс-əрекет пен əлеуметтік 
өзгерістердің ықпалын сипаттау;
5.2.4.1 ежелгі қоғамның дамуындағы жазудың рөлін 
сипаттау

4 - тоқсан
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уі

Рим ежелгі дүниенің 
ең қуатты импери-
ясына қалай ай-
налды?

5.3.2.1 ежелгі заман тарихындағы мемлекетаралық 
қатынастарды түсіндіру үшін «империя» ұғымын 
білу жəне пайдалану; 
5.3.1.1 ежелгі мемлекеттердің саяси құрылымының 
ерекшеліктерін анықтау;
5.3.2.2 басқыншылық соғыстар мен империялардың 
пайда болуы мемлекеттердің шекараларын қалай 
өзгергерткенін талдау

Ежелгі римдік 
қоғамның дамуы 
мəдениет арқылы 
қалай айқындалады?

5.1.2.1 ежелгі қоғамның əлеуметтік ұйымдасуын 
сипаттау;
5.2.2.3 ежелгі дүние өнеріне сипаттама беру

Спартактың 
көтерілісі ежелгі 
Римдегі құлдықты 
қалай сипаттайды?

5.1.2.2 ежелгі дүниедегі құлдықтың ерекшеліктерін 
анықтау;
5.3.2.3 Ежелгі Римдегі Спартак көтерілісін сипаттау, 
себептерін анықтау

Дə
уір

ле
р 

ке
зе

ңі
нд

ег
і Р

им

І-ІІІ ғасырларда Рим 
империясы қалай 
дамыды?

5.3.2.2 басқыншылық соғыстар мен империялардың 
пайда болуы мемлекеттердің шекараларын қалай 
өзгергерткенін түсіндіру;
5.2.1.3 ежелгі қоғамның дамуына діндердің 
ықпалын сипаттау;
5.2.1.1 негізгі діни ұғымдарды (Құдай, ғибадатхана, 
абыз, қасиетті жазбалар, пұт) түсіндіру

IV-V ғасырларда Рим 
империясы қалай 
өзгерді?

5.3.2.2 басқыншылық соғыстар мен империялардың 
пайда болуы мемлекеттердің шекараларын қалай 
өзгергерткенін түсіндіру;
5.2.1.3 ежелгі қоғамның дамуына діндердің 
ықпалын сипаттау

Ежелгі дүниенің 
мəдени мұрасы 
қандай?

5.2.4.1 ежелгі қоғамның дамуындағы жазудың рөлін 
сипаттау; 
5.2.2.3 ежелгі дүние өнеріне сипаттама беру;
5.2.4.2 ғылымдардың (арифметика, геоме-
трия, астрономия, медицина) пайда болып, да-
муына шаруашылық іс-əрекет пен əлеуметтік 
өзгерістердің ықпалын сипаттау

2) 6-сынып:
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Тақырыптар/Ұзақ 
мерзімді жоспар 

бөлімінің мазмұны
Оқыту мақсаттары. Білім алушылар тиісті:

1- тоқсан 

Ри
м 

им
пе

ри
яс

ын
ың

 құ
ла

уы
 

Кіріспе. Неліктен 
Батыс Рим империясы 
құлады?

6.3.1.1 «ерте, орта, кейінгі орта ғасырлар» хроноло-
гиялық шегін білу жəне уақыт сызығында белгілеу;
6.3.2.1 Рим империясының ыдырау себептерін 
анықтау жəне жіктеу

Рим империясы 
Шы ғыста неліктен 
сақталды?

6.3.2.3 Византияның ішкі саясатын сипаттап, оның 
ұзақ өмір сүруінің себептерін анықтау жəне жіктеу

Неліктен Византия 
568 жылы түрік қа ғаны 
Истемиге елші жіберді?

6.3.2.4 Византияның дипломатиялық саясатын 
оның көршілес елдермен қарым-қатынасының мы-
салында қарастырып, сипаттау

Княгиня Ольганың 
Константинопольге са-
пары Киев Русін қалай 
өзгертті?

6.3.2.4 Византияның дипломатиялық саясатын 
оның көршілес елдермен қарым-қатынасының мы-
салында қарастырып, сипаттау

Ф
ео

да
ли

зм
 

Феодалдық экономика 
ерекшеліктері неде?

6.4.2.1 экономикалық қатынастардың формала-
рын түсіндіру арқылы феодалдық шаруашылықтың 
ерекшеліктерін сипаттау;
6.4.1.1 қолөнер мен сауданың рөлін анықтай 
отырып, ортағасырлық қалалардың даму 
ерекшеліктерін сипаттау;
6.1.1.1 феодалдық қоғамның əлеуметтік 
құрылымын сипаттау 

Феодалдық қоғам 
қалай ұйымдасқан?

6.1.1.1 феодалдық қоғамның əлеуметтік 
құрылымын сипаттау; 
6.1.2.1 үстемдік етушілер мен бағыныштылардың (фео-
далдар мен шаруалардың) өзара қатынасын сипаттау 

Ортағасырлық 
қоғамды қаланың 
сəулеті мен өнері 
қалай бейнелейді?

6.4.1.1 қолөнер мен сауданың рөлін анықтай 
отырып, ортағасырлық қалалардың даму 
ерекшеліктерін сипаттау;
6.2.2.2 өнердің (сəулет, сурет өнері) дамуына 
қоғамдағы өзгерістердің ықпалын анықтау

Ис
ла

м 
та

ри
хы

Исламның тарихын-
да 610 - 1258 жылдар 
аралығында қандай 
басты оқиғалар орын 
алды?

6.3.2.5 ортағасырлық шапқыншылықтар кезіндегі 
халықаралық қатынастардың сипатын түсіндіру

Неліктен VIII-XII 
ғасырды ислам 
мəдениетінің «алтын 
ғасыры» деп атайды?

6.2.2.1 тарихи оқиғалардың өзара байланысын ор-
нату арқылы діндерің əлемдік мəдениетке ықпалын 
анықтау;
6.2.2.4 Шығыстың ортағасырлық мəдениетінің 
ерекшеліктерін сипаттау;
6.2.3.1 Шығыс ойшылдары жетістіктерінің маңызын 
бағалау

2- тоқсан 

Кр
ес

т ж
ор

ық
та

ры

Неліктен крест 
жорықтары 
ұйымдастырылды?

6.3.2.6 картада оқиғаларды даму динамикасында 
белгілей отырып, 1-4 жорықтар мысалында крест 
жорықтарының себеп-салдарын анықтау

Крест жорықтары 
христиандық Еуропа 
мен мұсылман əлемін 
қалай өзгертті?

6.3.2.6 картада оқиғаларды даму динамикасында 
белгілей отырып, 1-4 жорықтар мысалында крест 
жорықтарының себеп-салдарын анықтау;
 6.2.2.1 тарихи оқиғалардың өзара байланысын 
орнату арқылы діндердің əлемдік мəдениетке 
ықпалын анықтау

М
оң

ғо
лд

ар

Монғолдар əлемдік 
империяны қалай 
құрды?

6.3.2.5 ортағасырлық шапқыншылықтар кезіндегі 
халықаралық қатынастардың ерекшеліктерін 
анықтау

Моңғолдардың 
жорықтары Еуразия-
ның саяси картасын 
қалай өзгертті?

6.3.2.5 ортағасырлық шапқыншылықтар кезіндегі 
халықаралық қатынастардың ерекшеліктерін 
анықтау
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«Қара індет» не 
себепті жылдам та-
ралды ?

6.2.4.1 адам өміріндегі қоршаған орта туралы 
білімнің рөлін түсіндіру

«Қара індет» шару-
алар көтерілістері 
мен феодалдық 
соғыстардың басты 
себебі болды ма?

6.3.2.2 У.Тайлер, Г. Каль жетекшілігімен болған 
антифеодалдық көтерілістердің себептері мен 
маңызын анықтау;
6.3.1.4 феодалдық соғыстар мен 
орталықтандырылған мемлекеттердің құрылуы ара-
сында байланыс орнату

Еуропада орталықтан-
дырылған мемлекет-
тер қалай құрылды?

6.3.1.4 феодалдық соғыстар мен 
орталықтандырылған мемлекеттердің құрылуы ара-
сында байланыс орнату

Неліктен Жанна д̓ Арк 
француз халқының 
есінде сақталады?

6.3.1.4 феодалдық соғыстар мен 
орталықтандырылған мемлекеттердің құрылуы ара-
сында байланыс орнату

3 -тоқсан 
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XIV Людовик жəне 
Ұлы Петр: кімнің билігі 
айтарлықтай шексіз 
болды?

6.3.1.3 феодалдық мемлекеттің даму кезеңдерін 
сипаттау;
6.3.1.2 Батыс пен Шығыстағы монархия формала-
рын (сословиелік-өкілдік жəне шексіз билік) ажы-
рату;
6.3.1.6 «парламент», «Бас штаттар», «сейм», «кор-
тес», «Боярлар Думасы» ұғымдарын түсіндіру

Юнлэ мен Токугава 
билігі Батыс 
билеушілерінің 
билігіндей шексіз бол-
ды ма?

6.3.1.2 Батыс пен Шығыстағы монархия формала-
рын (сословиелік-өкілдік жəне шексіз билік) ажы-
рату;
6.3.1.5 саяси биліктің ерекшеліктерін анықтау үшін əр 
түрлі елдердің билеушілерінің қызметін салыстыру

Неліктен І Карл мен ІІ 
Осман шексіз монарх 
бола алмады?

6.3.1.2 Батыс пен Шығыстағы монархия формала-
рын (сословиелік-өкілдік жəне шексіз билік) ажы-
рату;
6.3.1.5 саяси биліктің ерекшеліктерін анықтау үшін 
əртүрлі елдердің билеушілерінің қызметін салыстыру

Са
уд

а,
 қо

лө
не

р 
жə

не
 ə

ле
мд

і и
ге

ру

Ұлы Жібек жолы Шығыс 
пен Батысты қа лай бай-
ланыстырды?

6.4.1.2 ортағасырлардағы халықаралық сауда мен 
саяхаттардың рөлін түсіндіру

Қытайлықтар мен 
еуропалықтардың 
теңіз саяхаттарының 
айырмашылығы неде?

6.4.1.2 ортағасырлардағы халықаралық сауда мен 
саяхаттардың рөлін түсіндіру;
6.2.4.3 картада XV-XVI ғасырлардағы 
саяхатшылардың негізгі бағыт-бағдарларын 
белгілей отырып, Ұлы географиялық ашылулардың 
адамдардың əлем туралы түсінігіне ықпалын 
анықтау

Ұлы географиялық 
ашулар əлемді қалай 
өзгертті?

6.2.4.3 картадан XV-XVI ғасырлардағы 
саяхатшылардың негізгі бағыт-бағдарларын 
белгілей отырып, Ұлы географиялық ашылулардың 
адамдардың əлем туралы түсінігіне ықпалын 
анықтау;
6.3.2.7 «отаршылдық саясат» ұғымын түсіндіру 
(Испания жəне Португалияның жаулап алуының 
мысалында)

4 -тоқсан 

Қа
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уір

і Қайта өрлеу дəуірі 
өнердің дамуын қалай 
өзгертті?

6.2.2.3 Антикалық мəдениетпен байланыс орнату 
арқылы Қайта өрлеу дəуірінің мəдениетін (бейне-
леу, мүсін өнері) сипаттау;
6.2.3.2 гуманистік идеялардың орта ғасырлық 
мəдениеттің дамуына ықпалын анықтау

Шығыстағы Ренессанс 
əлемдік мəдениетті 
қалай байытты? 

6.2.3.2 гуманистік идеялардың орта ғасырлық 
мəдениеттің дамуына ықпалын анықтау;
6.2.2.4 Шығыстың ортағасырлық мəдениетінің 
ерекшеліктерін сипаттау

Ре
ф

ор
ма

ци
я Мартин Лютердің 

наразылығы Еуропаны 
қалай өзгертті?

6.2.1.1 адамның дүниетанымы мен қоғамдық 
өмірдегі дін рөлінің өзгеру себептерін анықтау;
6.2.1.2 тарихи процестердің контекстінде «гума-
низм», «реформация», «протестантизм», «люте-
ранство», «кальвинизм», «контр- реформация», 
«кезуиттер ордені» ұғымдарын түсіндіру

Ғы
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 Коперниктің теориясы 
қаншалықты бірегей 
болды?

6.2.4.2 жаратылыстану ғылымдарының келешектегі 
дамуы үшін кейінгі орта ғасырлар кезеңінде 
Жердің құрылысы туралы жасалған ғылыми 
жаңалықтардың маңыздылығын анықтау;
6.2.4.1 адам өміріндегі қоршаған орта туралы 
білімнің рөлін түсіндіру

Орта ғасырлар тарихы 
бойынша қорытынды 
сабақ

Бөлімдер бойынша негізгі оқыту мақсаттарын 
қайталау

3) 7-сынып:

Ұз
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Тақырыптар /Ұзақ 
мерзімді жоспар 

бөлімінің мазмұны 
Оқыту мақсаттары. Білім алушылар тиісті:

1- тоқсан 
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Курсқа кіріспе. 
XVII ғасырдың 
ортасындағы Ағылшын 
бұржуазиялық ре-
волюциясы қандай 
маңызға ие болды?

7.4.2.3 дүниежүзі тарихының жаңа кезеңін сипат-
тау үшін «жаңа заман» ұғымын қолдану;
7.3.2.1 Батыс Еуропадағы буржуазиялық 
революциялардың себептерін сипаттау;
7.1.1.1 «капитал», «буржуазия», «жұмысшы табы» 
\пролетариат\ ұғымдарын қоғамның əлеуметтік 
құрылымын түсіндіру үшін қолдану;
7.1.2.1 экономикалық жəне саяси жүйенің өзгеруіне 
буржуазияның əсерін анықтау

Өнеркəсіп төңкерісі 
əлемді қалай өзгертті?

7.4.1.1 себеп-салдарды анықтау арқылы 
Еуропадағы феодалдық құрылыстан капиталистік 
шаруашылыққа (мануфактура, фабрика) өту 
процесін түсіндіру;
7.1.1.2 мануфактура, фабрикалардың пайда болуы 
мен жалдамалы жұмысшы табының қалыптасуы 
арасындағы байланысты анықтау;
7.4.1.2 Англияның əлемдік жетекші держава 
ретінде қалыптасуындағы өнеркəсіп төңкерісінің 
рөлін сипаттау;
7.4.2.2 қоғамның индустрияға дейінгі жəне 
индустриялық даму кезеңдерінің арасындағы 
айырмашылығын анықтау
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Ағылшындар сауда-
герлерден Үндістан 
билеушілеріне қалай 
айналды?

7.2.2.1 тарихи оқиғаларды интерпретациялау үшін 
өнер туындыларын пайдалану;
7.1.1.3 Еуропалық державалардың отаршылдық 
экспансиясы кезеңіндегі Азия мемлекеттерінің 
əлеуметтік құрылымындағы ерекшеліктерді 
анықтау (Қытай, Үндістан, Жапония);
7.3.2.6 еуропалық отаршылдық экспансияның 
Шығыстың дəстүрлі қоғамдарына ықпалын сипаттау;
7.4.1.4 «экспорт», «импорт», «экспансия», «от-
арлау», «фактория» ұғымдарын қолдану арқылы, 
тауар-ақша қатынастарының дамуын түсіндіру
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Ағартушылық дəуір-
дің қандай идеялары 
еуропалық монарх-
тардың қызметінде 
көрініс тапты?

7.2.1.1 қоғамда дін рөлінің шектелуіне байланы-
сты адамдар өмірінде орын алған өзгерістерді 
анықтау;
7.2.3.2 Ағартушылық дəуір идеяларының қоғамдық 
дамуға ықпалын анықтау

Ағартушылық идеялар 
американдықтарға 
қалай əсер етті?

7.3.2.7 еуропалық революциялардың 
солтүстікамерикалық қоғамның дамуына ықпалын 
сипаттау;
7.2.3.2 Ағартушылық дəуір идеяларының қоғамдық 
дамуға ықпалын анықтау;
7.3.1.1 республикалық басқару құрылымның 
ерекшеліктерін анықтау
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1789-1799 жыл-
дар аралығында 
Францияда қандай 
өзгерістер орын алды?

7.3.2.1 Батыс Еуропадағы буржуазиялық 
революциялардың себептерін сипаттау; 
7.1.2.1 экономикалық жəне саяси жүйенің өзгеруіне 
буржуазияның əсерін анықтау; 7.1.1.1 «капитал», 
«буржуазия», «жұмысшы табы» \пролетариат\ 
ұғымдарын тарихи оқиғаны жан-жақты түсіндіру 
үшін қолдану

Неліктен Давид пен 
Бодридің Марат ту-
ралы көзқарастары 
əртүрлі болды? 

7.2.2.1 тарихи оқиғаларды интерпретациялау үшін 
өнер туындыларын пайдалану;
7.2.2.2 өнердегі негізгі стильдер мен ағымдардың 
белгілерін (неоклассицизм, романтизм, импрессио-
низм, реализм) анықтау;
7.3.1.1 республикалық құрылымның 
ерекшеліктерін анықтау

Наполеон импери-
ясы қалай құрылды 
жəне оның құлдырау 
себептері неде бол-
ды?

7.2.2.1 тарихи оқиғаларды интерпретациялау үшін 
өнер туындыларын пайдалану;
7.3.2.4 империалистік соғыстардың əлемдік 
саясаттың өзгеруіне ықпалын бағалау (Наполеон 
соғыстары мысалында); 
7.2.3.2 Ағартушылық дəуір идеяларының қоғамдық 
дамуға ықпалын анықтау
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Иранға ықпал ету үшін 
неге бақталас болды?

7.3.2.2 XVIII-XIX ғасырдың ортасындағы 
халықаралық қатынастардағы өзгерістерді си-
паттау;
7.4.2.1 түрлі мемлекеттердің өнеркəсіптік даму са-
тысына өту процесінің ерекшеліктерін салыстыру

Танзимат саясаты 
Осман империя-
сын күшейтуге əсер 
етті ме?

7.4.2.1 түрлі мемлекеттердің өнеркəсіптік даму са-
тысына өту процесінің ерекшеліктерін салыстыру;
7.3.2.2 XVIII-XIX ғасырдың ортасындағы 
халықаралық қатынастардағы өзгерістерді си-
паттау

Қырым соғысының 
себептері мен салда-
ры қандай болды?

7.3.2.2 XVIII-XIX ғасырдың ортасындағы 
халықаралық қатынастардағы өзгерістерді си-
паттау

3 -тоқсан 

XІ
X 

ға
сы

рд
ағ

ы 
Қы

та
й 

ме
н 

Еу
ро

па
 

ел
де

рі
 

Англия жəне Қытай 
үкіметтерінің хат алысу-
ынан империализм ту-
ралы не біле аламыз? 

7.3.2.2 XVIII - XIX ғасырдың ортасындағы 
халықаралық қатынастардағы өзгерістерді си-
паттау

Неліктен Апиын 
соғыстары осы күнге 
дейін қытай халқының 
есінде?

7.1.1.3 еуропалық державалардың отаршылдық 
экспансиясы кезеңіндегі Азия мемлекеттерінің 
(Қытай, Үндістан, Жапония) əлеуметтік 
құрылымындағы ерекшеліктерді анықтау;
7.2.1.2 миссионерліктің міндеттерін анықтау;
7.3.2.6 еуропалық отаршылдық экспансияның 
Шығыстың дəстүрлі қоғамдарына ықпалын сипаттау;
7.4.1.4 «экспорт», «импорт», «экспансия», «от-
арлау», «фактория» ұғымдарын қолдану арқылы, 
тауар-ақша қатынастарының дамуын түсіндіру
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1848 ж. революция-
лар Еуропада қандай 
саяси идеяларды 
қалыптастырды?

7.3.2.1 Батыс Еуропадағы буржуазиялық револю-
циялар дың себептерін сипаттау;
7.1.2.1 экономикалық жəне саяси жүйенің өзгеруіне 
буржуазияның əсерін анықтау; 
7.2.3.2 Ағартушылық дəуір идеяларының қоғамдық 
дамуға ықпалын анықтау;
7.2.3.3 К. Маркстың көзқарастарын жəне 
марксизмнің қоғамдық өмірге ықпалын түсіндіру;
7.3.2.5 тарихи оқиғаларды түсіндіру үшін «либера-
лизм», «консерватизм», «социализм», «марксизм», 
«ұлтшылдық» ұғымдарын қолдану

Италия жəне 
Германияның бірігу 
жолдары қаншалықты 
бір-біріне ұқсас бол-
мады?

7.3.1.4 əртүрлі елдердің бір уақыт кезеңіндегі 
тарихи оқиғаларын салыстыру арқылы ұлттық 
мемлекеттердің (Италия, Германия) қалыптасу 
маңызын анықтау;
7.3.2.5 тарихи оқиғаларды түсіндіру үшін «либера-
лизм», «консерватизм», «социализм», «марксизм», 
«ұлтшылдық» ұғымдарын қолдану
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ы Неліктен ІІ Александр 
патша «Халық еркі» 
ұйымының құрбаны 
болды?

7.2.3.1 Ресейде жаңа қоғамдық-саяси ағымдардың 
(халықшылдық, либерализм) пайда болу 
себептерін анықтау;
7.3.1.3 тарихи оқиғаны түсіндіру үшін «басыбайлы 
құқық», «декабристер», «халықшылдар», «жеке 
террор», «пролетариат диктатурасы» ұғымдарын 
қолдану
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1857-1859 жылдар-
дағы. Үндістандағы 
оқиғаларды 
XIX ғасырдағы 
британдықтар мен 
қазіргі кездегі үндістер 
қалай баяндайды? 

7.1.1.3 Еуропалық державалардың отаршылдық 
экспансиясы кезеңіндегі Азия мемлекеттерінің 
(Қытай, Үндістан, Жапония) əлеуметтік 
құрылымындағы ерекшеліктерді анықтау;
7.3.2.6 еуропалық отаршылдық экспансияның 
Шығыстың дəстүрлі қоғамдарына ықпалын си-
паттау

Əлемдік отар-
лау жүйесі қалай 
қалыптасты? 

7.3.2.6 еуропалық отаршылдық экспансияның 
Шығыстың дəстүрлі қоғамдарына ықпалын сипаттау;
7.3.2.3 отаршылдық экспансияның салдарын 
талдау арқылы XIX ғасырдағы əлемнің саяси 
картасындағы негізгі өзгерістерді анықтау

4 -тоқсан 
АҚШ-тың батыс 
бағыттағы аумағы 
қалай кеңейді?

7.3.1.2 XIX ғасырдағы Америка Құрама Штаттары 
территориясының кеңею үдерісін сипаттау

(Жалғасы 23-бетте) 
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(Жалғасы 24-бетте) 
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АҚШ-тағы құлдық 
қалай жойылды?

7.1.2.2 трансатлантикалық құлдықтың 
ерекшеліктерін анықтау;
7.4.2.1 түрлі мемлекеттердің өнеркəсіптік даму са-
тысына өту процесінің ерекшеліктерін анықтау

Неліктен АҚШ өз 
əскери кемелерін 
Жапонияға жіберді?

7.4.1.3 АҚШ-ғы капиталистік монополиялардың 
даму ерекшеліктерін анықтау;
7.3.2.6 еуропалық отаршылдық экспансияның 
Шығыстың дəстүрлі қоғамдарына ықпалын си-
паттау;
7.4.2.2 қоғамның индустрияға дейінгі жəне 
индустриялық даму кезеңдерінің арасындағы 
айырмашылығын анықтау; 
7.2.1.2 миссионерліктің міндеттерін анықтау
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өнер мен əдебиет 
əлеуметтік 
əділетсіздікті қалай 
суреттейді?

7.2.2.2 өнердегі негізгі стильдер мен ағымдарды 
(неоклассицизм, романтизм, импрессионизм, реа-
лизм) анықтау;
7.2.2.1 тарихи оқиғаларды интерпретациялау үшін 
өнер туындыларын пайдалану

Эмиль Золяның «Мен 
айыптаймын!» атты 
мақаласы сөз құдіретін 
қалай көрсетеді?

7.2.2.1 тарихи оқиғаларды интерпретациялау үшін 
өнер туындыларын пайдалану;
7.3.2.5 тарихи оқиғаларды түсіндіру үшін «либера-
лизм», «консерватизм», «социализм», «марксизм», 
«ұлтшылдық» ұғымдарын қолдану
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XIX ғасырдағы қай 
ғылыми жаңалықтың 
адамдар өміріне 
ықпалы зор болды? 

7.2.4.1 өзгерістер мен сабақтастықты көрсету 
арқылы адам мен қоғам өміріндегі ғылыми 
жаңалықтардың маңызын талдау;
7.2.1.1 қоғамда дін рөлінің шектелуіне байланысты 
адамдар өмірінде орын алған өзгерістерді анықтау

4) 8- сынып:
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Тақырыптар/Ұзақ 
мерзімді жоспар 

бөлімінің мазмұны
Оқыту мақсаттары. Білім алушылар тиісті:

1 -тоқсан 
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ХХ ғасырдың ба-
сында əлем бейнесі 
қандай болды?

8.3.2.5 ХХ ғасырдың басындағы əлемнің аумақтық 
бөлінуін жəне мемлекеттердің саяси құрылымын 
сипаттау

ХХ ғасырдың бірінші 
жартысындағы 
қандай ғылыми ашу-
лар мен жаңа тех-
нологиялар ерекше 
маңызды болды?

8.2.4.2 тарихи оқиғалардың себептерін, 
нəтижелерін, маңызын тұжырымдау арқылы 
ғылымның əлем мемлекеттерінің əлеуметтік-
экономикалық дамуындағы рөлін бағалау;
8.4.1.1 XX ғасырдың басындағы техникалық револю-
ция жетістіктерінің (конвейер өндірісі, стандарттау) 
мемлекеттердің шаруашылық жүйесінің дамуына 
ықпалын бағалау;
8.4.1.2 индустриялық қоғамның даму процесін 
түсіндіру үшін «модернизация» ұғымын пайдалану

XIX ғасырдың аяғы 
- ХХ ғасырдың ба-
сында өнер қалайша 
өзгерді?

8.2.2.1 XIX ғасырдағы - XX ғасырдың басындағы 
өнердегі негізгі ағымдарды сипаттау (модернизм, 
символизм, реализм, авангардизм);
8.2.2.2 ХХ ғасырдың бірінші жартысында бұқаралық 
мəдениеттің (кинематограф, радио) қоғамның руха-
ни дамуына ықпалын талдау
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Бірінші дүниежүзілік 
соғыстың себептері 
қандай?

8.3.2.1 Бірінші дүниежүзілік соғыстың алғышарттары 
мен себептерін айқындау;

Бірінші дүниежүзілік 
соғыстың негізгі 
шайқастары қандай? 

8.2.4.3 тарихи оқиғаларға түсіндірме бере оты-
рып, əскери ғылым мен техниканың жəне соғыс 
стратегияларының рөлін бағалау

Бірінші дүниежүзілік 
соғыс əлем картасын 
қалай өзгертті?

8.3.2.2 əлемнің саяси картасындағы өзгерістерді 
сипаттау арқылы империялардың (Австро - Венгрия, 
Ресей империясы, Осман империясы) ыдырау 
себептерін тұжырымдау

Неліктен Ұлттар 
Лигасы Бірінші дүние-
жүзілік соғыс тан кейін 
əлемде бейбітшілікті 
сақтай алмады?

8.3.2.4 Ұлттар Лигасының қызметі мен Версаль-
Вашингтон жүйесін талдау жəне бағалау

2 -тоқсан 
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жавие не себепті 
жойылды?

8.3.1.1 қоғамдық-саяси даму үлгісін сипаттау: 
əлеуметтік либерализм, əлеуметтік консерватизм, 
марксизм, социал-демократия

Большевиктер 
Уақытша үкіметтің 
билігін қалай жойды?

8.1.1.1 тарихи оқиғаның нəтижелерін талдау арқылы 
əлеуметтік құрылымның өзгеруіне Қазан төңкерісінің 
əсерін сипаттау

Неліктен қоғам «қы-
зылдар» мен «ақтар-
ға» қақ жарылды?

8.1.1.1 тарихи оқиғаның нəтижелерін талдау арқылы 
əлеуметтік құрылымның өзгеруіне Қазан төңкерісінің 
əсерін сипаттау

1917-1924 жылдарда 
Ресей қаншалықты 
өзгерді?

8.1.1.1 тарихи оқиғаның нəтижелерін талдау арқылы 
əлеуметтік құрылымның өзгеруіне Қазан төңкерісінің 
əсерін сипаттау;
8.2.1.1 тарихи кезеңдердің ерекшеліктерін салысты-
ру арқылы мемлекет пен діннің өзара қатынасын 
сипаттау

Бі
рі
нш

і д
үн
ие
жү

зіл
ік 
со
ғы
ст
ан

 ке
йі
нг
і А
зи
я 
ел
де
рі

 Неліктен Мұстафа 
Кемалді «Ататүрік» 
деп атады?

8.2.1.1 тарихи кезеңдердің ерекшеліктерін салысты-
ру арқылы мемлекет пен діннің өзара қатынасын 
сипаттау

Сунь Ятсеннің үш 
қағидаты Қытайды 
қалайша өзгертті?

8.3.1.1 қоғамдық-саяси ағымдардың (əлеуметтік ли-
берализм, əлеуметтік консерватизм, марксизм, со-
циал-демократия) қоғамның өміріне ықпалын талдау

«Танака меморан-
думы» қаншалықты 
қауіпті болды?

8.1.2.1 қоғамның əлеуметтік өміріндегі өзгерістерге 
реакцияшыл идеялогиялардың (фашизм, тотали-
таризм, нəсілшілдік, шовинизм, ұлтшылдық) таралу 
ықпалын талдау;
8.3.1.2 тоталитаризм, əміршіл-əкімшіл жүйе сияқты 
саяси режимдердің қалыптасу алғышарттары мен 
тарихын түсіндіру;
8.4.1.5 1930 жылдардағы құрылымдық 
экономикалық дағдарыстың нəтижесінде экономика-
да орын алған өзгерістерді анықтау 

Неліктен М. Джинна 
мен М.Ганди Үндіс-
тан  ның тəуелсіздікке 
қол жеткізуі туралы 
əр түрлі көзқараста 
болды?

8.2.1.1 тарихи кезеңдердің ерекшеліктерін салысты-
ру арқылы мемлекет пен діннің өзара қатынасын 
сипаттау

3-тоқсан 
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Неліктен АҚШ-та 
1920-шы жылдарды 
«гүлдену кезеңі» деп 
атайды?

8.4.1.2 индустриялық қоғамның даму процесін 
түсіндіру үшін «модернизация» ұғымын пайдалану;
8.4.1.1 XX ғасырдың басындағы техникалық револю-
ция жетістіктерінің (конвейер өндірісі, стандарттау) 
мемлекеттердің шаруашылық жүйесінің дамуына 
ықпалын бағалау

Уолл-стриттің күйреу 
себептері мен сал-
дары? 

8.4.1.3 тарихи оқиғаларды талдау үшін «бағалы 
қағаздар нарығы», «акция», «алыпсатарлық», «қор 
биржасы», «несие», «банкроттық», «инфляция» 
ұғымдарын пайдалану;
8.4.1.4 фактілерді, процестерді, оқиғаларды 
салыстыра отырып, индустриялық қоғам 
қайшылықтарының (өндіру мен тұтыну теңгерімі) 
шиеленісу себептерін анықтау

Əлем елдері Ұлы 
дағдарыстан қалай 
шықты?

8.2.4.1 əлем мемлекеттерінің əлеуметтік-
экономикалық дамуындағы Дж. Кейнс теориясының 
рөлін сипаттау;
8.4.1.5 1930 жылдардағы құрылымдық 
экономикалық дағдарыстың нəтижесінде экономика-
да орын алған өзгерістерді анықтау;
8.3.1.3 фактілерді, процестер мен оқиғаларды 
салыстыру арқылы дүниежүзілік экономикалық 
дағдарырыстан шығудың түрлі жолдарын түсіндіру 
(АҚШ, Франция, Германия)
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Сталиннің билігі 
тұсында КСРО қалай 
дамыды?

8.1.1.2 социалистік қоғамның дамуына байланысты 
əлеуметтік топтардың (жұмысшы табы, шаруалар, 
зиялылар) мəртебесіндегі өзгерісті талдау;
8.4.2.1 «жоспарлы экономика», «нарықтық экономи-
ка» ұғымдарын қолдана отырып, XX ғасыр бірінші 
жартысындағы капитализм мен социализмнің 
экономикалық жүйелерін салыстыру;
8.3.1.2 тоталитаризм, əміршіл-əкімшіл жүйе сияқты 
саяси режимдердің қалыптасу алғышарттары мен 
тарихын түсіндіру

«Адамның жандүние-
сінің инженерлері»: 
Сталин халыққа 
ықпал ету үшін 
өнерді қалай пайда-
ланды?

8.2.2.1 XIX ғасырдағы - XX ғасырдың басындағы 
өнердегі негізгі ағымдарды сипаттау (модернизм, 
символизм, реализм, авангардизм); 
8.2.2.2 ХХ ғасырдың бірінші жартысында бұқаралық 
мəдениеттің (кинематограф, радио) қоғамның руха-
ни дамуына ықпалын талдау

Неліктен фа-
шизм Италия мен 
Германияда өрбіді?

8.1.2.1 қоғамның əлеуметтік өміріндегі өзгерістерге 
реакцияшыл идеологиялардың (фашизм, тотали-
таризм, нəсілшілдік, шовинизм, ұлтшылдық) таралу 
ықпалын талдау;
8.3.1.2 тоталитаризм, авторитаризм сияқты саяси 
режимдердің қалыптасу алғышарттары мен тари-
хын түсіндіру

Нацистердің са-
ясаты Германия 
тұрғындарына 
қандай əсерін 
тигізді?

8.1.2.1 қоғамның əлеуметтік өміріндегі өзгерістерге 
реакцияшыл идеялогиялардың (фашизм, тотали-
таризм, нəсілшілдік, шовинизм, ұлтшылдық) таралу 
ықпалын талдау;
8.3.1.2 тоталитаризм, əміршіл-əкімшіл жүйе сияқты 
саяси режимдердің қалыптасу алғышарттары мен 
тарихын түсіндіру

Франция мен 
Испаниядағы 
«Халық майданы» 
қаншалықты тұрақты 
болды?

8.1.2.1 қоғамның əлеуметтік өміріндегі өзгерістерге 
реакцияшыл идеялогиялардың (фашизм, тотали-
таризм, нəсілшілдік, шовинизм, ұлтшылдық) таралу 
ықпалын талдау;
8.3.1.1 қоғамдық-саяси ағымдардың (əлеуметтік ли-
берализм, əлеуметтік консерватизм, марксизм, со-
циал-демократия) қоғамның өміріне ықпалын талдау

4 -тоқсан 
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 Екінші дүниежүзілік 
соғыс қарсаңы 
мен бары сында 
елдер арасында 
қандай келісімшарт 
қарым-қатынастары 
қалыптасты?

8.3.2.3 Екінші дүниежүзілік соғыстың себептерін, си-
паты мен салдарын талдау 

Екінші дүниежүзілік 
соғыстың қандай 
оқиғалары түйінді бо-
лып табылады?

8.2.4.3 тарихи оқиғаларға түсіндірме бере оты-
рып, əскери ғылым мен техниканың жəне соғыс 
стратегиялардың рөлін бағалау

Кеңес Одағының 
фашистік Герма-
нияға қарсы соғысы 
неліктен Ұлы Отан 
соғысы деп аталды?

8.3.2.3 Екінші дүниежүзілік соғыстың себептерін, си-
паты мен салдарын талдау;
8.2.4.3 тарихи оқиғаларға түсіндірме бере оты-
рып, əскери ғылым мен техниканың жəне соғыс 
стратегиялардың рөлін бағалау

Екінші дүниежүзілік 
соғыстың 
қорытындылары мен 
сабақтары қандай 
болды?

8.3.1.1 қоғамдық-саяси ағымдардың (əлеуметтік ли-
берализм, əлеуметтік консерватизм, марксизм, соци-
ал-демократия) қоғамның өміріне ықпалын талдау;
8.3.2.3 Екінші дүниежүзілік соғыстың себептерін, си-
паты мен салдарын талдау 

ХХ
 ға

сы
рд
ың

 б
ір
ін
ш
і 

жа
рт
ыс

ын
да
ғы

 м
əд
ен
ие
т 

жə
не

 ғы
лы

м

ХХ ғасырдың 
бірінші жартысын-
да мəдениеттің 
даму ерекшеліктері 
қандай?

8.2.1.1 тарихи кезеңдердің ерекшеліктерін салыстыру 
арқылы мемлекет пен діннің өзара қатынасын сипаттау;
8.2.2.2 ХХ ғасырдың бірінші жартысында бұқаралық 
мəдениеттің (кинематограф, радио) қоғамның руха-
ни дамуына ықпалын талдау;
8.2.3.1 «позитивизм», «прагматизм», «экзистенциализм» 
ұғымдарын тарихи кезеңді сипаттау үшін қолдану

ХХ ғасырдың бірінші 
жартысында ғылым 
қалай дамыды?

8.2.4.2 тарихи оқиғалардың себептерін, 
нəтижелерін, маңызын тұжырымдау арқылы 
ғылымның əлем мемлекеттерінің əлеуметтік-
экономикалық дамуындағы рөлін бағалау 

5) 9- сынып
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Ұзақ мерзімді 
жоспар 
бөлімінің 
мазмұны 

Оқыту мақсаттары. Білім алушылар тиісті:

1 -тоқсан 
Екінші 
дүниежүзілік 
соғыстан кейін 
əлемнің саяси 
картасы қалай 
өзгерді?

9.3.2.8 ХХ ғасырдың екінші жартысында əлемнің саяси 
картасындағы өзгерістерді айқындау; 
9.3.2.4 «қырғи қабақ соғыстан» кейін əлемдегі интеграциялық 
жəне дезинтеграциялық процестерді айқындау;
8.3.2.3 Екінші дүниежүзілік соғыстың себептерін, сипаты 
мен салдарын талдау 
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ХХ ғасырдың 
екінші жар-
тысында от-
арсызданды-
ру процесі 
неліктен 
күшейді?

9.1.1.1 социалистік даму жолынан бас тартуға байланы-
сты əлеуметтік құрылымдағы өзгерістерді анықтау; 
9.3.1.3 мемлекеттердің тарихи даму заңдылықтарын 
анықтау;
9.3.2.1 отаршылдық жүйе күйреуінің себептері мен сал-
дарын талдау

Əлемнің 
екі полюсті 
жүйесі қалай 
қалыптасты?

9.3.2.2 «қырғи қабақ соғыс» ұғымын түсіндіру үшін тарихи 
оқиғаларды талдау;
9.3.2.3 тарихи фактілер мен картаға сүйене отырып, 
əскери-саяси одақтар НАТО жəне ВШҰ-ның қарсылығын 
сипаттау;
9.3.2.8 ХХ ғасырдың екінші жартысында əлемнің саяси 
картасындағы өзгерістерді айқындау 

1946-1963 жж. 
қырғи қабақ 
соғыстың 
ерекшелігі 
неде?

9.3.2.2 «қырғи қабақ соғыс» ұғымын түсіндіру үшін тарихи 
оқиғаларды талдау;
9.3.2.3 тарихи фактілер мен картаға сүйене отырып, 
əскери-саяси одақтар НАТО жəне ВШҰ-ның қарсылығын 
сипаттау;
9.3.1.4 тұлғаның тарихтағы рөлін анықтау
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Неліктен 
Біріккен 
Ұлттар Ұйымы 
Жалпыға 
бірдей адам 
құқығы 
Декларациясын 
жариялады?

9.2.3.2 адам құқықтарын қорғау идеяларының қазіргі 
халықаралық құқық қорғау ұйымдарының қызметіне 
ықпалын сипаттау;
9.3.1.2 Еуропа мен Азияның жетекші мемлекеттеріндегі 
конституциялық-құқықтық идеологияның қалыптасу 
жолдарын талдау (Жалпыға бірдей адам құқығы 
Декларациясы, ЕҚЫҰ, Еурокеңес, Гаагадағы 
Халықаралық сот)

Соғыстан 
кейінгі 
уақыттағы 
еуропалық 
интеграцияның 
себептері 
қандай?

9.2.3.2 адам құқықтарын қорғау идеяларының қазіргі 
халықаралық құқық қорғау ұйымдарының қызметіне 
ықпалын сипаттау;
9.3.2.4 «қырғи қабақ соғыстан» кейін əлемдегі 
интеграциялық жəне дезинтеграциялық процестерді 
айқындау

2- тоқсан 
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Неліктен XX 
ғасырдың 
екінші жар-
тысында 
«əл-ауқатты 
мемлекеттер» 
экономикалық 
дағдарысқа 
ұшырады?

9.3.1.1 «əл-ауқатты мемлекеттер» ұғымын 1970 - 1980 жж. 
əлеуметтік саладағы өзгерістерді сипаттау үшін қолдану;
9.4.1.1 XX ғасырдың 70-жылдарындағы жұмыссыздықтың 
себеп-салдарын талдау;
9.4.1.2 «инфляция», «дағдарыс», «стагнация» ұғымдарын 
пайдалана отырып, XX ғасырдың екінші жартысындағы 
мемлекеттердің экономикалық дамуын интерпретациялау

XX ғасырдың 
60-70- жыл-
дарында 
КСРО қандай 
экономикалық 
қиыншы-
лықтарға тап 
болды?

9.4.1.2 «инфляция», «дағдарыс», «стагнация» ұғымдарын 
пайдалана отырып, XX ғасырдың екінші жартысындағы 
мемлекеттердің экономикалық дамуын интерпретаци-
ялау;
9.4.1.4 себеп-салдарлық байланыстарды талдау арқылы 
социалистік шаруашылық жүйесінің дамуындағы қарама-
қайшылықтарды анықтау;
9.4.2.1 экономикалық жүйелердің тиімділігін интерпрета-
циялау жəне негіздеу
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1979-1985 
жылдар 
аралығындағы 
«қырғи-қабақ 
соғысы» 
оқиғаларының 
ерешеліктері 
қандай?

9.3.2.3 тарихи фактілер мен картаға сүйене отырып, 
əскери-саяси одақтар НАТО жəне ВШҰ-ның қарсылығын 
сипаттау;
9.3.2.5 аймақтық шиеленістердің себептері мен салдарын 
тұжырымдау;
9.3.1.4 тұлғаның тарихтағы рөлін бағалау

Саманта 
Смиттің КСРО-
ға сапары неге 
мүмкін болды?

9.3.2.4 «қырғи қабақ соғыстан» кейін əлемдегі 
интеграциялық жəне дезинтеграциялық процестерді 
айқындау;
9.3.1.4 тұлғаның тарихтағы рөлін бағалау

Қырғи-қабақ 
соғыстың 
аяқталуының 
себептері 
қандай болды?

9.3.2.4 «қырғи қабақ соғыстан» кейін əлемдегі 
интеграциялық жəне дезинтеграциялық процестерді 
айқындау;
9.3.1.3 мемлекеттердің тарихи даму заңдылықтарын 
анықтау

Қырғи-қабақ 
соғыстың 
аяқталуымен 
əлемдегі 
қауіпсіздік арт-
ты ма?

9.3.2.4 «қырғи қабақ соғыстан» кейін əлемдегі 
интеграциялық жəне дезинтеграциялық процестерді 
айқындау;
9.3.2.8 ХХ ғасырдың екінші жартысында əлемнің саяси 
картасындағы өзгерістерді айқындау; 
9.3.2.5 аймақтық шиеленістердің себептері мен салдарын 
тұжырымдау
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БҰҰ Таяу 
Шығыстағы 
дағдарысты 
шешудің қандай 
бейбіт жолда-
рын ұсынады?

9.3.2.5 аймақтық шиеленістердің себептері мен салдарын 
тұжырымдау;
9.3.2.6 халықаралық шиеленістерді реттеудегі БҰҰ-ның 
қызметін бағалау

«Араб 
көктемінің» 
себептері 
мен салдары 
қандай?

9.3.2.5 аймақтық шиеленістердің себептері мен салдарын 
тұжырымдау;
9.3.2.6 халықаралық шиеленістерді реттеудегі БҰҰ-ның 
қызметін бағалау;
9.1.2.4 қоғамдық сананы қалыптастыруда бұқаралық 
ақпарат құралдарының рөлін анықтау

3 - тоқсан 
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Неліктен 
Францияда кон-
серватизм жаңа 
консерватизм-
мен ауысты? 

9.3.1.3 мемлекеттердің тарихи даму заңдылықтарын 
анықтау; 
9.1.2.2 əлемнің жетекші жəне дамушы мемлекеттеріндегі 
халықтың өмір сүру деңгейіне əсер ететін факторларды 
анықтау;
9.3.1.4 тұлғаның тарихтағы рөлін бағалау

Социализмнің 
«шведтік 
моделінің» 
белгілері 
қандай?

9.1.2.1 батыс жəне шығыс мемлекеттеріндегі əлеуметтік 
құрылымның ұқсастықтары мен айырмашылықтарын 
анықтап, мобильділікке тігінен жəне көлденеңінен мы-
сал келтіру; 
9.1.2.2 əлемнің жетекші жəне дамушы мемлекеттеріндегі 
халықтың өмір сүру деңгейіне əсер ететін факторларды 
анықтау;
9.3.1.1 «əл-ауқатты мемлекеттер» ұғымын 1970 1980 
жылдардағы əлеуметтік саладағы өзгерістерді сипаттау 
үшін қолдану

Германдық 
«əлеуметтік-
нарықтық 
шаруашылық» 
ерекшеліктері 
қандай?

9.3.1.3 мемлекеттердің тарихи даму заңдылықтарын 
анықтау;
9.1.2.2 əлемнің жетекші жəне дамушы мемлекеттеріндегі 
халықтың өмір сүру деңгейіне əсер ететін факторларды 
анықтау;
9.3.1.1 «əл-ауқатты мемлекеттер» ұғымын 1970 1980 
жылдардағы əлеуметтік саладағы өзгерістерді сипаттау 
үшін қолдану
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1949 жылғы 
коммунистік 
партия жеңісі 
нəтижесінде 
Қытай қалай 
өзгерді? 

9.4.1.4 себеп-салдарлық байланыстарды талдау арқылы 
социалистік шаруашылық жүйесінің дамуындағы қарама-
қайшылықтарды анықтау;
9.3.1.3 мемлекеттердің тарихи даму заңдылықтарын 
анықтау;
9.3.1.4 тұлғаның тарихтағы рөлін бағалау

«Азиялық 
серпіліс» 
неліктен мүмкін 
болды?

9.4.2.1 экономикалық жүйелердің тиімділігін интерпрета-
циялау жəне негіздеу;
9.4.1.5 Оңтүстік - Шығыс Азия мемлекеттерінің қарқынды 
экономикалық дамуына ықпал ететін негізгі факторлар-
ды талдау;
9.3.1.4 тұлғаның тарихтағы рөлін анықтау

Тəуелсіз 
Үндістанның 
қандай 
мəселелері 
отарлық 
өткенімен бай-
ланысты?

9.2.1.2 қазіргі қоғамдық-саяси мəселелерді түсіну жəне ин-
терпретациялау үшін дін туралы білімдерін пайдалану;
9.3.1.3 мемлекеттердің тарихи даму заңдылықтарын 
анықтау;
9.3.1.4 тұлғаның тарихтағы рөлін бағалау 

ХХ ғасырдың 
екінші 
жартысындағы 
кемализм эво-
люциясы қалай 
айқындалды?

9.3.1.3 мемлекеттердің тарихи даму заңдылықтарын 
анықтау; 
9.2.1.3 тарихи процестің сабақтастығын орна-
ту арқылы адамзаттың өркениетті даму жолдарын 
қалыптастырудағы əлемдік діндердің рөлін анықтау;
9.3.1.4 тұлғаның тарихтағы рөлін бағалау

4- тоқсан 
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Жаһанданудың 
негізгі 
ерекшеліктері 
қандай?

9.1.2.3 қоғамның тарихи даму бағытын үлгілей оты-
ра, жаһандану процесіне байланысты қазіргі əлемдегі 
əлеуметтік өзгерістерді (еңбек миграциясы, əлеуметтік 
интеграция) бақылау; 
9.1.2.4 қоғамдық сананы қалыптастыруда бұқаралық 
ақпарат құралдарының рөлін анықтау

Жаһандану сая-
сат пен əлемдік 
экономиканың 
дамуына 
қаншалықты 
ықпал етеді?

9.1.2.3 қоғамның тарихи даму бағытын үлгілей (модель-
деу) отыра, жаһандану процесіне байланысты қазіргі 
əлемдегі əлеуметтік өзгерістерді бақылау (еңбек миграци-
ясы, əлеуметтік интеграция);
9.4.1.3 жаһандану жағдайындағы экономикалық 
интеграцияның маңызын бағалау;
9.4.2.2 постиндустриалды қоғамның басты экономикалық 
ресурсы ретінде ақпараттың рөлін анықтау

Адамзат үшін 
лаңкестік 
несімен қауіпті?

9.3.2.7 қазіргі кездегі халықаралық лаңкестік жəне экстре-
мизм проблемасын талдау;
9.2.1.1 қоғам өміріндегі дəстүрлі жəне деструктивті діни 
ұйымдардың іс-əрекетіне баға беру;
9.2.1.2 қазіргі қоғамдық-саяси мəселелерді түсіну жəне ин-
терпретациялау үшін дін туралы білімдерін пайдалану

Жаһандану 
жағдайында 
ұлттық 
бірегейлікті 
қалай сақтауға 
болады?

9.2.3.3 жаһандану жағдайында ұлттық мəдени 
құндылықтарды сақтаудың маңыздылығын дəлелдеу;
9.2.2.2 ХХ ғасырдың екінші жартысы - ХХI ғасырдың 
басындағы бұқаралық мəдениеттің қоғамның рухани да-
муына ықпалын бағалау
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Ғылыми 
техникалық 
революцияның 
қазіргі əлемдегі 
елдердің да-
муына əсері 
қандай?

9.2.4.1 ғылыми-техникалық революцияның əлеуметтік 
жəне экологиялық салдарын бағалау жəне интерпрета-
циялау;
9.2.4.3 ғылыми жаңалықтардың (генетика, микробиология, 
ақпараттық технологиялар, нано технологиялар, ядролық 
физика) қоғам дамуына ықпалын талдау;
9.2.4.2 адамзат өркениетінің дамуын үлгілеу арқылы 
жаһандық мəселелерді шешуде ғылым мен білімнің 
маңызы туралы қорытынды жасау

Əлемдік 
ғылымның 
дамуында 
Байқоңыр 
ғарыш 
айлағының 
маңызы 
қандай?

9.2.4.1 ғылыми-техникалық революцияның əлеуметтік 
жəне экологиялық салдарын бағалау жəне интерпрета-
циялау;
9.2.4.2 адамзат өркениетінің дамуын үлгілеу арқылы 
жаһандық мəселелерді шешуде ғылым мен білімнің 
маңызы туралы қорытынды жасау 

Қазіргі əлемдегі 
білімнің 
маңызы неде?

9.2.4.2 адамзат өркениетінің дамуын үлгілеу арқылы 
жаһандық мəселелерді шешуде ғылым мен білімнің 
маңызы туралы қорытынды жасау
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ХХ ғасырдағы 
мəдениет 
қайраткерлері 
адамзаттың ру-
хани дамуына 
қандай ықпал 
жасады?

9.2.2.1 танымал өнер қайраткерлерінің қоғамның дамуы-
на ықпалын талдау жəне олардың қызметіне дүниежүзілік 
тарих контекстінде өзіндік баға беру;
9.2.2.3 ақпараттық қоғам жағдайындағы көркем 
шығармашылықтың жаңа түрлерінің қалыптасуын талдау;
9.2.3.1 түрлі философиялық көзқарастардың қазіргі 
қоғамдық өмірге ықпалын бағалау;
9.3.1.4 тұлғаның тарихтағы рөлін бағалау

Қоғамның ру-
хани дамуы-
на бұқаралық 
мəдениеттің 
əсері қандай?

9.2.2.2 ХХ ғасырдың екінші жартысы - ХХI ғасырдың 
басындағы бұқаралық мəдениеттің қоғамның рухани да-
муына ықпалын бағалау;
9.1.2.4 қоғамдық сананы қалыптастыруда бұқаралық 
ақпарат құралдарының рөлін анықтау

2-қосымша
Түсіндірме жазба

Орта білім беру мазмұнын жаңарту аясында «Қазақстан тарихы» жəне «Дүниежүзі 
тарихы» оқу пəндері мазмұнының жаңа құрылымы (сыныптар бойынша тарихи 
кезеңдерді бөлу) ұсынылуда: 

5 - сынып – ежелгі заман (шамамен 2 миллион жыл бұрын - V ғасыр);
6 - сынып – ортағасырлар кезеңі (V - XVII ғасырлар);
7 - сынып – жаңа заман кезеңі (XVIII -XIX ғасырлар);
8 - сынып – қазіргі заман (XX ғасырдың бірінші жартысы);
9 - сынып – қазіргі заман (XX ғасырдың екінші жартысы – бүгінгі күнге дейін). 
«Қазақстан тарихы» оқу пəні бойынша жаңа оқу бағдарламасына сəйкес 5-сы-

ныпта «Қазақстан тарихынан əңгімелер» оқытылмайды. Бұл бастауыш мектептегі 
«Дүниетану» пəнінің жаңартылған оқу бағдарламасындағы білім алушылардың жас 
ерекшеліктерін ескере отырып, Қазақстан тарихының ежелгі дəуірден бүгінгі күнге 
дейінгі маңызды тарихи оқиғаларын зерделеуге ерекше назар аударылғанымен байла-
нысты. Сондықтан да 5-сыныптың жаңа оқу бағдарламасында отандық тарихтың барлық 
курсы емес, тек қана Қазақстанның ежелгі заман тарихы (дүниежүзі тарихымен қатар) 
оқытылады. Оған қоса білім беру мазмұнының жаңа құрылымы қазіргі заман тарихын 8 
жəне 9-сыныптарда (8-сынып – XX ғасырдың бірінші жартысы, 9-сынып – XX ғасырдың 
екінші жартысы - бүгінгі күнге дейін) бөліп оқытуды ұсынады. Қысқа хронологиялық 
шеңберлерге қарамастан осы кезеңдегі отандық жəне дүниежүзі тарихы бүгінгі күнгі 
əлем бейнесінің қалыптасуына елеулі түрде əсер еткен/əсер ететін оқиғаларға толы 
екендігімен негізделеді. Сондықтан да сол уақытта орын алған оқиғалар, құбылыстар, 
процестерді зерттеуге көбірек уақыттың берілуі білім алушылардың бойында 

Қазақстанның жəне жалпы əлемнің қазіргі заман проблемаларының мəні туралы түсінік 
қалыптастыруға мүмкіндік береді.

Жаңартылған білім мамұнына көшу кестесіне сəйкес тарих пəндері бойынша 
жаңа оқу бағдарламаларын енгізу барысында қолданыстағы жəне жаңартылған 
бағдарламаларының мазмұнында хронологиялық кезеңдердің сəйкессіздігі орын алады. 

Қолданыстағы оқу 
бағдарламалары 

Жаңа оқу бағдарламалары

5-сынып – Қазақстан тарихынан 
əңгімелері

5-сынып – ежелгі заман тарихы

6-сынып – ежелгі заман тарихы 6-сынып - ортағасырлар тарихы
7-сынып – ортағасырлар тарихы 7-сынып – жаңа заман тарихы
8-сынып – жаңа заман тарихы 8-сынып – қазіргі заман тарихы (ХХ 

ғасырдың бірінші жартысы)
9-сынып – қазіргі заман тарихы 9-сынып – қазіргі заман тарихы (ХХ 

ғасырдың екінші жартысы – бүгінгі күнге 
дейін )

Алдағы уақытта жаңартылған білім беру мазмұнын кезең-кезеңмен енгізуде 
мазмұнның сабақтастығын сақтау мақсатында:

7-сыныпта 6-сыныптың (орта ғасырлар) жаңа бағдарламасы енгізіледі, бұл тарихи 
кезеңдерді оқытуда сабақтастықты сақтап қалуға мүмкіндік береді; 

8-сыныпта 7- сыныптың (жаңа кезең) жаңа бағдарламасы енгізіледі, бұл да тарихи 
оқиғаларды оқытуда сабақтастықты сақтауға мүмкіндік береді; 

9-сыныпта 8-9- сыныптардың (қазіргі заман тарихы) мазмұнын қамтитын өтпелі 
бағдарлама енгізіледі. 

Барлық жалпы білім беретін мектептерде 9-сыныптың өтпелі бағдарламасы екі оқу 
жылында қолданылатын болады.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін 
атқарушысының 2017 жылғы 25 қазандағы №545 бұйрығына 19-қосымша 

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2013 жылғы 3 сəуірдегі №115 бұйрығына 208-қосымша 

Негізгі білім беру деңгейінің 9-сыныбына арналған «Құқық негіздері» 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. «Құқық негіздері» пəнінің мақсаты - құқық жөнінде негізгі білімдерді игеру арқылы 
құқықтық тұрғыдан сауатты азаматты тəрбиелеу жəне олардың бойында заңды 
құрметтеу дəстүрі мен құқықтық мəдениетті қалыптастыру, өз азаматтық құқықтары 
мен міндеттерін жүзеге асыруға қажетті білім мен дағдыларды қалыптастырып дамыту.

3. Пəннің міндеттері:
1) Қазақстандық құқық салаларының негізгі түсініктері мен мазмұны туралы 

білімдерді қалыптастыру; 
2) іргелі құқықтық жəне əлеуметтік құндылықтар жүйесі: адам құқықтары, демокра-

тия, азаматтық қоғам, заңдылық пен құқықтық тəртіп туралы білімдерін қалыптастыру;
3) құқықтық мемлекеттің белгілері мен ерекшеліктері туралы түсінік қалыптастыру;
4) оқу жəне практикалық іс-əрекетте құқықтық ақпаратты табу, талдау жəне қолдану 

дағдыларын қалыптастыру; 
5) құқықпен реттелетін əртүрлі өмірлік жағдайларда құқықтық білімдер мен 

дағдыларын қолдануды қалыптастыру жəне дамыту; 
6) бүгінгі күнгі өзекті қоғамдық жəне құқықтық мəселелерге қатысты пікірталасқа 

қатысу дағдыларын дамыту;
7) сын тұрғысынан талдау жəне қоғамда құқықтық қатынастармен байланысты 

практикалық жағдаяттарды бағалау дағдыларын қалыптастыру мен дамыту.
2-тарау. «Құқық негіздері» пəнінің мазмұнын ұйымдастыру

4. «Құқық негіздері» оқу пəні бойынша оқу жүктемесінің көлемі 
5. 9-сыныпта аптасына 1 сағатты, оқу жылында 34 сағатты құрайды.
5. Оқу пəнінің мазмұны бөлімдерге бөлінген. Бұл бөлімдер білім, түсінік жəне 

дағдыларды қалыптастыруды көздейтін бөлімшелерден тұрады. 
6. Əр бөлімшеде көрсетілген оқу мақсаттары, мұғалімге оқушыларды дамыту бой-

ынша жұмысты жүйелі жоспарлауға жəне олардың жетістіктерін бағалауға, оқытудың 
келесі кезеңдері туралы ақпарат беруге мүмкіндік береді. 

7. «Құқық негіздері» оқу пəнінің мазмұны 7 бөлімді құрайды. 
8. «Құқық жəне мемлекет» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) құқық түсінігі;
2) құқықтық мемлекет жəне азаматтық қоғам.
9. «Конституциялық құқық» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) адам жəне азаматтың құқықтары мен бостандықтары;
2) мемлекеттік органдардың конституциялық жүйесі.
10. «Азаматтық құқық» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) азаматтық құқық түсінігі;
2) меншік құқығы;
3) азаматтық құқықтағы міндеттеме мен жауапкершілік;
4) тұтынушылар құқығын қорғау. 
11. «Еңбек құқығы» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады: 
1) еңбек құқығы түсінігі;
2) еңбек жағдайлары;
3) еңбекті қорғау;
4) еңбек шарты.
12. «Отбасы құқығы» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) отбасы құқығының түсінігі; 
2) некені қию жəне тоқтату жолдары;
3) отбасы мүшелерінің құқықтары мен міндеттері;
4) отбасының қоғамдағы маңыздылығы.
13. «Əкімшілік құқық» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады: 
1) əкімшілік құқық түсінгі;
2) əкімшілік жауапкершілік;
3) əкімшілік құқық бұзушылықтың алдын алу. 
14.«Қылмыстық құқық» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) қылмыстық құқық түсінігі;
2) қылмыс ұғымы;
3) қылмыстық жауапкершілік;
4) жазалау жəне гуманизм мəселесі.
15.«Құқық негіздері» пəнінің базалық мазмұны:
1) құқық түсінігі. Құқық түсінігі жəне оның белгілері. Құқықтың басқа əлеуметтік нор-

малардан айырмашылығы: мораль, діни нормалар, дəстүрлер, корпоротивтік нормалар; 
2) адам жəне азаматтың құқықтары мен бостандықтары. Конституциялық құрылыс 

негіздері. Адамдар мен азаматтардың конституциялық құқықтары, бостандықтары 
мен міндеттері;

3) азаматтық құқық түсінігі. Тараптардың теңдігі негізіндегі мүліктік қатынас. Жеке 
мүліктік емес қатынастар: өмір, денсаулық, ар, абырой;

4) еңбек құқығы түсінігі. Еңбек бостандығының конституциялық кепілдігі;
5) неке жəне отбасы құқығы түсінігі. Отбасы мен неке (ерлі-зайыптылық) түсінігі;
6) əкімшілік құқық түсінігі. Басқару құқығы. Əкімшілік құқық бұзушылық;
7) қылмыстық құқық түсінігі. Қылмыстық мінез-құлық пен жазаланушылық;
8) мемлекеттік басқару органдардың конституциялық жүйесі. Жоғарғы билік 

органдарының негізгі қызмет бағыттары. Мемлекеттік биліктің өкілетті органдары;
9) меншік құқығы. Қазақстан Республикасындағы меншік түрлері. Меншік құқығына 

ие болу жəне тоқтатылуының негізгі жолдары;
10) еңбек жағдайлары. Жұмыс беруші мен жұмыскердің құқықтары мен міндеттері;
11) некені қию жəне тоқтату жолдары. Некеге тұрудың шарттары мен кедергілері. 

Некені тоқтату мен бұзу;
12) қылмыс ұғымы. Қылмыстың түрлері мен белгілері. Қылмыстың обьектісі, 

субъектісі. Қылмыстың объективті жəне субъективті жақтары;
13) азаматтық құқықтағы міндеттеме мен жауапкершілік. Міндеттемелерді 

орындамағаны үшін мүліктік жауапкершілік. Міндеттемелерді қамтамасыз ету амал-
дары;

14) еңбекті қорғау. Еңбек дауларын шешу жолдары. Жасөспірімдер еңбегінің 
құқықтық реттелуі; 

15) отбасы мүшелерінің құқықтары мен міндеттері. Бала құқығы; 
16) əкімшілік жауапкершілік. Əкімшілік құқық бұзушылық белгілері мен түрлері. 

Əкімшілік өндіріп алу түрлері мен оларды қолдану тəртібі;
17) қылмыстық жауапкершілік. Құқыққа қарсы əрекет үшін қылмыстық жауапкершілік 

жəне жаза түрлері. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың субъектілері;
18) құқықтық мемлекет жəне азаматтық қоғам. Құқықтық мемлекеттің түсінігі мен 

белгілері. Құқықтық мемлекеттің қызметіндегі азаматтық қоғам институттарының 
маңызы мен рөлі; 

19) тұтынушылар құқығын қорғау. Тұтынушылардың құқықтарын қорғау жолдары. 
Тұтынушылардың өз құқықтарын қорғау құқығы;

20) еңбек шарты. Еңбек шартының мазмұны;
21) отбасының қоғамдағы маңыздылығы. Отбасы қатынастарын мемлекеттік 

қолдау жəне қорғау;
22) əкімшілік құқық бұзушылықтың алдын алу. Қоғамдық қатынастарды реттеудегі 

əкімшілік құқық бұзушылық нормаларының рөлі мен маңызы;
23) жазалау мен гуманизм мəселесі. Қылмыстық құқықтағы гуманизм қағидаты.

3-тарау. Оқыту мақсаттарының жүйесі
16. Бағдарламада «оқыту мақсаттары» төрт саннан тұратын кодтық белгімен 

белгіленді. Кодтық белгідегі бірінші сан сыныпты, екінші жəне үшінші сандар бөлім жəне 
бөлімше ретін, төртінші сан бөлімшедегі оқыту мақсатының реттік нөмірін көрсетеді 
Мысалы, 9.2.1.2 кодында: «9» – сынып, «2.1.» – бөлім мен бөлімшенің, «2» – оқыту 
мақсатының реттік саны.

17. Оқу мақсаттарының жүйесі бөлім бойынша берілген:
1) «құқық жəне мемлекет» бөлімі: 

Білім алушылар:
Бөлімше 9-сынып
9.1.1 Құқық түсінігі 9.1.1.1 əлеуметтік нормалар жүйесінде құқықтың ұғымы 

мен рөлін түсіндіру
9.1.2 Құқықтық мемлекет 
жəне азаматтық қоғам 

9.1.2.1 құқықтық мемлекеттің ерекшелігі мен маңызын 
анықтау
9.1.2.2 азаматтық қоғам институттарының ролі мен 
маңызын анықтау

2) «конституциялық құқық» бөлімі:
Білім алушылар:
Бөлімше 9-сынып
9.2.1 Адам жəне 
азаматтың құқықтары мен 
бостандықтары 

9.2.1.1 конституциялық құрылыс негіздерін түсіндіру 
9.2.1.2 Қазақстан Республикасы Конституциясын тал-
дау арқылы адамның жəне азаматтың конституциялық 
құқықтары, бостандықтары мен міндеттерін анықтау

9.2.2 Мемлекеттік 
органдардың 
конституциялық жүйесі

9.2.2.1 Конституция негізінде мемлекеттік органдардың 
қызметтерін анықтап, салыстыру 
9.2.2.2 мемлекеттік органдардың құрылуында 
сайлаудың маңызы мен рөлін анықтау

3) «азаматтық құқық» бөлімі:
Білім алушылар:
Бөлімше 9-сынып
9.3.1 Азаматтық құқық түсінігі 9.3.1.1 азаматтық құқық ұғымы мен қағидаларын 

түсіндіру
9.3.2 Меншік құқығы 9.3.2.1 меншік түрлерін анықтау

9.3.2.2 меншік құқығына ие болудың жəне 
тоқтатылудың жолдарын, құқықтық жағдаяттарды 
талдау арқылы анықтау

9.3.3 Азаматтық құқықтағы 
міндеттеме мен жауапкершілік 

9.3.3.1 азаматтық құқықтағы міндеттемелерді тал-
дап, жауапкершіліктерін анықтау 

9.3.4 Тұтынушылар құқығын 
қорғау

9.3.4.1 тұтынушылардың құқықтарын қорғау жол-
дарын ұсыну

4) «еңбек құқығы» бөлімі:
Білім алушылар:
Бөлімше 9-сынып
9.4.1 Еңбек құқығы түсінігі 9.4.1.1 еңбек құқығы ұғымын түсіндіру
9.4.2 Еңбек жағдайлары 9.4.2.1 Қазақстан Республикасының еңбек кодексі 

баптарының негізінде еңбек жағдайларын анықтау 
9.4.2.2 құқықтық жағдаяттарды талдау арқылы жұмыс 
беруші мен жұмысшының құқықтары мен міндеттерін 
түсіндіреді

9.4.3 Еңбекті қорғау 9.4.3.1 кəмелетке толмағандардың еңбегіне қатысты 
құқықтық нормаларды талдау
9.4.3.2 құқықтық нормативтік актілерге сүйеніп еңбек 
дауларын шешу жолдарын ұсыну 

9.4.4 Еңбек шарты 9.4.4.1 құқықтық жағдаяттарды талдап еңбек шартының 
мазмұнын ашу

5) «отбасы құқығы» бөлімі
Білім алушылар:
Бөлімше 9-сынып
9.5.1 Неке жəне отбасы 
құқығы түсінігі

9.5.1.1 неке жəне отбасы ұғымдарын түсіндіру

9.5.2 Некені қию жəне 
тоқтату жолдары 

9.5.2.1 некені қию жəне тоқтатылу шарттарын анықтау

9.5.3. Отбасы 
мүшелерінің құқығы мен 
міндеттері

9.5.3.1 отбасы мүшелерінің құқықтары мен міндеттерін 
анықтау
9.5.3.2 құқықтық актілерге сүйене отырып, қоғам мен 
отбасындағы балалар құқығын талдау 

9.5.4 Отбасының 
қоғамдағы маңыздылығы

9.5.4.1 отбасының қоғамдағы маңыздылығын бағалау

6) «əкімшілік құқық» бөлімі: 
Білім алушылар:
Бөлімше 9-сынып
9.6.1 Əкімшілік құқық түсінігі 9.6.1.1 əкімшілік құқық ұғымын түсіндіру
9.6.2 Əкімшілік жауапкершілік 9.6.2.1 əкімшілік құқық бұзушылықтың түрлері мен 

белгілерін анықтау
9.6.2.2 құқықтық жағдаяттарды талдау арқылы 
əкімшілік жауапкершілік түрлерін жəне оларды 
қолдану тəртібін түсіндіру

9.6.3 Əкімшілік құқық 
бұзушылықтың алдын алу

9.6.3.1 əкімшілік құқықтық нормалардың маңызына 
баға беру

7) «қылмыстық құқық» бөлімі:
Білім алушылар:
Бөлімше 9-сынып
9.7.1 Қылмыстық құқық түсінігі 9.7.1.1 қылмыстық құқық ұғымын түсіндіру
9.7.2 Қылмыс ұғымы 9.7.2.1 қылмыстың белгілері мен түрлерін ажырату 
9.7.3 Қылмыстық жауапкершілік 9.7.3.1 құқықтық жағдаяттарды талдау арқылы 

қылмыстық жауаптылықты жəне жаза түрлерін 
анықтау
9.7.3.2 сыбайлас жемқорлықпен күреске 
бағытталған құқықтық актілерді талдау 

9.7.4 Жазалау жəне гуманизм 
мəселесі

9.7.4.1 қылмыстық құқықтағы гуманизм 
қағидасына баға беру

18. Осы оқу бағдарламасы негізгі орта білім беру деңгейінің 9-сыныбына арналған 
«Құқық негіздері» оқу пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасының 
ұзақ мерзімді жоспарына сəйкес жүзеге асырылады. 

19.Ұзақ мерзімді жоспардағы тақырыптар білім алушылардың ойлау қабілетін 
белсендіретін жəне олардың сын тұрғысынан ойлау, проблемалық сұрақ қою, өздігінен 
талдау жасау дағдыларын дамытуға мүмкіндік беретін проблемалық сұрақтар түрінде 
құрастырылған.

20. Тоқсандағы бөлімдер жəне бөлім ішіндегі тақырыптар бойынша сағат сандарын 
бөлу мұғалімнің еркіне қалдырылады.

Негізгі орта білім беру деңгейінің 9-сыныбына арналған «Құқық негіздері» оқу 
пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасына қосымша

Негізгі орта білім беру деңгейінің 9-сыныбына арналған
«Құқық негіздері» пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу 
бағдарламасын жүзеге асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар

Ұзақ мерзімді 
жоспар бөлімі

Тақырыптар/Ұзақ 
мерзімді жоспар 

бөлімінің мазмұны

Оқыту мақсаттары. 
Білім алушылар тиісті:

1-тоқсан
9.1 Құқық 
түсінігі 

Құқық дегеніміз не 
жəне ол қоғамдық 
қатынастарға қалай 
əсер етеді?

9.1.1.1 əлеуметтік нормалар жүйесіндегі 
құқық ұғымы мен ролін түсіндіру

9.1 Адам жəне 
азаматтың 
құқықтары мен 
бостандықтары

Қазақстан 
Республикасында 
адам мен азаматтың 
қандай құқықтары мен 
міндеттері бар?

9.2.1.2 Қазақстан Республикасы 
Конституциясын талдау арқылы 
адамның жəне азаматтың 
конституциялық құқықтары, 
бостандықтары мен міндеттерін анықтау

Неліктен Қазақстан өзін 
демократиялық, за-
йырлы, құқықтық жəне 
əлеуметтік мемлекет 
ретінде жариялайды?

9.2.1.1 конституциялық құрылым 
негіздерін түсіндіру

9.1 Азаматтық 
құқық түсінігі

Азаматтық құқық 
қоғамдық қатынастарды 
қалай реттейді

9.3.1.1 азаматтық құқық ұғымы мен 
қағидаларын түсіндіру

9.1 Еңбек 
құқығы түсінігі

ҚР Конституциясының 
24-ші бабы нені 
көздейді?

9.4.1.1 еңбек құқығы ұғымын түсіндіру

9.1 Неке жəне 
отбасы құқығы 
түсінігі

Заңнамада отбасы 
қалай қорғалған?

9.5.1.1 неке жəне отбасы ұғымдарын 
түсіндіру

9.1 Əкімшілік 
құқық түсінігі

Əкімшілік құқық қандай 
қоғамдық қатынастарды 
реттейді?

9.6.1.1 əкімшілік құқық ұғымын түсіндіру

9.1 Қылмыстық 
құқық түсінігі

Қылмыстық құқықтың 
басқа құқық салалары-
нан ерекшелігі неде?

9.7.1.1 қылмыстық құқық ұғымын 
түсіндіру

2-тоқсан
9.2 Мемлекеттік 
органдардың 
конституциялық 
құрылысы

Мемлекеттік органдар-
дың қызметі қандай?

9.2.2.1 Конституция негізінде 
мемлекеттік органдардың қызметтерін 
анықтап, салыстыру

Мемлекеттік орган-
дардың құрылуында 
сайлаудың маңызы мен 
рөлі қандай?

9.2.2.2 мемлекеттік органдардың 
құрылуындағы сайлаудың маңызы мен 
ролін анықтау

9.2 Меншік 
құқығы

Қалай меншік иесі бола 
аламыз?

9.3.2.1 меншік түрлерін анықтау; 
9.3.2.2 меншік құқығына ие болудың 
жəне тоқтатылудың жолдарын, құқықтық 
жағдаяттарды талдау арқылы анықтау

9.2 Еңбек 
ағдайлары

Заңнамамен еңбек 
жағдайлары қалай 
реттеледі?

9.4.2.1 ҚР еңбек кодексінің баптарының 
негізінде еңбек жағдайларын анықтау; 
9.4.2.2 құқықтық жағдаяттарды талдау 
арқылы жұмыс беруші мен жұмысшының 
құқықтары мен міндеттерін түсіндіру

9.2 Некені қию 
жəне тоқтату 
жолдары 

Неке қандай жағдайда 
қиылады жəне 
тоқтатылады? 

9.5.2.1 некені қию жəне тоқтатылу шарт-
тарын анықтау

9.2 Қылмыс 
ұғымы

Қандай əрекет қылмыс 
деп танылады?

9.7.2.1 қылмыстың белгілері мен 
түрлерін ажырату

3-тоқсан
9.3 Азаматтық 
құқықтағы 
міндеттеме мен 
жауапкершілік 

Азаматтық-құқықтық 
міндеттемелер қандай 
жауапкершіліктерді ту-
ындатады?

9.3.3.1 азаматтық құқықтағы 
міндеттемелерді талдап, 
жауапкершіліктерін анықтау

9.3 Еңбекті 
қорғау 

Еңбек даулары қалай 
шешіледі?

9.4.3.2 құқықтық нормативтік актілерге 
сүйене отырып, еңбек дауларын шешу 
жолдарын ұсыну 

Кəмелетке толмаған-
дар дың еңбегі 
заңна мамен қалай 
қорғалады?

9.4.3.1 кəмелетке толмағандардың 
еңбегіне қатысты құқық нормаларын 
талдау

9.3 Отбасы 
мүшелерінің 
құқығы мен 
міндеттері

Отбасы мүшелерінің 
құқықтық мəртебесі 
қандай?

9.5.3.1 отбасы мүшелерінің құқықтары 
мен міндеттерін анықтау

Бала құқығы қалай 
қорғалады?

9.5.3.2 құқықтық актілерге сүйеніп қоғам 
мен отбасындағы балалар құқығын 
талдау

9.3 Əкімшілік 
жауапкершілік

Қандай жағдайларда 
əкімшілік жауапкершілік 
туындайды?

9.6.2.1 əкімшілік құқық бұзушылықтың 
түрлері мен белгілерін анықтау;
9.6.2.2 құқықтық жағдаяттарды талдау 
арқылы əкімшілік жауапкершілік түрлерін 
жəне оларды қолдану тəртібін түсіндіру

9.3 Қылмыстық 
жауапкершілік

Қылмыстық 
жауапкершіліктің мəні 
неде?

9.7.3.1 құқықтық жағдаяттарды талдау 
арқылы қылмыстық жауапкершілікті 
жəне жаза түрлерін анықтау

Кімдер сыбайлас 
жемқорлықтың субъек-
тілері болып табылады

9.7.3.2 сыбайлас жемқорлықпен күреске 
бағытталған құқықтық актілерді талдау

4-тоқсан
9.4 Құқықтық 
мемлекет жəне 
азаматтық 
қоғам

Құқықтық мемлекеттің 
басты идеялары неде?

9.1.2.1 құқықтық мемлекеттің ерекшелігі 
мен маңызын анықтау

Азаматтық қоғамды 
қалыптастырудың 
маңызы неде?

9.1.2.2 азаматтық қоғам 
институттарының ролі мен маңызын 
анықтау

9.4 
Тұтынушылар 
құқығын қорғау

Біз тұтынушы ретінде 
өз құқығымызды 
білеміз бе?

9.3.4.1 тұтынушылардың құқықтарын 
қорғау жолдарын ұсыну

9.4 Еңбек 
шарты

Еңбек шарты қандай 
құқықтар мен міндет-
терді туындатады?

9.4.4.1 құқықтық жағдаяттарды талдап 
еңбек шартының мазмұнын ашу

9.4 Отбасының 
қоғамдағы 
маңыздылығы

Отбасының əлеуметтік 
мəні неде?

9.5.4.1 отбасының қоғамдағы 
маңыздылығын бағалау

9.4 Əкімшілік 
құқық бұзушы-
лықтың алдын 
алу

Əкімшілік құқықтық 
нормалардың қажет-
тілігі мен маңызы неде?

9.6.3.1 əкімшілік құқықтық нормалардың 
маңызына баға беру

9.4 Жазалау 
мен гуманизм 
мəселесі

Қылмыстық құқықта 
гуманизм қағидасы 
қажет пе?

9.7.4.1 қылмыстық құқықтағы гуманизм 
қағидасына баға беру

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін 
атқарушысының 2017 жылғы 25 қазандағы №545 бұйрығына 20-қосымша 

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2013 жылғы 3 сəуірдегі №115 бұйрығына 210-қосымша 

Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-6-сыныптарына арналған
«Музыка» 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. Білім алушының жеке тəжірибесі негізінде музыка өнерінің табиғатын танып білу 
мен үздік шығармаларды қабылдауы арасында өзара байланыс орнату осы бағдарлама 
құрылымының маңызды принциптерінің бірі болып саналады.

3. Пəнді оқытудың мақсаты – қазақтың дəстүрлі музыкасы, əлем халықтары 
шығармашылығы, əлемдік классика жəне заманауи музыканың үздік үлгілері негізінде 
білім алушылардың музыкалық мəдениеттілігін қалыптастыру, шығармашылық 
қабілетін дамыту.

4. Пəнді оқытудың міндеттері:
1) өзге өнер түрлері мен оқу пəніне музыка өнерін кіріктіре отырып əлем 

тұтастығының бейнесі жөнінде түсінігін қалыптастыру;
2) музыка өнерінің жалпы адамзаттық қажеттілікті құбылыс ретінде, оның адам 

өміріндегі рөлі мен маңыздылығы туралы түсінігін қалыптастыру;
3) сыни тұрғыда ойлауы мен музыкаға деген оң көзқарасты дамыту, музыкалық іс-

əрекет дағдыларын қалыптастыру;
4) музыкалық шығармалар мен тапсырмаларды талдау, зерттеу жəне орындаушы-

лық пен импровизациялау, презентациялау оқу пəндік-тақырыптық білім, білік, дағды 
аясында дамыту;

5) музыкалық қабілеттілігін, белсенді шығармашылығын, орындаушылығы мен 
зерттеушілік дағдысын дамыту;

6) музыка өнері негізінде коммуникация формалары жөнінде білімін қалыптастыру;
7) музыкалық-шығармашылық жұмыстарға идеялар қосу негізінде өзін-өзі бағалау, 

өзін-өзі тану жəне өзін-өзі дамытуын қалыптастыру (шығармалар жазу, импровизация 
жəне өңдеу);

8) ақпараттық-коммуникациялық технология құралдарын қолдану барысында 
музыкалық-орындаушылық жəне техникалық білімі мен біліктілігін қалыптастыру, 
дамыту.

2-тарау. «Музыка» пəнінің мазмұнын ұйымдастыру
5. «Музыка» оқу пəні бойынша оқу жүктемесінің көлемі:
1) 5-сыныпта – аптасына 1 сағатты, оқу жылында 34 сағатты; 
2) 6-сыныпта – аптасына 1 сағатты, оқу жылында 34 сағатты құрайды. 
6. «Музыка» пəнінің оқу бағдарламасының мазмұны бөлімдер бойынша 

ұйымдастырылған. 
7. Бөлімдер сыныптар бойынша күтілетін нəтижені қамтитын мақсаттары бар 

бөлімшелерге бөлінген. 
8. Оқу пəнінің мазмұны бөлімдерден тұрады:
1) музыка тыңдау, орындау жəне талдау; 
2) музыкалық-шығармашылық жұмыстар жасау; 
3) музыкалық-шығармашылық жұмысты таныстыру жəне бағалау.
9. «Музыка тыңдау, орындау жəне талдау» бөлімі келесі бөлімшелерді қамтиды:
1) музыка тыңдау жəне талдау;
2) музыкалық сауаттылық;
3) музыкалық-орындаушылық іс-əрекет.
10. «Музыкалық-шығармашылық жұмыстар жасау» бөлімі келесі бөлімшелерді 

қамтиды:
1) идеялар жəне материалдарды жинақтау;
2) музыка шығару жəне импровизация.
11. «Музыкалық-шығармашылық жұмысты таныстыру жəне бағалау» бөлімі келесі 

бөлімшені қамтиды:
1) музыкалық-шығармашылық жұмысты таныстыру жəне бағалау.
12. «Музыка» пəнінің 5-сыныпқа арналған базалық мазмұны:
1) Қазақ халқының музыкалық мұрасы: Қазақ халық əнінің əуенділігі. Айтыс өнері. 

Күй құдіреті. Жобаны жоспарлау жəне құрастыру. Жобаның нəтижесін таныстыру;
2) Қазақтың дəстүрлі тұрмыс-салт əндері жəне заманауи музыка: Қазақ халқының 

тұрмыс-салт əндері. Жаңғырған салт-дəстүр əндері. Халық музыкасының интерпрета-
циясы. Халық музыкасын өндеу (интерпретация). Жобаны жоспарлау жəне құрастыру. 
Жобаның нəтижесін таныстыру;

3) Əлем халықтарының музыкалық дəстүрі: Түркі халықтарының музыкалық дəстүрі. 
Шығыс халықтарының музыкалық дəстүрі. Еуропа халықтарының музыкалық дəстүрі. 
Жобаны жоспарлау жəне құрастыру. Жобаның нəтижесін таныстыру;

4) Музыка тілі – достық тілі: Қазақстан халықтарының музыкасы. Бір шаңырақ 
астында. Менің – Отаным! Жобаны жоспарлау жəне құрастыру. Жобаның нəтижесін 
таныстыру;

5) Өлкетану: Туған өлке симфониясы.
13. «Музыка» пəнінің базалы қ мазмұны. 6-сынып.
1) Классикалық музыканың үздік туындылары: Орган музыкасы. Симфониялық му-

зыка. Опера өнері. Балет өнері. Қазақстанның кəсіби музыкасы. Жобаны жоспарлау 
жəне құрастыру. Жобаның нəтижесін таныстыру;

2) Заманауи музыка мəдениеті: Эстрадалық музыка. Заманауи музыкалық жанрлар. 
Джаз музыкасы. Жобаны жоспарлау жəне құрастыру. Жобаның нəтижесін таныстыру;

3) Музыка жəне өнер түрлері: Музыка жəне поэзия. Музыка жəне бейнелеу өнері. 

(Жалғасы. Басы 18-22-беттерде) 
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(Жалғасы. Басы 18-23-беттерде) 

Музыка жəне театр. Музыка жəне кино. Жобаны жоспарлау жəне құрастыру. Жобаның 
нəтижесін таныстыру;

4) Музыка – өмір тынысы: Интеллектуалды музыка. Жан жадыратар əуен. Музыка 
жəне технология. Дыбыстау жəне музыкамен көркемдеу. Жобаны жоспарлау жəне 
құрастыру. Жобаның нəтижесін таныстыру;

5) Өлкетану: Туған жердің таланттары.
3-тарау. Оқыту мақсаттарының жүйесі

14. Бағдарламада «оқыту мақсаттары» төрт саннан тұратын кодтық белгімен 
белгіленді. Кодтық белгідегі бірінші сан сыныпты, екінші жəне үшінші сандар бөлім жəне 
бөлімше ретін, төртінші сан бөлімшедегі оқыту мақсатының реттік нөмірін көрсетеді. 
Мысалы, 5.2.1.4. кодында «5» - сынып, «2.1» - екінші бөлімнің бірінші бөлімшесі, «4» 
- оқыту мақсатының реттік саны.

15. 1) музыка тыңдау, орындау жəне талдау:
Білім алушылар:
Бөлім-
шелер

5 сынып 6 сынып

1.
1 
М
уз
ык
а 
ты

ңд
ау

 ж
əн
е 

та
лд
ау

5.1.1.1 музыкалық жанрын, стилін, 
түрін жəне көркемдеуші құралдарды 
анықтау, тыңдалған шығарманы 
(туған өлкедегі музыкалық өнердің 
ерекшеліктері туралы түсінігінің бо-
луын) талдау

6.1.1.1 туған өлкенің жыршы-
термеші, əнші жəне сазгерлерінің 
шығармашылығы туралы тыңдаған 
музыкалық шығарманы талдау жəне 
өнердің түрлері, стилі мен жанрла-
рын, сонымен қатар, өнердің өзге 
түрлері мен байланысын анықтау

5.1.1.2 əлем халықтары музыкалық 
аспаптарын жасалуы мен дыбыста-
луына қарай топтастыру, түрлі кон-
текстерде салыстыру

6.1.1.2 оркестрлер түрлеріндегі 
музыкалық аспаптардың дыбыста-
луын ажытару, оларды топтар бо-
йынша жіктеу

1.
2 
М
уз
ык
ал
ық

 с
ау
ат
ты

лы
қ

5.1.2.1 дəстүрлі халық əндері 
(«Менің туған өлкемнің 30 
əні мен əуені» аудиокатало-
гын құрастырудың бастапқы 
дағдыларын) жəне аспаптық 
музыканың жанры мен стилін, 
айтыстың түрлерін анықтау

6.1.2.1 классикалық музыка жанрла-
ры мен түрлерін анықтау

5.1.2.2 дəстүрлі əншілік мектептердің 
жəне халық композиторларының 
шығармаларын салыстыру

6.1.2.2 эстрада музыкасының жанр-
лары мен бағытын анықтау

5.1.2.3 қазақ халқының жəне əлем 
халықтары музыкалық дəстүрлерінің 
ерекшеліктерін анықтау 

6.1.2.3 көркем бейнені құруда му-
зыка жəне өнердің басқа түрлерінін 
көркемдеуші құралдарын салыстыру

5.1.2.4 ауызша жəне жазбаша 
жұмыстар орындау барысында 
музыкалық терминологияны пай-
далану

6.1.2.4 ауызша жəне жазбаша 
жұмыстар орындау барысында 
музыкалық терминологияны пай-
далану

1.
3 
М
уз
ык
ал
ық

-о
ры

нд
ау
ш
ыл

ық
 

іс-
əр
ек
ет

5.1.3.1 əнді орындау барысында 
музыканын көңіл-күйі мен көркем 
бейнесін жеткізу

6.1.3.1 əуеннің көңіл-күйі мен көркем 
бейнесін жеткізе отырып, екі дау-
ысты немесе канон элементтерін 
пайдаланып, əртүрлі стильдегі жəне 
жанрдағы əндерді орындау

5.1.3.2 қазақ халқының дəстүрлі 
тұрмыс-салт əндерінің орындау 
тəсілдерін заманауи интепретация-
сымен салыстыру

6.1.3.2 əртүрлі стильдегі жəне 
жанрдағы əндердің орындау 
түрлерін салыстыру

5.1.3.3 музыкалық шығармалардың 
қарапайым үзінділерін музыкалық 
аспаптарда бірлесіп орындау

6.1.3.3 музыкалық шығармалардың 
қарапайым үзінділерінің сипатын жет-
кізу, партия бойынша жəне (немесе) 
ансамбльмен аспаптарда орындау

2) музыкалық- шығармашылық жұмыстарды жасау: 
Бөлім-
шелер

5 сынып 6 сынып

2.1 
Идеялар 
жəне мате-
риалдарды 
жинақтау

5.2.1.1 музыкалық-шығармашылық 
жұмыстарды жасау үшін идеялар 
ұсыну, жоспарлау жəне материал 
жинақтау

6.2.1.1 музыкалық-
шығармашылық жұмыс жасау 
үшін идеялар ұсыну, жоспарлау 
жəне музыкалық материалға ин-
терпретация жасау 

2.2 Музыка 
шығару 
жəне им-
провиза-
ция

5.2.2.1 музыкалық көркем 
құралдарын, музыкалық аспаптар 
мен дауысты қолдана отырып, 
қарапайым композициялар шығару 
жəне импровизация жасау

6.2.2.1 музыкалық көркем 
құралдарын, музыкалық аспап-
тар мен дауысты қолдана оты-
рып, музыкалық композициялар 
шығару жəне импровизация 
жасау 

5.2.2.2 компьютерлік бағдарла-
маларды (Audacity, Soundation, 
Windows Movie Maker, Киностудия) 
қолдана отырып, музыкалық ком-
позицияларды редакциялау жəне 
интерпретация жасау

6.2.2.2 компьютерлік бағдарла-
маларды (Audacity, Soundation, 
Windows Movie Maker, Кино-
студия) қолдана отырып, музыка-
лық композицияларды редакция-
лау жəне интерпретация жасау

3) музыкалық шығармашылық жұмыстарды таныстыру жəне бағалау:
Бөлімше 5 сынып 6 сынып

3.1 Шығармашылық 
жұмыстарды таны-
стыру жəне бағалау

5.3.1.1 өз жұмысын 
шығармашылықпен 
көрсету, критерийлер-
ге сəйкес бағалау жəне 
өзінің жұмысын жақсарту 
үшін ұсыныстар енгізу

6.3.1.1 шығармашылық 
көрсетілімнің бағдарламасын 
таныстыру, оларды критерийлер-
ге сəйкес бағалау, өзінің жəне 
өзгелердің жұмысын жақсарту 
үшін түрлі ұсыныстар енгізу

16. Осы оқу бағдарламасы негізгі орта білім беру деңгейінің 5-6-сыныптарына 
арналған «Музыка» оқу пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасының 
Ұзақ мерзімді жоспарына сəйкес жүзеге асырылады.

17. Тоқсандағы бөлімдер жəне бөлімдер ішіндегі тақырыптар бойынша сағат сан-
дарын бөлу мұғалімнің еркіне қалдырылады.

Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-6-сыныптарына арналған «Музыка» оқу 
пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасына қосымша

Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-6-сыныптарына арналған «Музыка» 
пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру 

бойынша ұзақ мерзімді жоспар
1) 5-сынып:

№
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Оқыту мақсаттары.
Білім алушылар тиісті

1
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қ х
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5.1.1.1 музыкалық жанрын, стилін, түрін жəне көркемдеуші құрал-
дарды анықтау, тыңдалған шығарманы (туған өлкедегі музыкалық 
өнердің ерекшеліктері туралы түсінігінің болуын) талдау;
5.1.2.1 дəстүрлі халық əндері мен аспаптық музыканың жанры 
мен стилін, айтыстың түрлерін анықтау;
5.1.2.3 қазақ халқының жəне əлем халықтары музыкалық 
дəстүрлерінің ерекшеліктерін анықтау; 
5.1.3.1 түрлі əндерді орындау барысында музыканын көңіл-күйі 
мен көркем бейнесін жеткізу

Ай
ты

с 
өн
ер
і 

5.1.2.1 дəстүрлі халық əндері («Менің туған өлкемнің 30 əні мен 
əуені» аудиокаталогын құрастырудың бастапқы дағдыларын) 
жəне аспаптық музыканың жанры мен стилін, айтыстың 
түрлерін анықтау;
5.1.2.2 дəстүрлі əншілік мектептердің жəне халық 
композиторларының шығармаларын салыстыру; 
5.1.3.1 түрлі əндерді орындау барысында музыканың көңіл-күйі 
мен көркем бейнесін жеткізу;
5.1.3.3 музыкалық шығармалардың қарапайым үзінділерін 
музыкалық аспаптарда бірлесіп орындау

Кү
й 
құ
ді
ре
ті

5.1.1.1 музыкалық жанрын, стилін, түрін жəне көркемдеуші 
құралдарды анықтау, тыңдалған шығарманы (туған өлкедегі 
музыкалық өнердің ерекшеліктері туралы түсінігінің болуын) 
талдау;
5.1.2.1 дəстүрлі халық əндері мен аспаптық музыканың жанры 
мен стилін, айтыстың түрлерін анықтау; 
5.1.3.3 музыкалық шығармалардың қарапайым үзінділерін 
музыкалық аспаптарда бірлесіп орындау

Ж
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ы 
жо

-
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у 
жə

не
 

құ
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5.2.1.1 музыкалық-шығармашылық жұмыстарды жасау үшін иде-
ялар ұсыну, жоспарлау жəне материал жинақтау;
5.2.2.1 музыкалық көркем құралдарын, музыкалық аспаптар мен 
дауысын қолдана отырып, қарапайым композициялар шығару 
жəне импровизация жасау;
5.1.2.4 ауызша жəне жазбаша жұмыстар орындау барысында 
музыкалық терминологияны пайдалану

Ж
об
ан
ың

 
нə
ти
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сін
 

та
ны

ст
ыр

у 5.3.1.1 өз жұмысын шығармашылықпен көрсету, критерияларға 
сəйкес бағалау жəне өзінің жұмысын жақсарту үшін ұсыныстар 
енгізу

2
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5.1.1.1 музыкалық жанрын, стилін, түрін жəне көркемдеуші 
құралдарды анықтау, тыңдалған шығарманы (туған өлкедегі 
музыкалық өнердің ерекшеліктері туралы түсінігінің болуын) 
талдау;
5.1.2.1 дəстүрлі халық əндері («Менің туған өлкемнің 30 əні мен 
əуені» аудиокаталогын құрастырудың бастапқы дағдыларын) 
жəне аспаптық музыканың жанры мен стилін, айтыстың 
түрлерін анықтау;
5.1.2.3 қазақ халқының жəне əлем халықтары музыкалық 
дəстүрлерінің ерекшеліктерін анықтау; 
5.1.3.1 түрлі əндерді орындау барысында музыканын көңіл-күйі 
мен көркем бейнесін жеткізу

Ж
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ер
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5.1.1.1 музыкалық жанрын, стилін, түрін жəне көркемдеуші 
құралдарды анықтау, тыңдалған шығарманы (туған өлкедегі 
музыкалық өнердің ерекшеліктері туралы түсінігінің болуын) 
талдау;
5.1.3.1 түрлі əндерді орындау барысында музыканын көңіл-күйі 
мен көркем бейнесін жеткізу;
5.1.3.2 қазақ халқының дəстүрлі тұрмыс-салт əндерінің орындау 
тəсілдерін заманауи интепретациясымен салыстыру
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5.1.1.1 музыкалық жанрын, стилін, түрін жəне көркемдеуші 
құралдарды анықтау, тыңдалған шығарманы (туған өлкедегі 
музыкалық өнердің ерекшеліктері туралы түсінігінің болуын) 
талдау;
5.1.3.2 қазақ халқының дəстүрлі тұрмыс-салт əндерінің орындау 
тəсілдерін заманауи
интепретациясымен салыстыру;
5.2.2.2 компьютерлік бағдарламаларды (Audacity, Soundation, 
Windows Movie Maker, Киностудия) қолдана отырып, музыкалық 
композицияларды редакциялау жəне интерпретация жасау
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5.2.2.1 музыкалық көркем құралдарын, музыкалық аспаптар мен 
дауысын қолдана отырып, қарапайым композициялар шығару 
жəне импровизация жасау;
5.2.2.2 компьютерлік бағдарламаларды (Audacity, Soundation, 
Windows Movie Maker, Киностудия) қолдана отырып, музыкалық 
композицияларды редакциялау жəне интерпретация жасау 
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5.2.1.1 музыкалық-шығармашылық жұмыстарды жасау үшін 
идеялар ұсыну, жоспарлау жəне материал жинақтау;
5.2.2.2 компьютерлік бағдарламаларды (Audacity, Soundation, 
Windows Movie Maker, Киностудия) қолдана отырып, музыкалық 
композицияларды редакциялау жəне интерпретация жасау 
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у 5.1.3.2 музыкалық шығармалардың қарапайым үзінділерін 
музыкалық аспаптарда бірлесіп орындау; 
5.3.1.1 өз жұмысын шығармашылықпен көрсету, критерийлерге 
сəйкес бағалау жəне өзінің жұмысын жақсарту үшін ұсыныстар 
енгізу;
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5.1.1.1 музыкалық жанрын, стилін, түрін жəне көркемдеуші 
құралдарды анықтау, тыңдалған шығарманы (туған өлкедегі 
музыкалық өнердің ерекшеліктері туралы түсінігінің болуын) 
талдау;
5.1.1.2 əлем халықтары музыкалық аспаптарын жасалуы мен 
дыбысталуына қарай топтастыру, түрлі контекстерде салы-
стыру; 
5.1.2.3 қазақ халқының жəне əлем халықтары музыкалық 
дəстүрлерінің ерекшеліктерін анықтау; 
5.1.3.1 түрлі əндерді орындау барысында музыканын көңіл-күйі 
мен көркем бейнесін жеткізу;
5.1.3.3 музыкалық шығармалардың қарапайым үзінділерін 
музыкалық аспаптарда бірлесіп орындау
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5.1.1.1 музыкалық жанрын, стилін, түрін жəне көркемдеуші 
құралдарды анықтау, тыңдалған шығарманы (туған өлкедегі 
музыкалық өнердің ерекшеліктері туралы түсінігінің болуын) 
талдау;
5.1.1.2 əлем халықтары музыкалық аспаптарын жасалуы мен 
дыбысталуына қарай топтастыру, түрлі контекстерде салы-
стыру;
5.1.2.3 қазақ халқының жəне əлем халықтары музыкалық 
дəстүрлерінің ерекшеліктерін анықтау
5.1.3.1 түрлі əндерді орындау барысында музыканын көңіл-күйі 
мен көркем бейнесін жеткізу
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5.1.1.1 музыкалық жанрын, стилін, түрін жəне көркемдеуші 
құралдарды анықтау, тыңдалған шығарманы (туған өлкедегі 
музыкалық өнердің ерекшеліктері туралы түсінігінің болуын) 
талдау;
5.1.1.2 əлем халықтары музыкалық аспаптарын жасалуы мен 
дыбысталуына қарай топтастыру, түрлі контекстерде салы-
стыру;
5.1.2.3 əлем халықтары музыкалық дəстүрлерінің 
ерекшеліктерін анықтау; 
5.1.3.1 түрлі əндерді орындау барысында музыканын көңіл-күйі 
мен көркем бейнесін жеткізу;
5.1.3.3 музыкалық шығармалардың қарапайым үзінділерін 
музыкалық аспаптарда бірлесіп орындау
5.1.3.1 əнді орындау барысында музыканың көңіл-күйі мен 
көркем бейнесін жеткізу
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5.2.1.1 музыкалық-шығармашылық жұмыстарды жасау үшін иде-
ялар ұсыну, жоспарлау жəне материал жинақтау;
5.2.2.1 музыкалық көркем құралдарын, музыкалық аспаптар мен 
дауысын қолдана отырып, қарапайым композициялар шығару 
жəне импровизация жасау;
5.2.2.2 компьютерлік бағдарламаларды (Audacity, Soundation, 
Windows Movie Maker, Киностудия) қолдана отырып, музыкалық 
композицияларды редакциялау жəне интерпретация жасау
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у 5.3.1.1 өз жұмысын шығармашылықпен көрсету, критерийлерге 
сəйкес бағалау жəне өзінің жұмысын жақсарту үшін ұсыныстар 
енгізу; 
5.1.2.4 ауызша жəне жазбаша жұмыстар орындау барысында 
музыкалық терминологияны пайдалану
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5.1.1.1 музыкалық жанрын, стилін, түрін жəне көркемдеуші 
құралдарды анықтау, тыңдалған шығарманы (туған өлкедегі 
музыкалық өнердің ерекшеліктері туралы түсінігінің болуын) 
талдау;
5.1.1.2 əлем халықтары музыкалық аспаптарын жасалуы мен ды-
бысталуына қарай топтастыру, түрлі контекстерде салыстыру;
5.1.2.3 қазақ халқының жəне əлем халықтары музыкалық 
дəстүрлерінің ерекшеліктерін анықтау; 
5.1.3.1 əнді орындау барысында музыканың көңіл-күйі мен 
көркем бейнесін жеткізу 
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5.1.2.3 қазақ халқының жəне əлем халықтары музыкалық 
дəстүрлерінің ерекшеліктерін анықтау; 
5.1.3.1 түрлі əндерді орындау барысында музыканың көңіл-күйі 
мен көркем бейнесін жеткізу;
5.2.2.1 музыкалық аспаптар мен дауысын қолдана отырып, 
қарапайым композициялар шығару жəне импровизация жасау 
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5.1.1.1 музыкалық жанрын, стилін, түрін жəне көркемдеуші 
құралдарды анықтау, тыңдалған шығарманы (туған өлкедегі 
музыкалық өнердің ерекшеліктері туралы түсінігінің болуын) 
талдау;
5.1.3.1 түрлі əндерді орындау барысында музыканын көңіл-күйі 
мен көркем бейнесін жеткізу;
5.1.3.2 музыкалық шығармалардың қарапайым үзінділерін 
музыкалық аспаптарда бірлесіп орындау;
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5.2.1.1 музыкалық-шығармашылық жұмыстарды жасау үшін 
идеялар ұсыну, жоспарлау жəне материал жинақтау; 
5.2.2.1 музыкалық көркем құралдарын, музыкалық аспаптар мен 
дауысын қолдана отырып, қарапайым композициялар шығару 
жəне импровизация жасау;
5.2.2.2 компьютерлік бағдарламаларды (Audacity, Soundation, 
Windows Movie Maker, Киностудия) қолдана отырып, музыкалық 
композицияларды редакциялау жəне интерпретация жасау
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у 5.1.2.4 ауызша жəне жазбаша жұмыстар орындау барысында 
музыкалық терминологияны пайдалану; 
5.3.1.1 өз жұмысын шығармашылықпен көрсету, критерияларға 
сəйкес бағалау жəне өзінің жұмысын жақсарту үшін ұсыныстар 
енгізу
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5.1.1.1 музыкалық жанрын, стилін, түрін жəне көркемдеуші 
құралдарды анықтау, тыңдалған шығарманы (туған өлкедегі 
музыкалық өнердің ерекшеліктері туралы түсінігінің болуын) 
талдау;
5.1.2.1 дəстүрлі халық əндері («Менің туған өлкемнің 30 əні мен 
əуені» аудиокаталогын құрастырудың бастапқы дағдыларын) 
жəне аспаптық музыканың жанры мен стилін, айтыстың 
түрлерін анықтау
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№

Ұз
ақ

 м
ер
зі
мд

і 
жо

сп
ар
ды

ң 
бө

лі
мд

ер
і

Та
қы

ры
пт
ар

/Ұ
за
қ 

ме
рз
ім
ді

 ж
ос
па
рд

ы
ң 

бө
лі
м 
ма

зм
ұн
ы

Оқыту мақсаттары.
Білім алушылар тиісті

1

Кл
ас
си
ка
лы

қ м
уз
ык
ан
ың

 ү
зд
ік 
ту
ын

ды
ла
ры

О
рг
ан

 м
уз
ык
ас
ы 6.1.1.1 туған өлкенің жыршы-термеші, əнші жəне сазгерлерінің 

шығармашылығы туралы тыңдаған музыкалық шығарманы 
талдау жəне өнердің түрлері, стилі мен жанрларын, сонымен 
қатар, өнердің өзге түрлері мен байланысын анықтау;
6.1.2.1 классикалық музыка жанрлары мен түрлерін анықтау;
6.1.3.1 əуеннің көңіл-күйі мен көркем бейнесін жеткізе отырып, 
екі дауысты немесе канон элементтерін пайдаланып, əртүрлі 
стильдегі жəне жанрдағы əндерді орындау
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6.1.1.1 туған өлкенің жыршы-термеші, əнші жəне сазгерлерінің 
шығармашылығы туралы тыңдаған музыкалық шығарманы 
талдау жəне өнердің түрлері, стилі мен жанрларын, сонымен 
қатар, өнердің өзге түрлері мен байланысын анықтау;
6.1.1.2 оркестрлер түрлеріндегі музыкалық аспаптардың дыбы-
сталуын ажытару, оларды топтар бойынша жіктеу;
6.1.2.1 классикалық музыка жанрлары мен түрлерін анықтау
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 6.1.2.1 классикалық музыка жанрлары мен түрлерін анықтау;
6.1.3.1 əуеннің көңіл-күйі мен көркем бейнесін жеткізе отырып, 
екі дауысты немесе канон элементтерін пайдаланып, əртүрлі 
стильдегі жəне жанрдағы əндерді орындау;
6.1.3.2 əртүрлі стильдегі жəне жанрдағы əндердің орындау 
түрлерін салыстыру
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 6.1.1.1 туған өлкенің жыршы-термеші, əнші жəне сазгерлерінің 
шығармашылығы туралы тыңдаған музыкалық шығарманы 
талдау жəне өнердің түрлері, стилі мен жанрларын, сонымен 
қатар, өнердің өзге түрлері мен байланысын анықтау;
6.1.2.1 классикалық музыка жанрлары мен түрлерін анықтау;
6.1.2.3 көркем бейнені құруда музыка жəне өнердің басқа 
түрлерінін көркемдеуші құралдарын салыстыру
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6.1.1.1 туған өлкенің жыршы-термеші, əнші жəне сазгерлерінің 
шығармашылығы туралы тыңдаған музыкалық шығарманы 
талдау жəне өнердің түрлері, стилі мен жанрларын, сонымен 
қатар, өнердің өзге түрлері мен байланысын анықтау;
6.1.1.2 оркестрлер түрлеріндегі музыкалық аспаптардың дыбы-
сталуын ажытару, оларды топтар бойынша жіктеу;
6.1.3.1 əуеннің көңіл-күйі мен көркем бейнесін жеткізе отырып, 
екі дауысты немесе канон элементтерін пайдаланып, əртүрлі 
стильдегі жəне жанрдағы əндерді орындау;
6.1.3.3 музыкалық шығармалардың қарапайым үзінділерінің 
сипатын жеткізу, партия бойынша жəне (немесе) ансамбльмен 
аспаптарда орындау;
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у 6.2.1.1 музыкалық-шығармашылық жұмыс жасау үшін идеялар 
ұсыну, жоспарлау жəне музыкалық материалға интерпрета-
ция жасау;
6.2.2.1 музыкалық көркем құралдарын, музыкалық аспаптар 
мен дауысын қолдана отырып, музыкалық композициялар 
шығару жəне импровизация жасау

Ж
об
ан
ы 

та
ны

ст
ыр

у 6.3.1.1 шығармашылық көрсетілімнің бағдарламасын таны-
стыру, оларды критерийлерге сəйкес бағалау, өзінің жəне 
өзгелердің жұмысын жақсарту үшін түрлі ұсыныстар енгізу;
6.1.2.4 ауызша жəне жазбаша жұмыстар орындау барысында 
музыкалық терминологияны пайдалану;
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6.1.2.2 эстрада музыкасының жанрлары мен бағытын анықтау;
6.1.3.1 əуеннің көңіл-күйі мен көркем бейнесін жеткізе отырып, 
екі дауысты немесе канон элементтерін пайдаланып, əртүрлі 
стильдегі жəне жанрдағы əндерді орындау;
6.1.3.2 əртүрлі стильдегі жəне жанрдағы əндердің орындау 
түрлерін салыстыру
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6.1.1.1 туған өлкенің жыршы-термеші, əнші жəне сазгерлерінің 
шығармашылығы туралы тыңдаған музыкалық шығарманы 
талдау жəне өнердің түрлері, стилі мен жанрларын, сонымен 
қатар, өнердің өзге түрлері мен байланысын анықтау;
6.1.3.1 əуеннің көңіл-күйі мен көркем бейнесін жеткізе отырып, 
екі дауысты немесе канон элементтерін пайдаланып, əртүрлі 
стильдегі жəне жанрдағы əндерді орындау;
6.2.2.1 музыканың көркем құралдарын, музыкалық аспаптар 
мен дауысын қолдана отырып, музыкалық композициялар 
шығару жəне импровизация жасау
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ы 6.1.1.1 туған өлкенің жыршы-термеші, əнші жəне сазгерлерінің 

шығармашылығы туралы тыңдаған музыкалық шығарманы 
талдау жəне өнердің түрлері, стилі мен жанрларын, сонымен 
қатар, өнердің өзге түрлері мен байланысын анықтау;
6.2.1.1 музыкалық-шығармашылық жұмыс жасау үшін идеялар 
ұсыну, жоспарлау жəне музыкалық материалға интепретация 
жасау;
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6.2.1.1 музыкалық-шығармашылық жұмыс жасау үшін идеялар 
ұсыну, жоспарлау жəне музыкалық материалға интепретация 
жасау;
6.2.2.1 музыкалық көркем құралдарын, музыкалық аспаптар 
мен дауысын қолдана отырып, музыкалық композициялар 
шығару жəне импровизация жасау;
6.2.2.2 компьютерлік бағдарламаларды (Audacity, Soundation, 
Windows Movie Maker, Киностудия) қолдана отырып, музыкалық 
композицияларды редакциялау жəне интерпретация жасау

Ж
об
ан
ы 

та
ны

ст
ыр

у 6.3.1.1 шығармашылық көрсетілімнің бағдарламасын таны-
стыру, оларды критерийлерге сəйкес бағалау, өзінің жəне 
өзгелердің жұмысын жақсарту үшін түрлі ұсыныстар енгізу;
6.1.2.4 ауызша жəне жазбаша жұмыстар орындау барысында 
музыкалық терминологияны пайдалану
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6.1.1.1 туған өлкенің жыршы-термеші, əнші жəне сазгерлерінің 
шығармашылығы туралы тыңдаған музыкалық шығарманы 
талдау жəне өнердің түрлері, стилі мен жанрларын, сонымен 
қатар, өнердің өзге түрлері мен байланысын анықтау;
6.1.2.3 көркем бейнені құруда музыка жəне өнердің басқа 
түрлерінін көркемдеуші құралдарын салыстыру
6.1.3.1 əуеннің көңіл-күйі мен көркем бейнесін жеткізе отырып, 
екі дауысты немесе канон элементтерін пайдаланып, əртүрлі 
стильдегі жəне жанрдағы əндерді орындау;
6.2.2.1 музыкалық аспаптар мен дауысын қолдана отырып, 
музыкалық композициялар шығару жəне импровизация жасау
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6.1.1.1 туған өлкенің жыршы-термеші, əнші жəне сазгерлерінің 
шығармашылығы туралы тыңдаған музыкалық шығарманы 
талдау жəне өнердің түрлері, стилі мен жанрларын, сонымен 
қатар, өнердің өзге түрлері мен байланысын анықтау;
6.1.2.3 көркем бейнені құруда музыка жəне өнердің басқа 
түрлерінін көркемдеуші құралдарын салыстыру;
6.2.2.1 музыкалық көркем құралдарын, музыкалық аспаптар 
мен дауысын қолдана отырып, музыкалық композициялар 
шығару жəне импровизация жасау
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6.1.1.1 туған өлкенің жыршы-термеші, əнші жəне сазгерлерінің 
шығармашылығы туралы тыңдаған музыкалық шығарманы 
талдау жəне өнердің түрлері, стилі мен жанрларын, сонымен 
қатар, өнердің өзге түрлері мен байланысын анықтау;
6.1.2.3 көркем бейнені құруда музыка жəне өнердің басқа 
түрлерінін көркемдеуші құралдарын салыстыру;
6.1.3.1 əуеннің көңіл-күйі мен көркем бейнесін жеткізе отырып, 
екі дауысты немесе канон элементтерін пайдаланып, əртүрлі 
стильдегі жəне жанрдағы əндерді орындау;
6.1.3.3 музыкалық шығармалардың қарапайым үзінділерінің 
сипатын жеткізу, партия бойынша жəне (немесе) ансамбльмен 
аспаптарда орындау
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6.1.1.1 туған өлкенің жыршы-термеші, əнші жəне сазгерлерінің 
шығармашылығы туралы тыңдаған музыкалық шығарманы 
талдау жəне өнердің түрлері, стилі мен жанрларын, сонымен 
қатар, өнердің өзге түрлері мен байланысын анықтау;
6.1.2.3 көркем бейнені құруда музыка жəне өнердің басқа 
түрлерінін көркемдеуші құралдарын салыстыру;
6.1.3.1 əуеннің көңіл-күйі мен көркем бейнесін жеткізе отырып, 
екі дауысты немесе канон элементтерін пайдаланып, əртүрлі 
стильдегі жəне жанрдағы əндерді орындау;
6.2.2.2 компьютерлік бағдарламаларды (Audacity, Soundation, 
Windows Movie Maker, Киностудия) қолдана отырып, музыкалық 
композицияларды редакциялаужəне интерпретация жасау
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6.2.1.1 музыкалық-шығармашылық жұмыс жасау үшін идеялар 
ұсыну, жоспарлау жəне музыкалық материалға интепретация 
жасау;
6.2.2.1 музыкалық көркем құралдарын, музыкалық аспаптар 
мен дауысын қолдана отырып, музыкалық композициялар 
шығару жəне импровизация жасау;
6.2.2.2 компьютерлік бағдарламаларды (Audacity, Soundation, 
Windows Movie Maker, Киностудия) қолдана отырып, музыкалық 
композицияларды редакциялау жəне интерпретация жасау
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у 6.1.2.4 ауызша жəне жазбаша жұмыстар орындау барысында 
музыкалық терминологияны пайдалану
6.3.1.1 шығармашылық көрсетілімнің бағдарламасын таны-
стыру, оларды критерийлерге сəйкес бағалау, өзінің жəне 
өзгелердің жұмысын жақсарту үшін түрлі ұсыныстар енгізу
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6.1.1.1 туған өлкенің жыршы-термеші, əнші жəне сазгерлерінің 
шығармашылығы туралы тыңдаған музыкалық шығарманы 
талдау жəне өнердің түрлері, стилі мен жанрларын, сонымен 
қатар, өнердің өзге түрлері мен байланысын анықтау;
6.1.2.4 ауызша жəне жазбаша жұмыстар орындау барысында 
музыкалық терминологияны пайдалану
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6.1.1.1 туған өлкенің жыршы-термеші, əнші жəне сазгерлерінің 
шығармашылығы туралы тыңдаған музыкалық шығарманы 
талдау жəне өнердің түрлері, стилі мен жанрларын, сонымен 
қатар, өнердің өзге түрлері мен байланысын анықтау;
6.2.2.1 музыкалық көркем құралдарын, музыкалық аспаптар 
мен дауысын қолдана отырып, музыкалық композициялар 
шығару жəне импровизация жасау;
6.1.3.1 əуеннің көңіл-күйі мен көркем бейнесін жеткізе отырып, 
екі дауысты немесе канон элементтерін пайдаланып, əртүрлі 
стильдегі жəне жанрдағы əндерді орындау;
6.1.2.4 ауызша жəне жазбаша жұмыстар орындау барысында 
музыкалық терминологияны пайдалану
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6.1.2.4 ауызша жəне жазбаша жұмыстар орындау барысында 
музыкалық терминологияны пайдалану;
6.1.3.1 əуеннің көңіл-күйі мен көркем бейнесін жеткізе отырып, 
екі дауысты немесе канон элементтерін пайдаланып, əртүрлі 
стильдегі жəне жанрдағы əндерді орындау; 
6.2.2.1 музыкалық көркем құралдарын, музыкалық аспаптар 
мен дауысын қолдана отырып, музыкалық композициялар 
шығару жəне импровизация жасау
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6.2.2.1 музыкалық аспаптар мен дауысын қолдана отырып, 
музыкалық композициялар шығару жəне импровизация жасау;
6.2.2.2 компьютерлік бағдарламаларды (Audacity, Soundation, 
Windows Movie Maker, Киностудия) қолдана отырып, музыкалық 
композицияларды редакциялаужəне интерпретация жасау;
6.1.2.4 ауызша жəне жазбаша жұмыстар орындау барысында 
музыкалық терминологияны пайдалану
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6.2.1.1 музыкалық-шығармашылық жұмыс жасау үшін идеялар 
ұсыну, жоспарлау жəне музыкалық материалға интепретация 
жасау;
6.2.2.1 музыкалық аспаптар мен дауысын қолдана отырып, 
музыкалық композициялар шығару жəне импровизация жасау;
6.2.2.2 компьютерлік бағдарламаларды (Audacity, Soundation, 
Windows Movie Maker, Киностудия) қолдана отырып, музыкалық 
композицияларды редакциялаужəне интерпретация жасау
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у 6.1.2.4 ауызша жəне жазбаша жұмыстар орындау барысында 
музыкалық терминологияны пайдалану;
6.3.1.1 шығармашылық көрсетілімнің бағдарламасын таны-
стыру, оларды критерийлерге сəйкес бағалау, өзінің жəне 
өзгелердің жұмысын жақсарту үшін түрлі ұсыныстар енгізу;
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6.1.1.1 туған өлкенің жыршы-термеші, əнші жəне сазгерлерінің 
шығармашылығы туралы тыңдаған музыкалық шығарманы 
талдау жəне өнердің түрлері, стилі мен жанрларын, сонымен 
қатар, өнердің өзге түрлері мен байланысын анықтау

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін 
атқарушысының 2017 жылғы  25 қазандағы №545 бұйрығына 21-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2013 жылғы 3 сəуірдегі № 115 бұйрығына 211-қосымша 

Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған «Көркем еңбек» 
пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 
23 тамыздағы № 1080 қаулысымен бекітілген Орта білім берудің (бастауыш, 

негізгі орта, жалпы орта білім беру) мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына 
сəйкес əзірленген.

2. Жалпы орта білім беру жүйесіндегі «Көркем еңбек» пəнінің ерекшелігі əртүрлі өнер 
түрлерін зерделеу, идеяларын өнер тəсілдері арқылы көрсету, əмбебап (тұрмыстық) 
жəне арнайы (пəндік) білімдер мен икемділікті, материалдар мен нысандарды 
түрлендіру жəне көркем өңдеу дағдыларын, үй шаруашылығын жүргізу, технологиялар 
мен техниканы қолдану машықтарын иелену болып табылады.

3. Оқу бағдарламасының мақсаты – өнер жəне еңбек технологиясы саласында 
функционалды сауаттылықты қалыптастыру, шындыққа шығармашылықпен қарайтын 
тұлға дамыту.

4. «Көркем еңбек» оқу пəнінің бағдарламасы:
1) қоршаған ортада өнер, дизайн мен технология туралы түсінік пен білімді дамытуға;
2) Қазақстан жəне əлем халықтарының көркем-мəдениет мұрасын оқып үйренуге;
3) өнер мен дизайнның көркем тəсілдері арқылы шығармашылық идеяларды, 

технологиялық дағдыларды дамытуға;
4) зерттеу, жасау, талдау, нысандарды көркем түрлендіру үдерісінде оқушылардың 

шығармашылық жəне сыни тұрғыда ойлау дағдыларын дамытуға;
5) оқу қызметінің барлық түрлерінде ақпараттық-коммуникативтік технологиялар-

ды пайдалану арқылы тəжірибе алуға (зерттеу, идеялардың шығармашылықпен іске 
асыру, жұмыстардың таныстырылымы);

6) жұмыс нəтижесі үшін түрлі ақпарат көздері мен ресурстарының маңыздылығын 
түсіне отырып, зерттеу мен пайдалануға;

7) эстетикалық, еңбекке баулу, экономикалық, экологиялық, патриоттық тəрбиелеу 
мен рухани-өнегелік құндылықтарын қалыптастыруға;

8) уақыт, материалдың қасиеті мен басқа да факторлардың əсерін анықтап жəне 
оны ескере отырып қызметін өз бетінше жоспарлай алуға;

9) оқу мақсаттарына жетуде бірігіп жұмыс істеуді ұйымдастыру (жеке, жұптық жəне 
топтық жұмыс) бойынша тəжірибе жинауға бағытталған.

5. Оқу бағдарламасының мазмұны материалдарды бес ортақ білім беру бағыттары 
арқылы оқып-үйренуді қарастырады:

1) визуалды өнер;
2) сəндік-қолданбалы шығармашылық;
3) дизайн жəне технология;
4) үй мəдениеті;
5) тамақтану мəдениеті.
6. «Визуалды өнер» бөлімінің мазмұны:
1) классикалық жəне заманауи өнер;
2) қазақстандық суретшілердің шығармашылы;
3) бейнелеу өнері жанрлары мен түрлері;
4) сандық өнер (фотосурет, анимация, медиа құралдар);
5) бейнелеу (визуалды) өнерінің көркем тəсілдері;
6) көркемдік материалдар жəне техникалармен эксперименттеу бөлімдерін қамтиды.
7. «Сəндік-қолданбалы шығармашылық» бөлімінің мазмұны:
1) сəндік-қолданбалы өнер ерекшеліктері мен негізгі пішіндері, Қазақстанның жəне 

басқа елдердің сəндік-қолданбалы өнері;
2) сəндік-қолданбалы өнер материалдары, технологиялары мен құралдары;
3) ұлттық ою-өрнек;
4) ішкі көріністі сəнді безендіру қарастырады.
8. «Дизайн жəне технология» (ұлдар) бөлімінің мазмұны:
1) негізгі конструкциялық, табиғи, жасанды жəне дəстүрлі емес материалдарды;
2) материалдарды өңдеу құралдары мен жабдықтарын;
3) материалдарды əртүрлі тəсілдермен өңдеуді;
4) əртүрлі материалдардан бұйым дизайнын;
5) ұлттық тұрмыстық заттарды дайындау технологиясын;
6) қазақстандық жəне əлемдік сəулет ескерткіштерін;
7) макеттеуді;
8) ішкі көрініс дизайнын;
9) робототехника, көлік құралдарын модельдеуді қамтиды.
9. «Дизайн жəне технология» (қыздар) бөлімінің мазмұны:
1) негізгі тоқыма, табиғи, жасанды жəне дəстүрлі емес материалдарды;
2) тоқыма материалдарын өңдеу құралдары мен жабдықтарын;
3) тоқыма материалдарын əртүрлі тəсілдермен өңдеуді;
4) тоқыма материалдарынан бұйым дизайнын;
5) сəн индустриясын, стиль жəне образ, ұлттық киім элементтерін дайындау тех-

нолоиясын қамтиды.
10. «Үй мəдениеті» бөлімінің мазмұны (ұлдар):
1) тұрғын үйдің экологиясын;
2) өсімдік шаруашылығы, сəндік өсімдіктер шаруашылығы, ландшафтты дизайн 

негіздерін;
3) электр қуатының көздері туралы жалпы мəліметтерді, тұрмыстық техника жəне 

электр құралдарын қолдану мен жөндеуді;
4) тұрмыстық жөндеу жұмыстарын, ішкі көріністі ұйымдастыру мен жоспарлауды 

қамтиды.
11. «Үй мəдениеті» бөлімінің мазмұны (қыздар):
1) жеке гигиенаны, тұрғын үй экологиясын;
2) өсімдік шаруашылығы, сəндік өсімдіктер шаруашылығы, ландшафтты дизайн 

негіздерін;
3) киім күтімі мен ұзақ мерзімді сақтауды қамтиды.
12. «Тамақтану мəдениеті» бөлімінің мазмұны:
1) дұрыс тамақтану негізін;
2) дастарқан басында өзін-өзі дұрыс ұстау ережелерін, дастарқанды жабдықтауды;
3) тағам əзірлеу технологиясын;
4) əлем халықтарының тағамдарын қамтиды.

2-тарау. «Көркем еңбек» пəнінің мазмұнын ұйымдастыру
13. «Көркем еңбек» пəні бойынша оқу жүктемесінің көлемі:
1) 5-сыныпта – аптасына 2 сағатты, оқу жылында 68 сағатты;
2) 6-сыныпта – аптасына 2 сағатты, оқу жылында 68 сағатты;
3) 7-сыныпта – аптасына 1 сағатты, оқу жылында 34 сағатты;
4) 8-сыныпта – аптасына 1 сағатты, оқу жылында 34 сағатты;
5) 9-сыныпта – аптасына 1 сағатты, оқу жылында 34 сағатты құрайды.
14. «Көркем еңбек» пəнінің базалық мазмұны. 5-сынып (ұлдар):
1) «Визуалды өнер» бөлімі: Бейнелеу өнеріндегі көркем құралдар, классикалық 

бейнелеу өнерінің үздік туындылары, қазақстандық суретшілердің шығармашылығы, 
бейнелеу өнерінің түрлері мен жанрлары, натюрморт өнері, ұлттық сəндік натюрморт, 
пейзаж, табиғатпен үйлесім, əуе перспективасы, индустриалды пейзаж, қала пейза-
жы, сызықтық перспектива, пластикалық пішіндер өнері, мүсін өнері, шығармашылық 
жұмыс, көрме ұйымдастыру;

2) «Сəндік-қолданбалы өнер» бөлімі: Сəндік-қолданбалы өнер, негізгі формалары 
мен ерекшеліктері, Қазақстан халқының сəндік-қолданбалы өнері, сəндік-қолданбалы 
өнердегі заманауи жəне дəстүрлі емес материалдар, материалдар мен құрал-
жабдықтармен танысу, дəстүрлі емес материалдардан сəндік бұйым, идеяларды 
талқылау мен дамыту, нобай орындау, дəстүрлі емес материалдардан сəндік бұйым, 
бұйым дайындау, өру өнері, өру түрлері, материалдар жəне құрал-жабдықтармен та-
нысу, бұйым өру, жұмыстардың көрмесі;

3) «Дизайн жəне технология» бөлімі: Конструкциялық материалдар, материалдардың 
түрлері мен қасиеттерін зерттеу, конструкциялық материалдарды өңдеуге арналған 
жабдықтар, қол еңбегі құралдары, құрылғылар, көркемдеп аралау, идеяларды құру, 
материалды таңдау жəне дайындау, сыртқы жəне ішкі сызықтар арқылы қисық пішінді 
бұйымды қыларамен көркемдеп аралау, сымнан бұйымдарды модельдеу, нобайлар 
дайындау (шынжыр, басқатырғыш ойындары, жануарлардың пішіндері), материал 
таңдау, құралдар-жабдықтар мен құрылғылар, бұйым дайындау (шынжыр, басқатырғыш 
ойындары, жануарлардың пішіндері), түрлі материалдарды қолданып, музыкалық 
аспаптарды (ұрмалы жəне соқпалы) жобалау, музыкалық аспапты құрастыру, 
жұмыстардың көрмесі;

4) «Тамақтану мəдениеті» бөлімі: Дұрыс тамақтанудың негіздері, ас мəзірін əзірлеу;
5) «Үй мəдениеті» бөлімі: Электр қуатының негізгі көздері туралы жалпы мəліметтер, 

электротехникалық арматура, электр энергиясының əртүрлі көздерімен тəжірибе жа-
сау (батарея, гальваникалық элементтер), тұрмыстағы жөндеу жұмыстары, өсімдік 
шаруашылығының негізгі бағыттары, өсімдік шаруашылығындағы көктемгі жұмыстар.

15. «Көркем еңбек» пəнінің базалық мазмұны. 6-сынып (ұлдар):
1) «Визуалды өнер» бөлімі: Портрет жанры, портрет түрлері, қазақстандық 

суретшілердің шығармашылығындағы портрет, сызықты портрет, графика, орындалу 
техникасы, дəстүрлі емес материалдардан портрет жасау (сымнан) материалдар-
дан орындалған портрет), портреттегі түс, орындау техникасы, заманауи портрет, 
фотоөнер, фотокамерамен тəжірибе, анимация, қозғалатын элементтер (ермексазды 
анимация, көлеңкелі театр, саусақты жəне таяқшалы қуыршақтар), сценарий дайын-
дау, кейіпкерлер мен декорациялар құру, көркем өнер идеяларын іске асыру, дыбыс 
қосу, жұмысты қорғау;

2) «Сəндік-қолданбалы өнер» бөлімі: Қазақстан халықтарының зергерлік өнерімен 
танысу, зергерлік бұйым нобайын орындау, материалдар мен құрал-жабдықтарды 
таңдау, зергерлік бұйым дайындау, бұйымды көркемдеп безендіру, табиғи 
материалдардың түрлері мен сипаттамалары (өздігінен ізденіс зерттеулері), табиғи 
материалдардан дайындалатын бұйым нобайын орындау, табиғи материалдардан 
бұйым дайындау, бұйымды көркемдеп безендіру, жұмысты қорғау, көрме ұйымдастыру;

3) «Дизайн жəне технология» бөлімі: Электрлік жəне қол еңбегі құралдары мен 
жабдықтары, тəжірибелік жұмыс, құрамалы бөлшектерден робот құру, роботтың шығу 
тарихы мен оның түрлері (өздігінен ізденіс зерттеулері), роботты жобалау жəне дай-
ындау, нобай, материалдарды іріктеу, таңдау, робот құру, робот бөлшектерінің жыл-
жымалы механизмін құру бойынша эксперимент жүргізу, көлік құралдарының түрлері 
туралы жалпы мəлімет (өздігінен ізденіс зерттеулері), көлік құралы үлгісін дайындау, 
нобай, материалдарды іріктеу, таңдау, көлік құралын орындау, үлгінің жеке бөліктерін 
дайындау, үлгіні құрастыру, безендіру, жұмысты қорғау, көрме ұйымдастыру;

4) «Тамақтану мəдениеті» бөлімі: Қазақ халқы мен əртүрлі халықтардың жəне де 
қоғамдық тамақтану орындарындағы дастарқан басында өзін-өзі дұрыс ұстау ережелері;

5) «Үй мəдениеті» бөлімі: Электрсызбалардың шартты белгілерімен танысу, 
электр тізбегі, батарейкалы шамшырақ дайындау, электрлік қол еңбегі құралдарын 
қолданып тұрмыстағы жөндеу жұмыстарын жүргізу, сəндік гүлдер түрлері, гүл өсіру 
шаруашылығындағы көктемгі жұмыстар.

16. «Көркем еңбек» пəнінің базалық мазмұны. 7-сынып (ұлдар):
1) «Визуалды өнер» бөлімі: Өнердегі заманауи техника мен ғылыми жетістіктер, 

табиғаттағы микро суреттер, бейнелеу өнеріндегі заманауи бағыттары (поп арт, ин-
сталляция), өздігінен ізденіс зерттеулері, Қазақстанның заманауи суретшілері, өнердегі 
заманауи стильдік бағыттарды зерттеу негізінде тəжірибелік жұмыс орындау (2D не-
месе 3D форматында), жұмысты қорғау жəне көрме ұйымдастыру;

2) «Сəндік-қолданбалы өнер» бөлімі: Пирография өнерімен танысу, көркемдеп 
күйдіру техникасы мен тəсілдері, нобай орындау, материалдарды таңдау жəне дайын-
дау, бұйымды көркемдеп күйдіру, безендіру, жұмысты қорғау жəне көрме ұйымдастыру;

3) «Дизайн жəне технология» бөлімі: Ағашты механикалық өңдеуге арналған 
құрал-жабдықтар, ағашты механикалық өңдеу барысындағы жұмысты ұйымдастыру, 
ағаштан жасалған бұйымды өңдеу, бұйымның дизайны, материалды таңдау жəне дай-
ындау, бұйымды жасау, материалдар мен бөлшектерді механикалық өңдеу, бұйымды 
безендіру, көрме ұйымдастыру;

4) «Үй мəдениеті» бөлімі: Ауыл шаруашылығы өндірісіндегі заманауи техникалар 
мен жабдықтар, тұрмыстық құрал-жабдықтар мен электроарматураны жөндеу, үй эко-
логиясы, үйдегі микроклимат.

17. «Көркем еңбек» пəнінің базалық мазмұны. 8-сынып (ұлдар):
1) «Сəндік-қолданбалы өнер» бөлімі: Мозаика өнері, мозаика орындаудың түрлері 

мен техникалары, мозаикалық панноға арналған негіз дайындау, нобай жəне материалды 
таңдау, мозаика панносын орындау, көркемдеп безендіру мен жұмыстарын таныстыру;

2) «Дизайн жəне технология» бөлімі: Қазақ халқының тұрмыстық заттарымен та-
нысу, қазақ халқының тұрмыстық заттарының орындалу техникасы мен материалда-
рын (торсық, дөңгелек үстел) зерделеу, идеяларды талдау жəне нобайды орындау, 
жұмысты жоспарлау, материалдарды өңдеу, бұйымды дайындау, көрме ұйымдастыру 
жəне жұмысты қорғау;

3) «Дизайн жəне технология» бөлімі: Үстел ойыны, шығу тарихы, үстел ойынының 
тұжырымдамасы, үстел ойынын дайындау, графикалық құжаттама, үстел ойының 
бөлшектерін дайындау, көркемдеп безендіру, ойынды тестілеу, сауалнама жəне 
ақпараттар жинау, жұмысты қорғау;

4) «Үй мəдениеті» бөлімі: Агротехнологияның дамуындағы ғылымның рөлі (өздігінен 
ізденіс зерттеулері), электрқұрылғылар мен тұрмыстық техникаларды таңдау жəне 
бағалау, бөлменің жөндеу жұмыстарына арналған заманауи материалдар мен құрал-
жабдықтар (тəжірибелік жұмыс).

18. «Көркем еңбек» пəнінің базалық мазмұны. 9-сынып (ұлдар):
1) «Сəндік-қолданбалы өнер» бөлімі: Заманауи интерьердегі сəндік бұйымдар, 

интерьердің сəнді заттарының (шамшырақ, сəнді сағаттар) дайындалу техникала-
ры мен тəсілдерін зерделеу, идеяларды дамытуды талқылау мен нобай орындау, 
жұмысты жоспарлау, интерьерге арналған сəндік заттарды дайындау мен безендіру, 
жұмысты қорғау;

2) «Дизайн жəне технология» бөлімі: Сəулет өнерінің үздік туындылары, заманауи 
сəулет өнері, Қазақстан сəулет өнері (заманауи жəне тарихи), сəулеттік ғимараттар мен 
нысандардың (имитация немесе өз идеялары) нобайы, сызбасы, сəулеттік нысанның 
макетін орындауға қажетті материалдарды анықтау жəне таңдау, шығармашылық 
жұмыс, сəулеттік нысан макеті, жұмысты қорғау;

3) «Дизайн жəне технология» бөлімі: Интерьер заттары жəне жиһаздардың өндірілуі, 
белгілі бір интерьерге арналған заттарды дайындау (мысалы: көрме залына арналған 
модульді жиһаз, трансформацияланатын балаларға арналған жиһаз, сəнді шамшырақ), 
идеяны дамыту жəне талқылау, материалдарды таңдау, графикалық құжаттама, 
техникалық спецификация, бұйымды əзірлеу, əрлеу, жұмысты қорғау;

4) «Үй мəдениеті» бөлімі: Интерьер/экстерьердегі ландшафт элементтері, 
шығармашылық идеяларды визуалдау, интерьердегі жарықтандыру, табиғи жəне 
жасанды жарықтандыру, интерьерді жарықтандырудың жобасын даярлау (тұрғын үй 
бөлмелері, өндірістік, қоғамдық орындар), интерьерді аудандарға бөлу жəне жоспар-
лау (тұрғын үй бөлмелері, өндірістік, қоғамдық орындар).

19. «Көркем еңбек» пəнінің базалық мазмұны. 5-сынып (қыздар):
1) «Визуалды өнер» бөлімі: Бейнелеу өнеріндегі көркем құралдары, классикалық 

өнердің үздік туындылары, қазақстандық суретшілердің шығармашылығы, бейнелеу 
өнерінің түрлері мен жанрлары, натюрморт өнері, ұлттық сəндік натюрморт, пей-
заж, табиғатпен үйлесім, əуе перспективасы, индустриалды пейзаж, қала пейзажы, 
сызықтық перспектива, пластикалық пішіндер өнері, мүсін өнері, шығармашылық 
жұмыс, көрме ұйымдастыру;

2) «Сəндік-қолданбалы өнер» бөлімі: Сəндік-қолданбалы өнер, негізгі пішіндер мен 
ерекшеліктері, Қазақстан халықтарының сəндік-қолданбалы өнері, қазақтың ұлттық 
ою-өрнектері (түрлері, стилизация мен мотивтері), көркем кестелеу, кесте түрлері, 
материалдар жəне құрал-жабдықтармен танысу, нобай орындау, көркемдік кестемен 
бұйымды безендіру, өру өнері, өру түрлері, материалдар жəне құрал-жабдықтармен 
танысу, бұйым өру, жұмыстардың көрмесі;

3) «Дизайн жəне технология» бөлімі: Тоқыма материалдарының классификациясы 
мен сипаттамалары, материалдардың түрлері мен қасиеттерін зерттеу, тоқыма мате-
риалдарын өңдеуге арналған құрал-жабдықтар мен құрылғылар, тігін бұйымдарының 
классификациясы, идеядан өнімге (тігін бұйымдары), дизайн, киімді макеттеу (қағаз, 
тоқыма материалдар), костюм құру (мини-манекенде немесе қуыршақта), тоқыма мо-
заика техникасында тігін бұйымдарының дизайны (құрақ, пэчворк, квилт), идеяларды 
құру, нобай, материалды таңдау жəне дайындау, жұмыстың орындалу бірізділігі, бұйым 
дайындау, бұйымды безендіру, жұмысты қорғау;

4) «Тамақтану мəдениеті» бөлімі: Дұрыс тамақтанудың негіздері, ас мəзірін əзірлеу, 
асхананың жабдықталуы, тағам əзірлеуге арналған құралдар-жабдықтар, аспаптар мен 
ыдыс-аяқтар, тағам дайындауға арналған құрал-жабдықтардың мүмкіндіктерін зерттеу, 
бутербродтар мен сусындардың əзірлену технологиясы, жемістер мен көкөністерден 
салаттар əзірлеу технологиясы;

5) «Үй мəдениеті» бөлімі: Жеке бастың гигиенасы, өз-өзіне күтім жасау, өсімдік 
шаруашылығының негізгі бағыттары, өсімдік шаруашылығындағы көктемгі жұмыстар.

20. «Көркем еңбек» пəнінің базалық мазмұны. 6-сынып (қыздар):
1) «Визуалды өнер» бөлімі: Портрет жанры, портрет түрлері, қазақстандық 

суретшілердің шығармашылығындағы портрет, сызықты портрет, графика, орындалу 
техникасы, дəстүрлі емес материалдардан портрет жасау (сымнан орындалған пор-
трет), портреттегі түс, орындалу техникасы, заманауи портрет, фотоөнер, фотокаме-
рамен тəжірибе, анимация, қозғалатын элементтер (ермексазды анимация, көлеңкелі 
театр, саусақты жəне таяқшалы қуыршақтар), сценарий дайындау, кейіпкерлер мен 
декорациялар құру, көркем өнер идеяларын іске асыру, дыбыс қосу, жұмысты қорғау;

2) «Сəндік-қолданбалы өнер» бөлімі: Тоқу өнері, ілмекпен тоқу, тоқу тəсілдері мен 
техникалары, бұйымның нобайын дайындау, материалдар мен құрал-жабдықтарды 
таңдау, əртүрлі бұйымдарды ілмекпен тоқу (сулықтар, сөмкелер, ұялы телефондардың 
қабы), шалма бізбен тоқу, шалма біз жəне олардың түрлері, тоқу тəсілдері мен тех-
никалары, бұйымның нобайын дайындау, əртүрлі бұйымдарды шалма бізбен тоқу 
(мойынорағыш, үшкіл орамал, тіреуіш, ұялы телефондардың қабы), жұмысты қорғау, 
көрме ұйымдастыру;

3) «Дизайн жəне технология» бөлімі: Тоқыма материалдарынан бұйым дайындау 
(авторлық қуыршақ, дамытатын ойыншықтар), идеяларды құру, нобай, түрлі-түсті 
жəне фактуралы тоқыма материалдарын зерттеу, материалдарды, құралдар мен 
жабдықтарды таңдау жəне дайындау, бұйым дайындау, бөлшектерді пішу, жеке 
бөліктерін өңдеу, бөлшектерді біріктіру мен бұйымды безендіру, үйге арналған тоқыма 
бұйымдарының дизайны (алжапқыш, асханалық бұйымдар), идеяларды құру, нобай, 
материалды таңдау жəне дайындау, жұмысты орындау бірізділігі, бұйым дайындау, 
бөлшектерді пішу, жеке бөліктерін өңдеу, бөлшектерді біріктіру мен бұйымды безендіру, 
жұмысты қорғау, көрме ұйымдастыру;

4) «Тамақтану мəдениеті» бөлімі: Қазақ халқы мен əртүрлі халықтардың жəне де 
қоғамдық тамақтану орындарындағы дастарқан басында өзін-өзі дұрыс ұстау ережелері, 
жартылай дайын өнімдерден тағамдар əзірлеу технологиясы, тағамдарды жылдам 
əзірлеудің технологиясы, десерт əзірлеу технологиясы;

5) Бөлім «Үй мəдениеті»: Гигиена ережелері, бөлмені ылғалды жəне құрғақ таза-
лау жұмысы, киім (аяқ киім) күтімі мен оларды сақтау, сəндік гүлдер түрлері, гүл өсіру 
шаруашылығындағы көктемгі жұмыстар.

21. «Көркем еңбек» пəнінің базалық мазмұны. 7-сынып (қыздар):
1) «Визуалды өнер» бөлімі: Өнердегі заманауи техника мен ғылыми жетістіктер, 

табиғаттағы микро суреттер, бейнелеу өнеріндегі заманауи бағыттары (поп арт, ин-
сталляция), өздігінен ізденіс зерттеулері, Қазақстанның заманауи суретшілері, өнердегі 
заманауи стильдік бағыттарды зерттеу негізінде тəжірибелік (шығармашылық) жұмыс 
орындау (2D немесе 3D форматында), жұмысты қорғау жəне көрме ұйымдастыру;

2) «Сəндік-қолданбалы өнер» бөлімі: Көркемдік жазба (батик, гжель, хохлома), жаз-
балар түрлері, жазбалардың тəсілдері мен техникасы, материалдары жəне құралдары, 
бұйымның нобайын орындау, материалдар мен құралдарды дайындау, көркемдік 
жазбаны орындау, сəндеу, безендіру, жұмысты қорғау жəне көрме ұйымдастыру;

3) «Дизайн жəне технология» бөлімі: Өзгеріске ұшырау (трансформация) жəне тігін 
бұйымдарды сəндеу (киім, аксессуарлар, бижутериялар), идеяларды құру, нобай, ма-
териалдар мен құралдарды дайындау, жиынтықты орындау, киім бөлшектерін пішу, 
жеке бөлшектерді өңдеу, бұйымдардың бөлшектерін құрастыру жəне өңдеу, бұйымды 
сəндеу, жұмысты қорғау;

4) «Тамақтану мəдениеті» бөлімі: Қазақтың ұлттық тағамдары, əлем халықтарының 
тағамдары (өздігінен ізденіс зерттеулері), əлем халықтарының тағамдары, тəжірибелік 
жұмыс (суши, пицца, көже);

5) «Үй мəдениеті» бөлімі: Тұрмыстық техниканы таңдау, тұрмыстық техниканы 
қолдану ережелері, өсімдік сəн жəне интерьер элементі ретінде.

22. «Көркем еңбек» пəнінің базалық мазмұны. 8-сынып (қыздар):
1) «Сəндік-қолданбалы өнер» бөлімі: Қазақтың ұлттық сəндік қолданбалы 

бұйымдары (ши тоқу, киіз бас), əртүрлі ұлттық бұйымдар, құрал-жабдықтар мен ма-
териалдармен танысу, бұйымдарға нобайлар дайындау, құрал- жабдықтар мен мате-
риалдар дайындау, шығармашылық жұмыстарды орындау, əшекейлерді пайдалана 
отырып сəндеу, жұмысты қорғау, көрмеге ұсыну;

2) «Дизайн жəне технология» бөлімі: Қазақтың ұлттық киімі, этностиль, ою-өрнек 
стилизациясы, этностильдегі (бас киімдер, қазақтың ұлттық киімдері), этностильдегі 
бұйымдарды жасау (бас киімдер, қазақтың ұлттық киімдері), бұйымдарды əшекейлеу, 
жұмысты қорғау;

3) «Дизайн жəне технология» бөлімі: Халықтық пішім негізінде киім үлгісінің дизайны 
(тұтас жеңдер), бұйымдарға нобайлар дайындау, құрал- жабдықтар мен материалдар-
ды дайындау, халықтық пішім негізінде киім үлгісінде бұйым дайындау, бөлшектерді 
пішу, бөлшектерді өңдеу, бөлшектерді біріктіру мен безендіру, бұйымды ою-өрнек 
элементтерімен безендіру, жұмысты қорғау;

4) «Үй мəдениеті» бөлімі: Интерьерге арналған сəнді бұйымдар (2D/3D форматта), 
бұйымдарға нобайлар дайындау, құрал-жабдықтар мен материалдарды дайындау, 
интерьерге арналған 2D/3D сəнді бұйымдарды жасау, өсімдік шаруашылығындағы 
ғылымның рөлі, медицина, фитотерапия жəне косметологиядағы өсімдіктің рөлі.

23. «Көркем еңбек» пəнінің базалық мазмұны. 9-сынып (қыздар):
1) «Сəндік-қолданбалы өнер» бөлімі: Қазақстанның дəстүрлі тоқыма өнері, қазақ 

кілемдері, алаша, кілем тоқу, гобелен, қазіргі кілемдер үлгілері, кілем тоқу матери-
алдары мен құрал-жабдықтары, бұйым нобайын жасау, материалдар мен құрал-
жабдықтарды дайындау, шығармашылық жұмысты орындау, декор жасау мен 
безендіру, жұмысты қорғау, көрме ұйымдастыру;

2) «Дизайн жəне технология» бөлімі: Заманауи сəн əлеміндегі сарындық (стильді) 
бағыттар (өздігінен ізденіс зерттеулері), «Сəн жəне жеке тұлға үйлесімділігі» 
эксперименті, жеке даралық имиджін жасау, идеяларды жүзеге асыру, аксессуарлар, 
шаш үлгісі, визаж құралдары негізінде жеке даралық образды жасау, киім топтама-
сын жасау эксперименті/жеке даралық имидж үшін аксессуарлар, жұмысты қорғау;

3) «Дизайн жəне технология» бөлімі: Сəнді киім дизайны «Fast cloth» қарапайым 
геометриялық формалар (пончо, кейп, туника) (сəн журналдары), киім жəне 
аксессуарлардың заманауи өндірісі, нобай, идеяны жүзеге асыру, материалдар мен 
құрал-жабдықтарды дайындау, бұйымды жасау, бөлшектерді пішу, жеке бөлшектерді 
өңдеу, бөлшектерді жинау мен бұйымды сəндеу, жұмысты талдау мен бағалау, 
жұмысты қорғау;

4) «Үй мəдениеті» бөлімі: Ландшафт элементтері интерьерде /экстерьерде, 
шығармашылық идеяны визуалдау (нобай), шығармашылық идеяны іске асыру, 
интерьерді мерекеге орай безендіру, шығармашылық идеяны визуалдау (нобай), 
шығармашылық идеяны іске асыру.

24. «Көркем еңбек» оқу пəнінің 5-9-сыныптарға арналған оқу бағдарламасының 
мазмұны оқыту мақсаттары жүйесінің шығармашылық əрекет үдерісі барысын-
да тəжіри белік жəне негізгі білім қалыптастыруға бағытталған үш бөлім бойынша 
ұйымдастырылған.

25. «Шығармашылық идеяларды дамыту жəне зерттеу» бөлімі келесі бөлімшелерді 
қамтиды:

1) қоршаған орта туралы білім мен түсінік;
2) тарих, мəдениет жəне дəстүр туралы білім мен түсінік;
3) ақпарат көздерімен жұмыс істеу;
4) шығармашылық іс-əрекет үдерісін жоспарлау;
5) дизайн дайындау бойынша тапсырмалармен жұмыс жасау;
6) материалдар, олардың қасиеттері мен жұмыс істеу техникалары.
26. «Шығармашылық жұмыстарды жасау жəне дайындау» бөлімі келесі бөлімше-

лерді қамтиды:
1) шығармашылық идеялардың көркем көрінісі;
2) құралдар мен жабдықтар;
3) жасау технологиясы;
4) тамақтану мəдениеті;
5) үй мəдениеті;
6) техника қауіпсіздігі жəне еңбек гигиенасы ережелерін сақтау.
27. «Таныстырылым, талдау жəне шығармашылық жұмыстарды бағалау» бөлімі 

келесі бөлімшелерді қамтиды:
1) шығармашылық жұмыстардың таныстырылымы;
2) идеяларды талдау жəне бағалау;
3) əдіс-тəсілдерді талдау жəне бағалау;
4) жұмысты жетілдіру жəне бейімдеу.

3-тарау. Оқыту мақсаттарының жүйесі
28. Оқыту мақсаттарының жүйесі бөлім бойынша əр сыныпқа бөлінген.
29. Бағдарламада оқыту мақсаттарын қолдануға жəне мониторинг жасауға тиімді 

болу үшін кодтық белгі енгізілген. Кодтық белгідегі бірінші сан сыныпты, екінші жəне 
үшінші сан бөлім жəне бөлімше ретін, төртінші сан оқу мақсатының реттік номерін 
көрсетеді. Мысалы, 5.2.1.4. кодында «5» - сынып, «2.1» - бөлім мен бөлімше, «4» - 
оқыту мақсатының реттік саны.

30. Оқыту мақсаттарының жүйесі:

1) «Шығармашылық идеяларды дамыту жəне зерттеу» бөлімі:
Білім алушылар білуі тиіс:

Бөлімше 5-сынып 6-сынып 7-сынып 8-сынып 9-сынып
1.1 Қоршаған 
орта туралы 
білім мен түсінік

5.1.1.1 ұлдар/ қыздар 
қоршаған ортаның 
ассоциативті мағынасы мен 
визуалды сипаттамасын 
зерделеу жəне анықтау

6.1.1.1 ұлдар/ қыздар қоршаған 
орта нысандары ның визуалды 
сипаттамаларын түсіну жəне 
білімін көрсету

7.1.1.1 ұлдар/ қыздар қоршаған 
орта элементтерінің визуалды 
сипаттамасын өзінше түсіндіру

1.2 Тарих, 
мəдениет жəне 
дəстүр туралы 
білім мен түсінік

5.1.2.1 ұлдар/ қыздар 
қазақ халқының ұлттық 
жəне əлем мəдениетіндегі 
өнер, қолөнер мен ди-
зайн туындыларының 
ерекшеліктерін анықтау 
жəне зерделеу

6.1.2.1 ұлдар/ қыздарқазақ 
халқының ұлттық жəне əлем 
мəдениетіндегі өнер, қолөнер 
мен дизайн туындыларының 
ерекшеліктері туралы білімі мен 
түсінігін көрсету

7.1.2.1 ұлдар/ қыздар тари-
хи жəне мəдени шығу тегі 
əртүрлі өнер, қолөнер мен 
дизайн туындыларының 
ерекшеліктерін өз бетінше зер-
делеу жəне сипаттау

8.1.2.1 ұлдар/ қыздар тарихи 
жəне мəдени шығу тегі əр түрлі 
өнер, қолөнер мен дизайн 
туындыларының ерекшеліктері 
туралы түсінігін көрсету

9.1.2.1 ұлдар/ қыздар 
тарихи жəне мəдени 
шығу тегі əртүрлі өнер, 
қолөнер жəне дизайн 
туындыларының түрлі 
материалдарын, бағытын, 
салыстыру, талдау

(Жалғасы 25-бетте) 
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1.3 Ақпарат 
көздері

5.1.3.1 ұлдар/ қыздар 
шығар машылық идеялар-
ды зерттеу мен дамыту 
үшін ақпарат көздерімен 
жұмыс істеу

6.1.3.1 ұлдар/ қыздар 
шығармашылық идеяларды 
іске асыру мақсатында ақпарат 
көздерін өз бетінше таңдап, 
қолдану

7.1.3.1 ұлдар/ қыздар шығар-
машылық жұмыста идеяларын 
іске асыру мақсатында түрлі 
ақпарат көздерінің ең тиімдісін 
таңдау жəне қолдану

8.1.3.1 ұлдар/ қыздар 
шығармашылық идеяларды 
дамыту мен іске асыруда өз 
бетінше таңдаған ақпарат 
көздерін қолдану

9.1.3.1 ұлдар/ қыздар 
шығармашылық иде-
яларды дамыту мен 
іске асыруда ақпарат 
көздерін толыққанды жəне 
нəтижелі қолдану

1.4 
Шығармашылық 
іс-əрекет 
үдерісін 
жоспарлау

5.1.4.1 ұлдар/ қыздар 
шығамашылық жұмысты 
орындау кезеңдерін 
анықтай отырып, жоспар 
дайындау

6.1.4.1 ұлдар/ қыздар уақыт жəне 
басқа да факторларды ескере 
отырып, іс-əрекеттің реттілігін 
анықтау жəне жоспарлау;
6.1.4.2 ұлдар/ қыздар 
материалдық шығынды анықтау 
(сандық көрсеткіштер)

7.1.4.1 ұлдар/ қыздар алған 
білімдері мен тəжірибелерін 
қолдана болашақ іс-əрекеттерін 
анықтау жəне шығармашылық 
қызметін жоспарлау;
7.1.4.2 ұлдар/ қыздар 
бұйымның өзіндік құны мен 
материалдық шығындарын 
анықтау

8.1.4.1 ұлдар/ қыздар алған 
білімі мен тəжірибелерін 
қолданып, болашақ іс-
əрекетін толық сипаттап, 
шығармашылық қызметін жо-
спарлау;
8.1.4.2 ұлдар/ қыздар зерт-
теу нəтижелері негізінде 
тұтынушылардың өнімнің 
түрлеріне қажеттілігін анықтау

9.1.4.1 ұлдар/ қыздар 
жұмысты орындаудың 
тиімді əдістері мен 
реттілігін анықтай отырып, 
шығармашылық қызметін 
жоспарлау;
9.1.4.2 ұлдар/ қыздар пай-
даны анықтау мақсатында 
түрлі тауарларды өткізу 
нарығын талдау

1.5 Дизайн 
(эскиз) дайын-
дау бойынша 
тапсырмалар-
мен жұмыс істеу

5.1.5.1 ұлдар/ қыздар
композицияның негізгі 
заңдылықта-рын ескеріп, 
қарапайым нысандардың 
дизайнын дайындау бой-
ынша тапсырмаларды 
орындау

6.1.5.1 ұлдар/ қыздар
композицияның негізгі 
заңдылықтарын сақтай отырып, 
əртүрлі нысандардың дизайны 
бойынша тапсырмалар орындау

7.1.5.1 ұлдар/ қыздар
функционалды жəне 
эстетикалық талаптарға сай, 
нысанның дизайн дайындау 
бойынша тапсырмаларды 
орындау

8.1.5.1 ұлдар/ қыздар
функционалды талаптарға 
сай нысан дизайнын дайын-
дау бойынша тапсырмаларды 
орындау

9.1.5.1 ұлдар/ қыздар
күрделі нысан-
дар, пішіндер мен 
образдардың дизайнын 
дайындау үшін білімді 
қорытындылау

5.1.5.2 ұлдар/ қыздар 
шығармашылық идеяларды 
іске асыру үшін нобайлар 
орындау

6.1.5.2 ұлдар/ қыздар 
шығармашылық идеялар-
ды іске асыру үшін нобайлар, 
техникалық суреттер мен сызба-
лар орындау

7.1.5.2 ұлдар/ қыздар түрлі 
графикалық құралдардың 
көмегімен бұйым дайындау 
үшін эскиздер орындау жəне 
графикалық пен технологиялық 
құжаттар əзірлеу

8.1.5.2 ұлдар/ қыздар бұйым 
дайындаудың реттілігі мен 
тиімді тəсілін анықтай оты-
рып, графикалық жəне 
технологиялық құжаттар дай-
ындау

9.1.5.2 ұлдар/ қыздар 
графиканың əртүрлі 
тəсілдерін қолдану 
арқылы өз бетінше 
графикалық жəне 
технологиялық құжат құру

1.6 
Материалдар, 
олардың 
қасиеттері мен 
жұмыс істеу 
техникалары

5.1.6.1 ұлдар 
материалдардың 
ұқсастықтары мен 
айырмашылықтарын 
анықтау арқылы, жалпы 
қасиеттері мен құрылысын 
зерделеу

6.1.6.1 ұлдар материалдардың 
физикалық, механикалық жəне 
технологиялық қасиеттерін, 
олардың қолданылу аясын 
анықтау жəне сипаттау

7.1.6.1 ұлдар жобалана-
тын нысанды дайындау ба-
рысында материалдардың 
физикалық, технологиялық 
жəне механикалық қасиеттерін 
анықтау жəне салыстыру

8.1.6.1 ұлдар жобаланатын 
нысанның тағайындалуы мен 
қасиеттерін ескеріп, матери-
алдарды өңдеу мен безендіру 
тəсілдерін анықтау жəне 
таңдау

9.1.6.1 ұлдартехникалық, 
эксплатуациялық жəне 
экологиялық ескере оты-
рып, материалдарды 
өңдеудің өзіндік тəсілдерін 
негіздеп анықтау жəне 
таңдау

5.1.6.2 ұлдар/ қыздар за-
манауи жəне дəстүрлі 
емес материалдарды білу, 
олардың қасиеттері мен 
міндеттерін анықтау

6.1.6.2 ұлдар/ қыздар заманауи 
жəне дəстүрлі емес материал-
дарды білу, оларды өңдеу мен 
пайдаланудың тиімді жолдарын

7.1.6.2 ұлдар/ қыздар бірқатар 
заманауи жəне дəстүрлі емес 
материалдарды білу, олар-
ды өңдеу, пайдалану жəне 
үйлестірудің тиімді жолдарын

8.1.6.2 ұлдар/ қыздар бұйымды 
дайындау мен безендіру 
үшін заманауи жəне дəстүрлі 
емес материалдардың тиімді 
қолданылуын түсіне отырып 
өздігінен таңдау

9.1.6.2 ұлдар/ қыздар 
бұйымды дайындау мен 
безендіру барысында 
заманауи жəне дəстүрлі 
емес материалдарды 
қолданудың өзіндік шешім-
дері мен жолдарын ұсыну

5.1.6.3 қыздар тоқыма 
материалдармен 
бұйымдардың жіктелуін 
білу жəне сипаттау

6.1.6.3 қыздар тоқыма мате-
риалдар мен бұйымдардың 
қасиеттері мен фактурасын зер-
делеу жəне анықтау

7.1.6.3 қыздар өңдеу тігін ма-
териалдары мен сəндік əшекей 
бұйымдарының жіктелуін 
анықтау, сипаттау жəне са-
лыстыру

8.1.6.3 қыздар табиғи жəне 
жасанды тері мен былғарының 
түрлері мен қасиеттерін 
анықтау, сипаттау жəне са-
лыстыру

9.1.6.3 қыздар трико-
таж, тоқусыз матаны 
өз бетінше зерделеу, 
анықтау жəне бағалау

5.1.6.4 ұлдар/ қыздар 
таңдаған құралдардың 
қасиеттерін ескере отырып, 
көркем өнер материалда-
рын, орындау техникала-
рын пайдалану жəне экспе-
римент жүргізу

6.1.6.4 ұлдар/ қыздар 
материалдардың қасиет тері 
жайлы білімін жəне тəжірибелік 
жұмыс істеу дағдыларын көрсете 
отырып техникалар, көркемдік 
материалдарды қолдану жəне 
эксперимент жасау

7.1.6.4 ұлдар/ қыздар 
шығармашылық жұмыстар 
барысында орындау техника-
сы мен өнер материалдарын 
анықтау, таңдау жəне біріктіру

8.1.6.4 ұлдар/ қыздар 
шығармашылық жұмыстар 
барысында орындау техника-
сы мен өнер материалдарын 
анықтау, таңдау жəне біріктіру

9.1.6.4 ұлдар/ қыздар 
шығармашылық жұмыс 
жасау үшін əр түрлі орын-
дау техникасын жəне 
өнер материалдарын 
қолдану бойынша өзіндік 
шешімдер ұсыну

2) «Шығармашылық жұмыстарды жасау жəне дайындау» бөлімі:

Бөлімше 5-сынып 6-сынып 7-сынып 8-сынып 9-сынып
2.1 Шығар-
машылық 
идеялардың 
көркем 
көрінісі

5.2.1.1 ұлдар/ қыздар өз 
идеялары мен сезімдерін 
беру үшін қоршаған ортаның 
визуалды элементтері мен 
өнердің көркем тəсілдерін 
қолдану

6.2.1.1 ұлдар/ қыздар өз идеялары 
мен сезімдерін беру үшін қоршаған 
ортаның визуалды элементтері мен 
өнердің көркем тəсілдерін анықтау, 
таңдау жəне қолдану

7.2.1.1 ұлдар/ қыздар күрделі 
шығармашылық идеяларды 
білдіру үшін қоршаған ортаның 
визуалды элементтерін жəне 
өнердің көркем құралдарын 
негіз деп анықтау, таңдау жəне 
қолдану

8.2.1.1 ұлдар/ қыздар күрделі 
шығармашылық идеяларды 
білдіру үшін өнердің көркем 
құралдарын өз бетінше 
анықтау, таңдау жəне 
қолдану

9.2.1.1 ұлдар/ қыздар 
мазмұнды жəне ерек-
ше туындылар орындау 
үшін өнердің көркем 
құралдарын өз бетінше 
қолдану

2.2 Құралдар 
мен 
жабдықтар

5.2.2.1 ұлдар құрастырымды, 
табиғи жəне жасанды ма-
териалдарды өңдеу үшін 
қол еңбегі құралдары мен 
жабдықтарын анықтау, 
сипаттау жəне қолдану; 
5.2.2.2 ұлдар ағаш жəне 
темір өңдеу білдегінің 
тағайындалуы мен 
құрылысын түсіндіру

6.2.2.1 ұлдар құрастырымды, 
табиғи жəне жасанды материалдар-
ды өңдеу үшін пайдаланатын қол 
электрлік құралдарының қозғалысты 
беру механизмдері мен құрылысын 
анықтау жəне сипаттау

7.2.2.1 ұлдар заманауи 
технологиялық машиналардың 
құрылысын жəне жұмыс істеу 
принципін сипаттау жəне олар-
мен құрастырымды, табиғи, жа-
санды заттарды өңдеу бойынша 
жұмыстар орындау

8.2.2.1 ұлдар заманауи 
технологиялық машиналар-
да құрастырымды матери-
алдарды өңдеу бойынша 
күрделі операцияларды 
орындау

9.2.2.1 ұлдар матери-
алдарды өңдеу үшін 
құралдарды жəне за-
манауи технология-
лық машиналарды 
анық тау, таңдау жəне 
қолдану; 9.2.2.2 ұлдар/ 
қыздар өнеркəсіптегі 
технологиялық жəне 
өндірістік процестер ту-
ралы білімі мен түсінігін 
көрсету

5.2.2.1 қыздар тігін 
машинасының құрылысын, 
жіп өткізуді сипаттау жəне 
білу, машина тігістерін 
орындау; 5.2.2.2 қыздар 
тігін бұйымдарын ылғалды-
жылулық өңдеуге арналған 
жабдықтарды білу, сипаттау 
жəне қолдану

6.2.2.1 қыздар тігін машина-
сын қалыпты күйге келтіруді білу 
жəне орындау; 6.2.2.2 қыздар тігін 
бұйымдарын ылғалды-жылулық 
өңдеу режимдерін білу, сипаттау 
жəне оларды тəжірибеде қолдану

7.2.2.1 қыздар тігін машина-
сы жұмысындағы ақауларды 
анықтау жəне жөндеу; 7.2.2.2 
қыздар тігін бұйымдарын 
ылғалды-жылулық өңдеу ба-
рысында қолданылатын 
құралдарды анықтау, таңдау, 
қолдану

8.2.2.1 қыздар тігін машина-
сына қажетті құрылғыларды 
(түймелікті өңдеу, сыдыр-
маны қондырып тігу) таңдау 
жəне қолдану

9.2.2.1 қыздар  заманауи 
тігін құрал-жабдықтарын 
білу жəне торлау тігін ма-
шинасын қолдану; 9.2.2.3 
қыздар  тігін машинала-
рында күрделі опера-
цияларды (аппликация, 
кестелеу) орындау жəне 
зерделеу

2.3 Жасау 
техно-
логиясы

5.2.3.1 ұлдар өлшем 
мен белгілеу негізінде 
орындалған бұйым дайын-
дау үшін материалдарды 
қол құралдары-мен өңдеу; 
5.2.3.2 ұлдар түрлі мате-
риал-дардан қара-пайым 
бұйым дайындау

6.2.3.1 ұлдар орындалған өлшем мен 
белгілеу негізінде бұйым дайындау 
үшін материалдарды электрлік қол 
құралдарымен өңдеу; 6.2.3.2 ұлдар 
ажырайтын жəне ажырамайтын 
біріктіру əдістерін қолданып, бірнеше 
бөлшектерден тұратын бұйым жасау

7.2.3.1 ұлдар бұйымдардың 
функционалдық жəне 
эстетикалық сапасын арт-
тыру үшін материалдарды 
механикалық өңдеу жəне 
бұйымды безендіру; 7.2.3.2 
ұлдар технологиялық құжаттар 
бойынша реттілікті жəне 
дəлдікті сақтай отырып, күрделі 
бұйымдар жасау

8.2.3.1 ұлдар түрлі құрал-
жабдықтарды қолдана 
отырып, материалдар-
ды өңдеу мен безендіру 
əдістерін анықтау, пайдала-
ну; 8.2.3.2 ұлдар өз бетінше 
дайындаған технологиялық 
құжатпен күрделі бұйым 
жасау

9.2.3.1 ұлдар бұйым 
дайындау барысында 
материалдарды өңдеу 
мен безендірудің ұтымды 
тəсілдерін анықтау, 
таңдау жəне қолдану; 
9.2.3.2 ұлдар əртүрлі тех-
ника-ларды, конструкция 
түрлері мен заманауи 
материалдарды қолдана 
отырып күрделі бұйым 
жасау

5.2.3.1 қыздар тоқыма 
бұйымдарын пішу жəне сыру 
тігісін қолдану арқылы қол 
еңбегі құралдары мен тігін 
машинасында өңдеу; 5.2.3.2 
қыздар түрлі материалдар-
дан (тоқыма, табиғи жəне 
жасанды) қарапайым бұйым 
орындау

6.2.3.1қыздар тігін машинасы жəне 
қол құралдарымен қайып тігу, сы-
рып тігу тігіс түрлерін қолдана оты-
рып, тоқыма материалдарын пішу 
жəне өңдеу; 6.2.3.2 қыздар əр түрлі 
конструкциялар мен материалдар-
ды (тоқыма, табиғи жəне жасанды) 
қолдана отырып, бір өнім орындау

7.2.3.1 қыздар əртүрлі 
конструкциялық, заманауи 
тоқыма жəне сəндеу матери-
алдарын қолдана отырып, тігін 
машинасында технологиялық 
талапқа сəйкес бұйым жасау

8.2.3.1 қыздар қол мен тігін 
құрал-жабдықтарын жəне 
олардың құрылғыларын 
қолдана отырып, тоқыма 
материалдарын өңдеу мен 
сəндеудің тиімді əдістерін 
анықтау жəне қолдану; 
8.2.3.2 қыздар өз бетінше 
құрастырған технологиялық 
құжат бойынша бұйымдар 
дайындау

9.2.3.1 қыздар бұйым 
дайындау барысында 
материалдарды өңдеу 
тəсілдерін анықтау, 
таңдау жəне қолдану;
9.2.3.2 қыздар
сенім ділік пен дербестігін 
көрсету арқылы, əртүрлі 
техни каны, конструкц ия 
түрлері мен заманауи 
материалдарды қолдана 
отырып ерекше бұйым 
жасау

5.2.3.3 ұлдар/ қыздар 
шығармашылық жұмыстар 
мен бұйымдар дайындау 
үдерісінде қазақтың ұлттық 
мəдениет элементтерін 
пайдалану

6.2.3.3 ұлдар/ қыздар 
шығармашылық жұмыстар мен 
бұйымдар жасау барысын-
да қазақтың ұлттық мəдениет 
элементтерін пайдалану

7.2.3.4 ұлдар/ қыздар 
шығармашылық жұмыстар мен 
бұйымдар жасау барысын-
да қазақтың ұлттық мəдениет 
элементтерін пайдалану

8.2.3.3 ұлдар/ қыздар 
шығармашылық жұмыстар 
мен бұйымдар жасау ба-
рысында қазақтың ұлттық 
мəдениет элементтерін пай-
далану

9.2.3.3 ұлдар/ қыздар 
шығармашылық 
жұмыстар мен бұйымдар 
жасау барысын-
да қазақтың ұлттық 
мəдениет элементтерін 
пайдалану

2.4 Тамақтану 
мəдениеті

5.2.4.1 ұлдар/ қыздар дұрыс 
жəне тиімді тамақтану 
ережелерін зерделеу 
жəне сипаттау; 5.2.4.2 
ұлдар/ қыздар дұрыс жəне 
тиімді тамақтану мəзірін 
құрастыру; 5.2.4.3 қыздар 
тағам əзірлеуге арналған 
құралдар мен жабдықтарды 
зерделеу жəне олардың 
мүмкіншілігін анықтау; 
5.2.4.4 қыздар салқын 
тағамдар мен сусындарды 
əзірлеу технологиясын білу 
жəне қолдану

6.2.4.1 ұлдар/ қыздар қоғамдық 
тамақтану орындарында, қазақ 
халқы мен əлем халықтарының 
мəдениетіндегі дастарқан басында 
өзін-өзі ұстау ережелерін салысты-
ру жəне сипаттау; 6.2.4.2 ұлдар/ 
қыздар əртүрлі іс- шараға арналған 
дастарқанды безендірудегі білімдері 
мен тəжірбиелік дағдыларын көрсету; 
6.2.4.3 қыздар жылдам орындала-
тын тағамдар мен десерт дайындау 
технологияларын білу жəне қолдану; 
6.2.4.4 қыздар əртүрлі тағамдарды 
дайындау үшін азық-түліктер, құрал-
саймандар мен керек-жарақтарын 
анықтау жəне таңдау

7.2.4.1 қыздар  халықтарының 
тағамдары мен əлемге 
əйгілі аспазшылардың 
тағамдарындағы ерекшеліктерді 
сипаттап, салыстыру; 7.2.4.2 
қыздар əлем халықтарының 
жəне ұлттық тағамдардың жа-
салу технологияла-рын зер-
делеу жəне қолдану; 7.2.4.3 
қыздар əртүрлі тағамдар дай-
ындауда қолданатын қажетті 
құрал-жабдықтарды, өнімдерді 
таңдауда өз бетінше нақты 
шешім қабылдай алу

2.5 Үй 
мəдениеті 

5.2.5.1 ұлдар/ қыздар өсімдік 
шаруашылығы мен жеміс-
көкөніс түрлерінің негізгі 
бағыттарын зерделеу жəне 
сипаттау; 5.2.5.2 ұлдар/ 
қыздар өсімдік шаруашы-
лығында көктемгі жұмыстар 
жүргізу

6.2.5.1 ұлдар/ қыздар сəндік гүл 
түрлерін өсіру технологиясын зерт-
теу жəне сипаттау; 6.2.5.2 ұлдар/ 
қыздар сəндік бақша мен гүл өсіру 
шаруашылығында көктемгі жұмыстар 
орындау

7.2.5.1 ұлдар ауыл 
шаруашылығындағы 
жабдықтарды жəне заманауи 
техникаларды сипаттау, жіктеу 
жəне бағалау; 7.2.5.1 қыздар 
интерьер безендіру үшін əртүрлі 
өсімдіктердің эстетикалық 
қасиеттерін сипаттау, қолдану 
жəне бағалау

8.2.5.1 ұлдар/ қыздар ауыл 
шаруашылық өндірісінің 
дамуындағы əдіс-
тəсілдерді талқылау жəне 
бағалау; 8.2.5.2 қыздар 
медицинадағы, фитоте-
рапия мен косметикадағы 
өсімдіктердің рөлін зерде-
леу, талқылау жəне бағалау

9.2.5.1 ұлдар/ қыздар 
ландшафты дизайнның 
элементтерін, зама-
науи бағыттары мен 
стильдерін анықтау жəне 
сипаттау

5.2.5.3 ұлдар электр энер -
гиясы көздері туралы ай-
тып беру; 5.2.5.4 ұлдар 
қарапайым электротех-
никалық арматура мен элек-
тромонтажды құралдарды 
атау мен олардың 
тағайындалуын түсіндіру

6.2.5.3 ұлдар электросызба 
элементтерінің графикалық шартты 
белгілерін зерделеу, анықтау жəне 
орындау; 6.2.5.4 ұлдар қарапайым 
электр тізбектерінің есебін жүргізу 
жəне ажырата білу

7.2.5.2 ұлдар электротехникалық 
арматуралар мен тұрмыстық 
құралдардың қарапайым жөндеу 
жұмыстарын жүргізу

8.2.5.2 ұлдар тұрмыстық 
техника мен электр 
жабдықтарының 
эстетикалық, эргономикалық 
жəне эксплуатациялық са-
паларын салыстру жəне 
бағалау

9.2.5.2 ұлдар 
жарықтандырудың 
типтік жəне əртүрлі түрін 
анықтау жəне сипаттау

5.2.5.5 ұлдар тұрақты тоқ 
көздерін пайдалану арқылы 
қарапайым бұйым құрастыру

6.2.5.5 ұлдар қарапайым сызба 
бойынша электр тізбектерін орындау 
жəне жинау

7.2.5.3 ұлдар электр 
тізбектеріндегі ақауларды 
табу; 7.2.5.4 ұлдар септеулер 
орындау үшін арнайы бақылау-
өлшегіш аспаптарын таңдау 
жəне қолдану

9.2.5.3 ұлдар 
функционалдық, эрго-
номика
лық жəне эстетикалық 
талаптарды ескере 
отырып, интерьердегі 
жарықтандыруды 
ұйымдастыру бойын-
ша шығармашылық 
шешімдер дайындау

5.2.5.6 ұлдар қол 
құралдарын пайдаланып, 
ақауларды жою бойынша 
интерьерді ұйымдастырудың 
тəжірибелік жұмыстары мен 
қарапайым жөндеу 
операцияларын орындау

6.2.5.6 ұлдар электрлік құрал-
саймандарды пайдаланып, 
ақауларды жою бойынша жөндеу 
операциялары мен интерьерді 
ұйымдастырудың тəжірибелік 
жұмыстарын орындау

7.2.5.5 ұлдар интерьерді 
ұйымдастыру бойынша 
тəжірибелік жұмыстар орындау 
барысында жарықтандыруға, 
желдеткіш жəне жылу жүйесіне 
қойылатын нормаларды сақтау 
жəне қарастыру

8.2.5.3 ұлдар тұрмыста 
жөндеу жұмыстарын жүргізу 
барысында ақауларды 
жоюдың тиімді тəсілдерін 
табу;  8.2.5.4 ұлдар тұрмыста 
жөндеу жұмыстарын жүргізу 
барысында заманауи ма-
териалдар мен құрал-
жабдықтарды зерделеу, 
таңдау жəне қолдану

9.2.5.4 ұлдар /Қыздар 
интерьерді безендіру, 
жоспарлау жəне 
ұйымдастыру бойынша 
тəжірибелік жұмысты 
орындау үшін түрлі 
салалардағы білімдерін 
жалпылау

5.2.5.3 қыздар жеке бас ги-
гиенасы ережелерін зерде-
леу жəне сипаттау, əртүрлі 
шаш пен тері түрін анықтау; 
5.2.5.4 қыздар өз бетінше 
өз-өзіне қарау əрекеттері 
мен тəсілдерін таңдау жəне 
қолдану

6.2.5.3 қыздар тазалау құралдарын, 
тұрғын үйге қойылатын гигениалық 
талаптарды зерделеу жəне сипаттау; 
6.2.5.4 қыздар тазалау құралдары 
мен жабдықтарын таңдау жəне 
қолдану; 6.2.5.5 қыздар мезгілдік киім 
мен аяқ-киімдерді күту мен сақтау 
ережелерін білу жəне ұстану

7.2.5.2 қыздар эксплуатациялық, 
эстетикалық жəне экологиялық 
сапаларын бағалай отырып, 
тұрмыстық техниканың мақсаты 
мен атқаратын қызметіне 
қарай жіктеу; 7.2.5.3 Қыздар 
тұрмыстық техниканы қолдану 
мен күту ережелерін зерделеу 
жəне сипаттау

8.2.5.3 қыздар өз бетінше 
материалдар мен техника-
ны анықтап, таңдай оты-
рып, эстетикалық жəне 
техникалық талаптарға сай 
келетін интерьерге арналған 
сəндік бұйымдар дайындау

2.6 Техника 
қауіпсіздігі 
мен еңбек 
гигиенасының 
ережелерін 
сақтау

5.2.6.1 ұлдар/ қыздар 
техника қауіпсіздігін 
қадағалап, материалдар мен 
құралдарды қолдану; 5.2.6.2 
ұлдар/ қыздар қол еңбегі 
құралдары-мен жұмыс 
істеудің қауіпсіз тəсілдерін, 
еңбек гигиенасының 
ережелерін білу

6.2.6.1 ұлдар/ қыздар техни-
ка қауіпсіздігін қадағалап жəне 
көрсете отырып, материалдар мен 
құралдарды қолдану; 6.2.6.2 ұлдар/ 
қыздар қол электрлі құралдары жəне 
жабдықтарымен қауіпсіз жұмыс жа-
сау тəсілдерін, еңбек гигиенасы 
ережелерін білу жəне түсіндіру

7.2.6.1 ұлдар/ қыздар техника 
қауіпсіздігін қадағалап, матери-
алдар мен құралдарды қолдану; 
7.2.6.2 ұлдар/ қыздар заманауи 
технологиялық машиналармен 
қауіпсіз жұмыс жасау жолдарын 
білу жəне түсіндіру

8.2.6.1 ұлдар/ қыздар техни-
ка қауіпсіздігін қадағалап, ма-
териалдар мен құралдарды 
қолдану; 8.2.6.2 ұлдар / 
қыздар құрал-жабдықтармен 
қауіпсіз жұмыс істеу туралы 
ескертпе парағын құру

9.2.6.1 ұлдар/ қыздар 
техника қауіпсіздігін 
қадағалап, материал-
дар мен құралдарды 
қолдану; 9.2.6.2 ұлдар/ 
қыздар белгілі бір 
бұйым мен жұмыс 
түріне арналған техни-
ка қауіпсіздігі бойынша 
нұсқаулық құру

3) «Презентациялау, талдау жəне шығармашылық жұмыстарды бағалау» бөлімі: 

Бөлімше 5-сынып 6-сынып 7-сынып 8-сынып 9-сынып
3.1 Шығар-
машылық 
жұмыстардың 
таныстыры-
лымы

5.3.1.1 ұлдар/ қыздар 
сыныпқа дайын жұмысты 
таныстыру (көрме)

6.3.1.1 ұлдар/ қыздар мек-
теп аудиториясы алдында 
өзінің дайын жұмыстарын 
таныстыру (көрме)

7.3.1.1 ұлдар/ қыздар ауқымды 
аудитория алдында дайын 
болған өз жұмыстарын таны-
стыру (көрме, сəн көрсетілімі)

8.3.1.1 ұлдар/ қыздар онлайн 
платформадағы ауқымды аудито-
рия алдында дайын жұмыстарды 
қорғау жəне оны ұсыну

9.3.1.1 ұлдар/ қыздар медиа 
құралдары мен онлайн плат-
формаларды қолдана отырып, 
белгілі бір аудиторияға дай-
ын жұмыстарын қорғауды өз 
бетінше ұйымдастыру

3.2 Идеяларды 
талдау жəне 
бағалау

5.3.2.1 ұлдар/ қыздар 
пəндік терминологияны 
қолданып өзінің жəне өзге-
лердің жұмыстарында 
берілген идеялар мен 
тақы-рыптарды сипаттау

6.3.2.1 ұлдар/ қыздар 
пəндік терминологияны 
қолдана отырып, өзі нің 
жəне өзгелердің жұмыс-
тарындағы идеялары мен 
тақырыптарды салыстыру

7.3.2.1 ұлдар/ қыздар пəндік 
терминологияны қолдана оты-
рып, өзінің жəне өзгелердің 
жұмыстарындағы идеялар мен 
тақырыптарды талқылау жəне 
бағалау

8.3.2.1 ұлдар / қыздар пəндік терми-
нологияны қолдана отырып, өзінің 
жəне өзгелердің жұмыстарындағы 
идеялары мен тақырыптарды 
талдау мен бағалау жүргізу үшін 
критерийлерді қолдану

9.3.2.1 ұлдар/қыздар 
өзінің жəне өзгелердің 
жұмыстарындағы тарихи, 
əлеуметтік жəне мəдениеттік 
мəнмəтіндерді талдау мен 
бағалау

3.3 Əдіс-
тəсілдерді 
талдау жəне 
бағалау

5.3.3.1 ұлдар/ қыздар 
пəндік терминология-
ны қолдана отырып, 
өзінің жəне өзгелердің 
жұмыстарындағы 
қолданылған əдіс-
тəсілдерді сипаттау

6.3.3.1 ұлдар/ қыздар 
пəндік терминология-
ны қолдана отырып, 
өзінің жəне өзгелердің 
жұмыстарындағы 
қолданылған əдіс-
тəсілдерді салыстыру

7.3.3.1 ұлдар/ қыздар пəндік 
терминологияны пайдалана 
отырып, басқалардың жəне 
өз жұмыстарындағы əдіс-
тəсілдері мен техникаларды 
талқылау жəне бағалау

8.3.3.1 ұлдар/ қыздар жасалған 
өнімнің сапасын қолданылған əдіс-
тəсілдерін бағалау жəне талдау 
үшін критерийлерді қолдану

9.3.3.1 ұлдар/ қыздар 
бұйымның сапасын жəне 
өнімнің сыртқы көрінісін 
анықтайтын негізгі факторлар-
ды талдау жəне бағалау

3.4 Жұмысты 
жетілдіру мен 
бейімдеу

5.3.4.1 ұлдар/ қыздар 
өзінің жəне өзгелердің 
жұмыстарын жетілдіру 
жəне бейімдеу бойынша 
конструктивті пікірлер, 
ұсыныстар білдіру

6.3.4.1 ұлдар/ қыздар 
өзінің жəне өзгелердің 
жұмыстарын жетілдіру 
жəне адаптациялау 
бо йынша сындарлы 
пікір мен негізделген 
ұсыныстарды қабылдау

7.3.4.1 ұлдар/ қыздар өзінің 
жəне өзгелердің жұмыстарын 
жетілдіру жəне адаптациялау-
да қолданылған идеяларды 
салыстыруда негізделген сыни 
ұсыныстар жасау

8.3.4.1 ұлдар/ қыздар өзінің жəне 
өзгелердің жұмыстарын жетілдіру 
мен бейімдеуде қолданылған иде-
яларды талдауда жəне бағалауда 
негізделген сыни ұсыныстар жасау

9.3.4.1 ұлдар/ қыздар 
өзінің жəне өзгелердің 
жұмыстарындағы мақсаттың 
өзіндік анық көруін жəне 
негізделген бағаны өзіндік 
білдіру

31. Осы оқу бағдарламасы негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған «Көркем еңбек» оқу пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасының 
Ұзақ мерзімді жоспарына сəйкес жүзеге асырылады. 

32. Тоқсандағы бөлімдер жəне бөлімдер ішіндегі тақырыптар бойынша сағат сандарын бөлу мұғалімнің еркіне қалдырылады. 

(Жалғасы. Басы 18-24-беттерде) Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған 
«Көркем еңбек» оқу пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу 

бағдарламасына қосымша

Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған
«Көркем еңбек» пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын 

жүзеге асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар

1) 5-сынып (ұлдар):
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Тақырыптар/Ұзақ 
мерзімді жоспардың 

мазмұны
Оқыту мақсаттары. Білім алушылар білуге 

тиісті

1-тоқсан
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Бейнелеу өнеріндегі 
көркем құралдары. 
Классикалық өнердің 
үздік туындыла-
ры. Қазақстандық 
суретшілердің 
шығармашылығы. 
Бейнелеу өнерінің 
түрлері мен жанр-
лары

5.1.2.1 əлем жəне қазақ ұлттық мəдениетіндегі 
өнер, қолөнер мен дизайн туындыларының 
ерекшеліктерін анықтау жəне зерделеу
5.1.3.1 шығармашылық идеяларды зерттеу мен 
дамыту үшін ақпарат көздерімен жұмыс істеу 
(ақпараттық-коммуникативтік технологияны 
қолдану арқылы)
5.3.2.1 пəндік терминологияны қолдана отырып, 
өзінің жəне өзгелердің (суретшілер, қолөнершілер, 
дизайнерлер) жұмыстарында берілген идеялар мен 
тақырыптарды сипаттау
5.3.3.1 пəндік терминологияны қолдана отырып, 
өзінің жəне өзгелердің (суретшілер, қолөнершілер, 
дизайнерлер) жұмыстарындағы қолданылған əдіс-
тəсілдерді (техникасы) сипаттау

Натюрморт өнері. 
Ұлттық сəндік на-
тюрморт

5.1.5.2 шығармашылық идеяларды іске асыру үшін 
нобайлар орындау
5.1.6.4 таңдаған тəсілдерінің қасиеттерін ескере 
отырып, көркемөнер материалдарын, техникала-
рын пайдалану жəне эксперимент жүргізу
5.2.1.1 өз идеялары мен сезімдерін беру үшін 
қоршаған ортаның визуалды элементтері мен 
өнердің көркем тəсілдерін қолдану
5.2.3.3 шығармашылық жұмыстар мен бұйымдар 
дайындау үдерісінде қазақтың ұлттық мəдениет 
элементтерін пайдалану

Пейзаж. Табиғатпен 
үйлесім. Əуе перспек-
тивасы

5.1.1.1 қоршаған ортаның ассоциативті мағынасы 
мен визуалды сипаттамасын зерделеу жəне 
анықтау (композиция, түс, пішін, фактура, тепе-
теңдік)
5.2.1.1 өз идеялары мен сезімдерін беру үшін 
қоршаған ортаның визуалды элементтері мен 
өнердің көркем тəсілдерін қолдану

Индустриалды пей-
заж. Қала пейзажы. 
Сызықтық перспек-
тива

5.1.1.1 қоршаған ортаның ассоциативті мағынасы 
мен визуалды сипаттамасын зерделеу жəне 
анықтау (композиция, түс, пішін, фактура, тепе-
теңдік)
5.2.1.1 өз идеялары мен сезімдерін беру үшін 
қоршаған ортаның визуалды элементтері мен 
өнердің көркем тəсілдерін қолдану

Пластикалық 
пішіндер өнері. Мүсін 
өнері 

5.1.1.1 қоршаған ортаның ассоциативті мағынасы 
мен визуалды сипаттамасын зерделеу жəне 
анықтау (композиция, түс, пішін, фактура, тепе-
теңдік)
5.2.1.1 өз идеялары мен сезімдерін беру үшін 
қоршаған ортаның визуалды элементтері мен 
өнердің көркем тəсілдерін қолдану
5.3.3.1 пəндік терминологияны қолдана отырып, 
өзінің жəне өзгелердің (суретшілер, қолөнершілер, 
дизайнерлер) жұмыстарындағы қолданылған əдіс-
тəсілдерді (техникасы) сипаттау

Шығармашылық 
жұмыс. Көрме 
ұйымдастыру

5.1.5.2 шығармашылық идеяларды іске асыру үшін 
нобайлар орындау
5.1.6.4 таңдаған тəсілдерінің қасиеттерін ескере 
отырып, көркемөнер материалдарын, техникала-
рын пайдалану жəне эксперимент жүргізу
5.2.1.1 өз идеялары мен сезімдерін беру үшін 
қоршаған ортаның визуалды элементтері мен 
өнердің көркем тəсілдерін қолдану.
5.3.1.1 бүкіл сыныпқа дайын жұмысты танысты-
ру (көрме)

2-тоқсан
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Сəндік-қолданбалы 
өнер, негізгі пішіндер 
мен ерекшеліктері. 
Қазақстан халқының 
сəндік-қолданбалы 
өнері

5.1.2.1 əлем жəне қазақ ұлттық мəдениетіндегі 
өнер, қолөнер мен дизайн туындыларының 
ерекшеліктерін анықтау жəне зерделеу

Сəндік-қолданбалы 
өнердегі замана-
уи жəне дəстүрлі 
емес материалдар. 
Материалдар мен 
құрал-жабдықтармен 
танысу

5.1.6.2 бірқатар заманауи жəне дəстүрлі емес 
материалдарды білу, олардың қасиеттері мен 
міндеттерің анықтау; 5.2.2.1 конструкциялық, 
табиғи жəне жасанды материалдарды өңдеу үшін 
қол еңбегі құралдары мен жабдықтарын анықтау, 
сипаттау жəне қолдану

Дəстүрлі емес мате-
риалдардан сəндік 
бұйым. Идеяларды 
талқылау мен дамы-
ту. Нобай орындау

5.1.5.2 шығармашылық идеяларды іске асыру үшін 
нобайлар орындау

Дəстүрлі емес мате-
риалдардан сəндік 
бұйым. Бұйым дай-
ындау

5.2.3.2 түрлі конструкциялық, табиғи жəне жасанды 
материалдардан қарапайым бұйым дайындау
5.2.6.1 техника қауіпсіздігін қадағалап, оның 
маңыздылығын сезіне жəне демонстрациялай оты-
рып, материалдар мен құралдарды қолдану

Өру өнері. Өру 
түрлері. Материалдар 
жəне құрал-
жабдықтармен та-
нысу

5.1.6.2 бірқатар заманауи жəне дəстүрлі емес 
материалдарды білу, олардың қасиеттері мен 
міндеттерің анықтау
5.1.5.2 шығармашылық идеяларды іске асыру үшін 
нобайлар орындау

Бұйым өру 5.2.3.2 түрлі конструкциялық, табиғи жəне жасан-
ды материалдардан қарапайым бұйым дайындау; 
5.2.3.3 шығармашылық жұмыстар мен бұйымдар 
дайындау үдерісінде қазақтың ұлттық мəдениет 
элементтерін пайдалану
5.2.6.1 техника қауіпсіздігін қадағалап, оның 
маңыздылығын сезіне жəне демонстрациялай оты-
рып, материалдар мен құралдарды қолдану.

Жұмыстардың 
көрмесі

5.3.1.1 бүкіл сыныпқа дайын жұмысты танысту 
(көрме)

3-тоқсан 

Ди
за
йн

 ж
əн
е 
те
хн
ол
ог
ия

 

Конструкциялық 
материалдар. 
Материалдардың 
түрлері мен 
қасиеттерін зерттеу

5.1.6.1 конструкциялық, табиғи жəне жасан-
ды материалдардың жалпы қасиеттері мен 
құрылысын, олардың ұқсастықтары мен 
айырмашылықтарын анықтай отырып зерделеу

Конструкциялық ма-
териалдарды өңдеуге 
арналған жабдықтар, 
қол еңбегі құралдары, 
құрылғылар

5.2.2.2 ағаш жəне темір өңдеу білдегінің 
тағайындалуы мен құрылысын түсіндіру; 5.2.2.1 
конструкциялық, табиғи жəне жасанды материал-
дарды өңдеу үшін қол еңбегі құралдары мен 
жабдықтарын анықтау, сипаттау жəне қолдану
5.2.6.2 қол еңбегі құралдарымен жұмыс істеудің 
қауіпсіз тəсілдерін, еңбек гигиенасының ережелерін 
білу (жұмыс орнын, құралдарды ұйымдастыру жəне 
тазалау, арнайы киімде жұмыс істеу)

Көркемдеп аралау. 
Идеяларды құру. 
Материалды таңдау 
жəне дайындау

5.1.5.1 өзінің жəне өзгенің (суретшілер, 
қолөнершілер, дизайнерлер) тəжірибесіне 
сүйене отырып жəне композицияның негізгі 
заңдылықтарын ескеріп, қарапайым нысандардың 
дизайнын дайындау бойынша тапсырмаларды 
орындау; 5.1.5.2 шығармашылық идеяларды іске 
асыру үшін нобайлар орындау
5.1.4.1 шығамашылық жұмысты орындау 
кезеңдерін анықтай отырып, жоспар дайындау;

Сыртқы жəне ішкі 
сызықтар арқылы 
қисық пішінді 
бұйымды қыларамен 
көркемдеп аралау

5.2.3.1 өлшем мен белгілеу негізінде орындалған 
бұйым дайындау үшін материалдарды қол 
құралдарымен өңдеу; 5.2.3.2 түрлі конструкциялық, 
табиғи жəне жасанды материалдардан қарапайым 
бұйым дайындау
5.2.6.1 техника қауіпсіздігін қадағалап, оның 
маңыздылығын сезіне жəне демонстрациялай оты-
рып, материалдар мен құралдарды қолдану

Сымнан бұйымдарды 
модельдеу. Нобайлар 
дайындау (шынжыр, 
басқатырғыш ойын-
дары, жануарлардың 
пішіндері). Материал 
таңдау. Құралдар-
жабдықтар мен 
құрылғылар

5.1.5.2 шығармашылық идеяларды іске асыру үшін 
нобайлар орындау

Бұйым дайын-
дау. (шынжыр, 
басқатырғыш ойын-
дары, жануарлардың 
пішіндері)

5.2.3.1 өлшем мен белгілеу негізінде орындалған 
бұйым дайындау үшін материалдарды қол 
құралдарымен өңдеу; 5.2.3.2 түрлі конструкциялық, 
табиғи жəне жасанды материалдардан қарапайым 
бұйым дайындау
5.2.6.1 қауіпсіздік техникасын қадағалап, оның 
маңыздылығын сезіне жəне демонстрациялай оты-
рып, материалдар мен құралдарды қолдану

Түрлі материалдарды 
қолданып, музыкалық 
аспаптарды (ұрмалы 
жəне соқпалы) жо-
балау 

5.1.5.1 өзінің жəне өзгенің (суретшілер, 
қолөнершілер, дизайнерлер) тəжірибесіне 
сүйене отырып жəне композицияның негізгі 
заңдылықтарын ескеріп, қарапайым нысандардың 
дизайнын дайындау бойынша тапсырмаларды 
орындау; 5.1.5.2 шығармашылық идеяларды іске 
асыру үшін нобайлар орындау

Музыкалық аспапты 
құрастыру 

5.2.3.1 өлшем мен белгілеу негізінде орындалған 
бұйым дайындау үшін материалдарды қол 
құралдарымен өңдеу; 5.2.3.2 түрлі конструкциялық, 
табиғи жəне жасанды материалдардан қарапайым 
бұйым дайындау
5.2.6.1 қауіпсіздік техникасын қадағалап, оның 
маңыздылығын сезіне жəне демонстрациялай оты-
рып, материалдар мен құралдарды қолдану
5.3.4.1 өзінің жəне өзгелердің жұмыстарын 
жетілдіру жəне адаптациялау бойынша 
конструктивті пікірлер, ұсыныстарды білдіру.

Жұмыстардың 
көрмесі

5.3.1.1 бүкіл сыныпқа дайын жұмысты танысты-
ру (көрме)

4-тоқсан 

Та
ма

қт
ан
у 

мə
де
ни
ет
і

Дұрыс тамақтанудың 
негіздері. Ас мəзірін 
əзірлеу

5.2.4.1 дұрыс жəне тиімді тамақтанудың 
ережелерін сипаттау жəне зерделеу; 5.2.4.2 дұрыс 
жəне тиімді тамақтанудың мəзірін құрастыру; 
5.1.3.1 шығармашылық идеяларды зерттеу мен 
дамыту үшін ақпарат көздерімен жұмыс істеу (оның 
ішінде ақпараттық-коммуникативтік технологияны 
қолдану арқылы)

Үй
 м
əд
ен
ие
ті

Электр қуатының 
негізгі көздері туралы 
жалпы мəліметтер.
Электротехникалық 
арматура. Электр 
энергиясының əртүрлі 
көздерімен тəжірибе 
жасау (батарея, 
гальваникалық эле-
менттер)

5.2.5.3 электр энергиясының көздері туралы ай-
тып беру; 5.1.3.1 шығармашылық идеяларды зерт-
теу мен дамыту үшін ақпарат көздерімен жұмыс 
істеу (оның ішінде ақпараттық-коммуникативтік 
технологияны қолданып); 5.2.5.4 қарапайым 
электротехникалық арматура мен электромон-
тажды құралдарды атап шығу мен олардың 
тағайындалуын түсіндіру; 5.2.5.5 тұрақты тоқ 
көздерін пайдалану арқылы қарапайым бұйым 
құрастыру

Тұрмыстағы жөндеу 
жұмыстары

5.2.5.6 қол құралдарын пайдаланып, ақауларды 
жою бойынша интерьерді ұйымдастырудың 
тəжірибелік жұмыстары мен қарапайым жөндеу 
операцияларын орындау

Өсімдік 
шаруашылығының 
негізгі бағыттары. 
Өсімдік 
шаруашылығындағы 
көктемгі жұмыстар.

5.2.5.1 өсімдік шаруашылығы мен жеміс-көкөніс 
түрлерінің негізгі бағыттарын зерделеу жəне си-
паттау; 5.2.5.2 өсімдік шаруашылығында көктемгі 
жұмыстар жүргізу (топырақты өңдеу, зиянкес 
жəндіктерден қорғау, егу мен отырғызу); 5.2.6.1 тех-
ника қауіпсіздігін қадағалап, оның маңыздылығын 
сезіне жəне демонстрациялай отырып, материал-
дар мен құралдарды қолдану

2) 6-сынып (ұлдар): 

О
қу

 ж
ос
па
ры

нд
ағ
ы

 
ұз
ақ

 м
ер
зі
мд

і 
жо

сп
ар
ды

ң 
бө

лі
мд

ер
і

Тақырыптар/Ұзақ 
мерзімді жоспардың 

мазмұны
Оқыту мақсаттары.

Білім алушылар білуге тиісті

1-тоқсан 

Ви
зу
ал
ды

 ө
не
р

Портрет жан-
ры. Қазақстандық 
суретшілердің 
шығармашы  лығындағы 
портрет

6.1.3.1 шығармашылық идеяларды іске асыру 
мақсатында ақпарат көздерін өз бетінше таңдап, 
қолдану (оның ішінде ақпараттық-коммуникативтік 
технологияны қолдану арқылы);
6.1.2.1 əлем жəне қазақ ұлттық мəдениетіндегі 
өнер, қолөнер мен дизайн туындыларының 
ерекшеліктері туралы білімі мен түсінігін көрсету

Сызықты портрет. 
Графика. Орындалу 
техникасы. Дəстүрлі 
емес материалдардан 
портрет жасау (сым-
нан) материалдардан 
орындалған портрет)

6.2.1.1 өз идеялары мен сезімдерін беру үшін 
қоршаған ортаның визуалды элементтері мен 
өнердің көркем тəсілдерін анықтау, таңдау жəне 
қолдану
6.1.6.4 материалдардың қасиеттері жайлы білімін 
жəне тəжірибелік жұмыс істеу дағдыларын 
көрсете отырып техникалар, көркемдік материал-
дарды қолдану жəне эксперимент жасау; 6.1.6.2 
бірқатар заманауи жəне дəстүрлі емес матери-
алдарды білу, оларды өңдеу мен пайдаланудың 
тиімді жолдарын (немесе əдістерін) анықтау

Портреттегі түс. 
Орындалу техникасы

6.1.1.1 өзінің жəне басқа оқушының тəжірибесіне 
сүйене отырып, қоршаған орта нысандарының 
визуалды сипаттамаларын (композиция, түс, 
пішін, фактура, тепе-теңдік) түсіну жəне білімін 
көрсету; 6.2.1.1 өз идеялары мен сезімдерін беру 
үшін қоршаған ортаның визуалды элементтері 
мен өнердің көркем тəсілдерін анықтау, таңдау 
жəне қолдану

Заманауи пор-
трет. Фотоөнер. 
Фотокамерамен 
тəжірибе

6.3.2.1 пəндік терминологияны қолдана оты-
рып, өзінің жəне өзгелердің (суретшілер, 
қолөнершілер, дизайнерлер) жұмыстарындағы 
идеялары мен тақырыптарды салыстыру
6.2.1.1 өз идеялары мен сезімдерін беру үшін 
қоршаған ортаның визуалды элементтері мен 
өнердің көркем тəсілдерін анықтау, таңдау жəне 
қолдану

Анимация. Қозғалатын 
элементтер (ер-
мексазды анима-
ция, көлеңкелі те-
атр, саусақты жəне 
таяқшалы қуыршақтар)

6.1.2.1 əлем жəне қазақ ұлттық мəдениетіндегі 
өнер, қолөнер мен дизайн туындыларының 
ерекшеліктері туралы білімі мен түсінігін көрсету

Сценарий дайындау. 
Кейіпкерлер мен деко-
рациялар құру. Көркем 
өнер идеяларын іске 
асыру. Дыбыс қосу 

6.1.4.1 уақыт пен басқа да факторларды еске-
ре отырып, іс-əрекеттің реттілігін анықтау жəне 
жоспарлау
6.2.1.1 өз идеялары мен сезімдерін беру үшін 
қоршаған ортаның визуалды элементтері мен 
өнердің көркем тəсілдерін анықтау, таңдау жəне 
қолдану
6.3.4.1 өзінің жəне өзгелердің жұмыстарын 
жетілдіру жəне адаптациялау бойынша сындарлы 
пікір мен негізделген ұсыныстарды қабылдау 

Жұмысты қорғау. 6.3.1.1 мектеп аудиториясы алдында өзінің дайын 
жұмыстарын таныстыру

2-тоқсан

Сə
нд
ік-
қо
лд
ан
ба
лы

 ө
не
р

Қазақстан халықта-
рының зергерлік 
өнерімен танысу 

6.1.2.1 əлемдік жəне қазақтың ұлттық мəдениетін-
дегі дизайн, қолөнер мен өнер туындыларының 
ерекшеліктерін түсіну мен білімін көрсету

Зергерлік бұйым 
нобайын орындау. 
Материалдар мен 
құрал-жабдықтарды 
таңдау

6.1.5.2 шығармашылық идеяларын іске асыру 
үшін нобайлар, техникалық суреттер мен сызба-
лар орындау 
6.1.6.4 материалдардың қасиеттері жайлы білімін 
жəне тəжірибелік жұмыс істеу дағдыларын 
көрсете отырып техникалар, көркемдік материал-
дарды қолдану жəне эксперимент жасау

Бұйым дайындау. 
Бұйымды көркемдеп 
безендіру

6.2.3.2 ажырайтын жəне ажырамайтын біріктіру 
əдістерін қолданып, бірнеше бөлшектерден 
тұратын бұйым жасау; 6.2.3.3 шығармашылық 
жұмыстар мен бұйымдар жасау барысында қазақ 
ұлттық мəдениет элементтерін пайдалану
6.2.6.1 қауіпсіздік техникасын қадағалап, оның 
маңыздылығын сезіне жəне демонстрациялай 
отырып, материалдар мен құралдарды қолдану

Табиғи 
материалдардың 
түрлері мен сипаттама-
лары. (Өздігінен ізденіс 
зерттеулері)

6.1.1.1 өзінің жəне басқа оқушының тəжірибесіне 
сүйене отырып, қоршаған орта нысандарының ви-
зуалды сипаттамаларын (композиция, түс, пішін, 
фактура, тепе-теңдік) түсіну жəне білімін көрсету; 
6.1.6.1 конструкциялық, табиғи, жəне жасанды 
материалдардың физикалық, технологиялық пен 
механикалық қасиеттерін жəне олардың қолдану 
аясын анықтау жəне сипаттау

Табиғи материал-
дардан дайындала-
тын бұйым нобайын 
орындау 

6.1.5.2 шығармашылық идеяларын іске асыру 
үшін нобайлар, техникалық суреттер мен сызба-
лар орындау

Бұйым дайындау. 
Бұйымды көркемдеп 
безендіру 

6.1.6.4 материалдардың қасиеттері жайлы білімін 
жəне тəжірибелік жұмыс істеу дағдыларын 
көрсете отырып техникалар, көркемдік материал-
дарды қолдану жəне эксперимент жасау
6.2.1.1 өз идеялары мен сезімдерін беру үшін 
қоршаған ортаның визуалды элементтері мен 
өнердің көркем тəсілдерін анықтау, таңдау жəне 
қолдану

Жұмысты қорғау. 
Көрме ұйымдастыру

6.3.1.1 мектеп аудиториясы алдында өзінің дайын 
жұмыстарын таныстыру

3-тоқсан

Ди
за
йн

 ж
əн
е 
те
хн
ол
ог
ия

 

Электрлік жəне қол 
еңбегі құралдары 
мен жабдықтары. 
Тəжірибелік жұмыс

6.2.2.1 табиғи, жасанды жəне конструктивті мате-
риалдарды өңдеу үшін пайдаланатын қозға лысты 
беру механизмдері мен қол электрлік құрал-
дардың құрылысын анықтайды жəне сипаттайды
6.2.6.2 қол электрлі құралдары мен 
жабдықтарымен қауіпсіз жұмыс жасау тəсілдерін, 
еңбек гигиенасы ережелерін (жұмыс орнын, 
құралдарды ұйымдастыру мен тазалау, арнайы 
киімде жұмыс істеу) білу жəне түсіндіру

Құрамалы 
бөлшектерден робот 
құру. Роботтың шығу 
тарихы мен оның 
түрлері. (Өздігінен 
ізденіс зерттеулері)

6.1.3.1 шығармашылық идеяларды іске асыру 
мақсатында ақпарат көздерін өз бетінше таңдап, 
қолдану (оның ішінде ақпараттық-коммуникативтік 
технологияны қолдану арқылы)
6.3.3.1 пəндік терминологияны қолдана отырып, 
өзінің жəне өзгелердің (суретшілер, қолөнер-
шілер, дизайнерлер) жұмыстарындағы қолданыл-
ған əдіс-тəсілдерді (техникасы) салыстыру

Роботты жобалау жəне 
дайындау. Нобай. 
Материалдарды 
іріктеу, таңдау

6.1.5.1 өзінің тəжірибесі мен біліміне сүйеніп, 
композицияның негізгі заңдылықтарын сақтай 
отырып, əртүрлі нысандардың дизайны бойынша 
тапсырмалар орындау
6.1.4.1 уақыт пен басқа да факторларды ескере 
отырып, іс-əрекеттің реттілігін анықтау жəне жо-
спарлау; 6.1.6.1 конструкциялық, табиғи, жəне 
жасанды материалдардың физикалық, техно-
логиялық пен механикалық қасиеттерін жəне 
олардың қолдану аясын анықтау жəне сипаттау

Робот құру. Робот 
бөлшектерінің жылжы-
малы механизмін құру 
бойынша эксперимент 
жүргізу

6.2.3.1 орындалған өлшем мен белгілеу негізінде 
бұйым дайындау үшін материалдарды электрлік 
қол құралдарымен өңдеу; 6.2.3.2 ажырайтын 
жəне ажырамайтын біріктіру əдістерін қолданып, 
бірнеше бөлшектерден тұратын бұйым жасау
6.2.6.1 қауіпсіздік техникасын қадағалап, оның 
маңыздылығын сезіне жəне демонстрациялай 
отырып, материалдар мен құралдарды қолдану

Көлік құралдарының 
түрлері туралы жал-
пы мəлімет. (Өздігінен 
ізденіс зерттеулері) 

6.1.3.1 шығармашылық идеяларды іске асыру 
мақсатында ақпарат көздерін өз бетінше таңдап, 
қолдану (оның ішінде ақпараттық-коммуникативтік 
технологияны қолдану арқылы)

Көлік құралы үлгісін 
дайындау. Нобай. 
Материалдарды 
іріктеу, таңдау 

6.1.5.1 өзінің тəжірибесі мен біліміне сүйеніп, 
композицияның негізгі заңдылықтарын сақтай 
отырып, əртүрлі нысандардың дизайны бойынша 
тапсырмалар орындау
6.1.4.2 материалдық шығынды анықтау (сандық 
көрсеткіштер)

Көлік құралын орын-
дау. Үлгінің жеке 
бөліктерін дайын-
дау. Үлгіні құрастыру, 
безендіру

6.2.3.1 орындалған өлшем мен белгілеу негізінде 
бұйым дайындау үшін материалдарды электрлік 
қол құралдарымен өңдеу; 6.2.3.2 ажырайтын 
жəне ажырамайтын біріктіру əдістерін қолданып, 
бірнеше бөлшектерден тұратын бұйым жасау

Жұмысты қорғау. 
Көрме ұйымдастыру

6.3.1.1 мектеп аудиториясы алдында өзінің дайын 
жұмыстарын таныстыру

4-тоқсан 

Та
ма

қт
ан
у 

мə
де
ни
ет
і

Қазақ халқы мен түрлі 
халықтардың жəне де 
қоғамдық тамақтану 
орындарындағы 
дастарқан басында 
өзін-өзі дұрыс ұстау 
ережелері

6.2.4.1 қоғамдық тамақтану орындарында, қазақ 
халқы мен əлем халықтарының мəдениетіндегі 
дастарқан басында өзін-өзі ұстау ережелерін са-
лыстыру жəне сипаттау; 6.2.4.2 əртүрлі іс-шараға 
арналған дастарханды безендірудегі білімдері 
мен тəжірбиелік дағдыларын көрсету

Үй
 м
əд
ен
ие
ті

Электросызбалардың 
шартты белгілерімен 
танысу. Электр тізбегі

6.2.5.3 электросызбалар элементтерінің шартты 
графикалық белгілерін орындау, анықтау жəне 
зерделеу; 6.2.5.4 қарапайым электр тізбектерінің 
есебін жүргізу жəне ажырата білу

Батарейкалы 
шырағдан дайындау

6.2.5.5 электр тізбектерін қарапайым сызба бой-
ынша жинау жəне орындау

Электрлік қол 
еңбегі құралдары 
қолданылған 
тұрмыстағы жөндеу 
жұмыстары

6.2.5.6 электрлік қол құралдарын пайдаланып, 
ақауларды жою бойынша жөндеу операцияла-
ры мен интерьерді ұйымдастырудың тəжірибелік 
жұмыстарын орындау
6.2.6.1 техникасын қауіпсіздігін қадағалап, оның 
маңыздылығын сезіне жəне демонстрациялай 
отырып, материалдар мен құралдарды қолдану

Сəндік гүлдер 
түрлері. Гүл өсіру 
шаруашылығындағы 
көктемгі жұмыстар

6.2.5.1 сəндік гүлдер түрлерін өсіру техноло-
гиясын зерттеу жəне сипаттау; 6.2.5.2 сəндік 
бақ өсіру мен гүл өсіру шаруашылығында 
көктемгі жұмыстар (топырақты өңдеу, зиянкес 
жəндіктерден қорғау, егу мен отырғызу) жүргізу; 
6.2.6.1 техника қауіпсіздігін қадағалап, оның 
маңыздылығын сезіне жəне демонстрациялай 
отырып, материалдар мен құралдарды қолдану

3) 7-сынып (ұлдар):

О
қу

 ж
ос
па
ры

нд
ағ
ы

 
ұз
ақ

 м
ер
зі
мд

і 
жо

сп
ар
ды

ң 
бө

лі
мд

ер
і

Тақырыптар/Ұзақ 
мерзімді жоспардың 

мазмұны
Оқыту мақсаттары. Білім алушылар білуге 

тиісті 

1-тоқсан 

Ви
зу
ал
ды

 ө
не
р

Өнердегі зама-
науи техника мен 
ғылыми жетістіктер. 
Табиғаттағы микро 
суреттер.

7.1.1.1 қоршаған орта элементтерінің визуалды 
сипаттамасын (композиция, түс, пішін, фактура, 
пропорция) өзінше түсіндіру
7.2.1.1 күрделі шығармашылық идеялары мен 
сезімдерін білдіру үшін, өнер құралдары мен 
əртүрлі техникада таңдалған қасиеттері мен 
тəсілдерін визуалды элементтерді таңдау жəне 
негізделген түрде анықтау

Бейнелеу өнеріндегі 
заманауи бағыттары 
(поп арт, инсталля-
ция). Өздігінен ізденіс 
зерттеулері

7.3.2.1 пəндік терминологияны қолдана отырып, 
өзінің жəне өзгелердің (суретшілер, қолөнер-
шілер, дизайнерлер) жұмыстарындағы идеялары 
мен тақырыптарды талқылау жəне бағалау
7.3.3.1 пəндік терминологияны пайдалана оты-
рып, басқалардың (суретшілер, қолөнершілер, ди-
зайнерлер) жəне өз жұмыстарындағы əдіс- тəсіл-
дері мен техникаларды талқылау жəне бағалау

Қазақстанның 
заманауи суретшілері

7.1.2.1 тарихи жəне мəдени шығу тегі əртүрлі 
өнер, қолөнер мен дизайн туындыларының ерек-
ше ліктерін өз бетінше зерделеу жəне сипаттау
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(Жалғасы. Басы 18-25-беттерде) 

(Жалғасы 27-бетте) 

7.1.3.1 шығармашылық жұмыста идеяларын іске 
асыру мақсатында түрлі ақпарат көздерінің ең 
тиімдісін таңдай отырып, қолдану (оның ішінде 
ақпараттық-коммуникативтік технологияны 
қолдану арқылы)

Өнердегі заманауи 
стильдік бағыттарды 
зерттеу негізінде 
тəжірибелік жұмыс 
орындау. (2D немесе 
3D форматында)

7.1.6.4 шығармашылық жұмыстар жасау үшін 
əртүрлі (заманауи) технологиялар мен өнер мате-
риалдарын анықтау, таңдау жəне біріктіру; 7.1.6.2 
бірқатар заманауи жəне дəстүрлі емес матери-
алдарды білу, оларды өңдеу, пайдалану жəне 
үйлестірудің тиімді жолдарын (немесе əдістерін) 
анықтау
7.2.1.1 күрделі шығармашылық идеялары мен 
сезімдерін білдіру үшін, өнер құралдары мен 
əртүрлі техникада таңдалған қасиеттері мен 
тəсілдерін визуалды элементтерді таңдау жəне 
негізделген түрде анықтау

Жұмысты қорғау жəне 
көрме ұйымдастыру

7.3.1.1 ауқымды аудитория алдында дайын 
болған өз жұмыстарын таныстыру (көрме, сəн 
көрсетілімі)

2-тоқсан

С
əн
ді
к-
қо
лд
ан
ба
лы

 ө
не
р

Пирография өнерімен 
танысу. Көркемдеп 
күйдіру техникасы мен 
тəсілдері 

7.1.2.1 тарихи жəне мəдени шығу тегі əртүрлі 
өнер, қолөнер мен дизайн туындыларының 
ерекшеліктерін өз бетінше зерделеу жəне си-
паттау

Нобай орындау. 
Материалдарды таңдау 
жəне дайындау 

7.1.5.2 бұйым жасауда əртүрлі графикалық 
құралдарды қолдана отырып (оның ішінде 
ақпараттық-коммуникативтік технология-
ны қолданып), нобайлар, графикалық жəне 
технологиялық құжаттар дайындау
7.1.6.4 шығармашылық жұмыстар жасау үшін 
əртүрлі (заманауи) технологиялар мен өнер мате-
риалдарын анықтау, таңдау жəне біріктіру

Бұйымды көркемдеп 
күйдіру. Безендіру 

7.2.3.1 бұйымдардың функционалдық жəне 
эстетикалық сапасын арттыру үшін материалдар-
ды механикалық өңдеу жəне бұйымды безендіру; 
7.2.3.4 шығармашылық жұмыстар мен бұйымдар 
жасау барысында қазақ ұлттық мəдениет 
элементтерін пайдалану
7.2.6.1 техника қауіпсіздігін қадағалап, оның 
маңыздылығын сезіне жəне демонстрациялай 
отырып, материалдар мен құралдарды қолдану

Жұмысты қорғау жəне 
көрме ұйымдастыру

7.3.1.1 ауқымды аудитория алдында дайын 
болған өз жұмыстарын таныстыру (көрме, сəн 
көрсетілімі)

3-тоқсан 

Д
из
ай
н 
ж
əн
е 
те
хн
ол
ог
ия

 

Ағашты механикалық 
өңдеуге арналған 
құрал-жабдықтар

7.2.2.1 заманауи технологиялық машиналардың 
құрылысына жəне жұмыс барысына сипаттама 
бере отырып, конструкциялық, табиғи жəне жа-
санды материалдарды өңдеу операцияларын 
орындау 

Ағашты механикалық 
өңдеу барысындағы 
жұмысты ұйымдастыру

7.2.6.2 заманауи технологиялық машиналар-
мен қауіпсіз жұмыс жасау жолдарын білу жəне 
түсіндіру
7.1.6.1 жобаланатын нысанды дайындау бары-
сында конструкциялық, табиғи жəне жасанды 
материалдардың физикалық, технологиялық 
жəне механикалық қасиеттерін анықтау жəне 
салыстыру

Ағаштан жасалған 
бұйымды өңдеу. 
Бұйымның дизайны. 
Материалды таңдау 
жəне дайындау

7.1.5.1 функционалды (техникалық) жəне эстети-
калық талаптарға сай, дизайн дайындау бойын-
ша тапсырмаларды орындау; 7.1.5.2 графиканың 
түрлі тəсілдерін қолдана отырып (оның ішінде 
ақпараттық-коммуникативтік технологияны 
қолданып), бұйым жасауда эскиздер, графикалық 
жəне технологиялық құжаттар дайындау
7.1.4.1 алған білімдері мен тəжірибелерін 
қолдана болашақ іс-əрекеттерін анықтау жəне 
шығармашылық қызметін жоспарлау; 7.1.4.2 
бұйымның өзіндік құны мен материалдық 
шығындарын анықтау

Бұйымды жа-
сау. Материалдар 
мен бөлшектерді 
механикалық өңдеу. 
Бұйымды безендіру

7.2.3.1 бұйымдардың функционалдық жəне 
эстетикалық сапасын арттыру үшін матери-
алдарды механикалық өңдеу жəне бұйымды 
безендіру; 7.2.3.2 технологиялық құжаттар бойын-
ша реттілікті жəне дəлдікті сақтай отырып, күрделі 
бұйымдарды жасау
7.3.4.1 өзінің жəне өзгелердің жұмыстарын 
жетілдіру жəне адаптациялауда қолданылған 
идеяларды салыстыруда негізделген сыни 
ұсыныстар жасау

Көрме ұйымдастыру 7.3.1.1 ауқымды аудитория алдында дайын 
болған өз жұмыстарын таныстыру (көрме, сəн 
көрсетілімі)

4-тоқсан 

Үй
 м
əд
ен
ие
ті

 

Ауыл шаруашылық 
өндірістегі замана-
уи техникалар мен 
жабдықтар

7.2.5.1 ауыл шаруашылығындағы жабдықтарды 
жəне заманауи техникаларды сипаттау, жіктеу 
жəне бағалау
7.1.3.1 шығармашылық жұмыста идеяларын іске 
асыру мақсатында түрлі ақпарат көздерінің ең 
тиімдісін таңдай отырып, қолдану (оның ішінде 
ақпараттық-коммуникативтік технологияны 
қолдану арқылы)

Тұрмыстық құрал-
жабдықтар мен элек-
троарматураны жөндеу

7.2.5.2 электротехникалық арматуралардың жəне 
тұрмыстық құралдардың қарапайым жөндеу 
жұмыстарын жүргізу; 7.2.5.3 электр тізбектеріндегі 
ақауларды табу; 7.2.5.4 есептеулер орындау үшін 
арнайы бақылау-өлшеу құралдарын таңдау жəне 
қолдану

Үй экологиясы. Үйдегі 
микроклимат

7.1.3.1 шығармашылық жұмыста идеяларын іске 
асыру мақсатында түрлі ақпарат көздерінің ең 
тиімдісін таңдай отырып, қолдану (оның ішінде 
ақпараттық-коммуникативтік технологияны 
қолдану арқылы); 7.2.5.5 интерьерді ұйымдастыру 
бойынша тəжірбиелік жұмыстар орындау бары-
сында жарықтандыруға (табиғи жəне жасанды), 
желдеткіш жəне жылу жүйесіне қойылатын нор-
маларды сақтау жəне қарастыру; 7.3.1.1 ауқымды 
аудитория алдында дайын болған өз жұмыстарын 
таныстыру (көрме, сəн көрсетілімі)

4) 8-сынып (ұлдар):
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Тақырыптар/Ұзақ 
мерзімді жоспардың 

мазмұны
Оқыту мақсаттары. Білім алушылар білуге 

тиісті 

1-тоқсан 

Сə
нд
ік 
қо
лд
ан
ба
лы

 ө
не
р

Мозаика өнері. 
Мозаика орындаудың 
түрлері мен техни-
калары

8.3.2.1 пəндік терминологияны қолдана оты-
рып, өзінің жəне өзгелердің (суретшілер, 
қолөнершілер, дизайнерлер) жұмыстарындағы 
идеялары мен тақырыптарды талдау мен бағалау 
жүргізу үшін критерийлерді қолдану
8.3.3.1 жасалған өнімнің (шығармашылық жұмыс) 
сапасын қолданылған əдіс-тəсілдерін бағалау 
жəне талдау үшін критерийлерді қолдану

Мозаикалық панноға 
арналған негіз дайын-
дау. Нобай жəне мате-
риалды таңда

8.1.5.2 əртүрлі графика тəсілдерін қолданып, 
бұйым дайындаудың реттілігі мен тиімді тəсілін 
анықтай отырып (оның ішінде ақпараттық-
коммуникативтік технологияны қолданып), гра-

фикалық жəне технологиялық құжаттар дайындау
Мозаика панносын 
орындау

8.1.6.4 шығармашылық жұмыстар жасау үшін 
əртүрлі технологиялар мен өнер материалдарын 
өз бетінше анықтау, таңдау жəне біріктіру
8.2.1.1 күрделі шығармашылық идеялары мен 
сезімдерін білдіру үшін өз бетінше өнердің көркем 
құралдарын анықтау, таңдау жəне қолдану

Көркемдеп безендіру 
мен жұмыстарын та-
ныстыру.

8.3.1.1 онлайн платформадағы ауқымды аудито-
рия алдында дайын жұмыстарды қорғау жəне оны 
ұсыну (онлайн форумдар, əлеуметтік желілерде)

2-тоқсан

Ди
за
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 ж
əн
е 
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хн
ол
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ия

 

Қазақ халқының 
тұрмыстық заттарымен 
танысу

8.1.2.1 тарихи жəне мəдени шығу тегі əртүрлі 
өнер, қолөнер мен дизайн туындыларының 
ерекшеліктері туралы түсінігін көрсету

Қазақ халқының 
тұрмыстық заттарының 
орындалу техникасы 
мен материалдарын 
(торсық, дөңгелек 
үстел) зерделеу.

8.1.6.1 жобалау объектісінің қолданылу мақсаты 
мен ерекшелігін ескере отырып, өңдеудің 
конструкциялық, табиғи, жасанды материалдары 
мен əдістерін негіздеп таңдау

Идеяларды талдау 
жəне нобайды орын-
дау. Жұмысты 
жоспарлау

8.1.5.1 функционалды (техникалық), эстетикалық, 
эргономикалық жəне экологиялық талаптарға сай 
нысан дизайнын дайындау бойынша тапсырма-
ларды орындау
8.1.4.1 болашақ іс-əрекеттерін анықтауда 
өздерінің алған білімдері мен тəжрибесін қолдана 
отырып шығармашылық əркеттерін жоспарлайды

Материалдарды өңдеу. 
Бұйымды дайындау

8.2.2.1 заманауи технологиялық машиналарда 
конструкциялық материалдарды өңдеу бойынша 
күрделі операцияларды орындау
8.2.3.1 қол, механикалық құрал-жабдықтарын 
қолдана отырып, бұйымдардың функционалдық 
жəне эстетикалық сапасын арттыру үшін матери-
алдарды өңдеу мен безендіру əдістерін анықтау, 
пайдалану; 8.2.3.2 өз бетінше дайындаған 
технологиялық құжатпен күрделі бұйым (кешенді, 
фасонды) жасау; 8.2.3.3 шығармашылық 
жұмыстар мен бұйымдар жасау барысында қазақ 
ұлттық мəдениет элементтерін пайдалану
8.2.6.1 техника қауіпсіздігін қадағалап, оның 
маңыздылығын сезіне жəне демонстрациялай 
отырып, материалдар мен құралдарды қолдану

Көрме ұйымдастыру 
жəне жұмысты қорғау

8.3.1.1 онлайн платформадағы ауқымды аудито-
рия алдында дайын жұмыстарды қорғау жəне оны 
ұсыну (онлайн форумдар, əлеуметтік желілерде)

3-тоқсан

Ди
за
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Үстел ойыны. Шығу 
тарихы

8.1.2.1 тарихи жəне мəдени шығу тегі əртүрлі 
өнер, қолөнер мен дизайн туындыларының 
ерекшеліктері туралы түсінігін көрсету

Үстел ойынының 
тұжырымдамасы

8.1.4.2 зерттеу нəтижелері негізінде 
тұтынушылардың өнімнің түрлеріне деген 
қажеттілігін анықтау
8.1.5.1 функционалды (техникалық), эстетикалық, 
эргономикалық жəне экологиялық талаптарға сай 
нысан дизайнын дайындау бойынша тапсырма-
ларды орындау

Үстел ойынын 
дайындау. 
Графикалық 
құжаттама

8.1.5.2 əртүрлі графика тəсілдерін қолданып, 
бұйым дайындаудың реттілігі мен тиімді тəсілін 
анықтай отырып (оның ішінде ақпараттық-
коммуникативтік технологияны қолданып), гра-
фикалық жəне технологиялық құжаттар дайындау

Үстел ойының 
бөлшектерін дайындау. 
Көркемдеп безендіру

8.1.6.2 бұйымды дайындау мен безендіру үшін 
заманауи жəне дəстүрлі емес материалдардың 
тиімді қолданылуын түсіне отырып өздігінен 
таңдау
8.2.3.1 қол, механикалық құрал-жабдықтарын 
қолдана отырып, бұйымдардың функционалдық 
жəне эстетикалық сапасын арттыру үшін мате-
риалдарды өңдеу мен безендіру əдістерін 
анықтау, пайдалану

Ойынды тестілеу. 
Сауалнама жəне 
ақпараттар жинау

8.3.4.1 өзінің жəне өзгелердің жұмыстарын жетіл-
діру жəне адаптациялауда қолданылған идеялар-
ды талдауда жəне бағалауда негізінделген сыни 
ұсыныстар жасау

Жұмысты қорғау. 8.3.1.1 онлайн платформадағы ауқымды аудито-
рия алдында дайын жұмыстарды қорғау жəне оны 
ұсыну (онлайн форумдар, əлеуметтік желілерде)

4-тоқсан 

Үй
 м
əд
ен
ие
ті

 Агротехнологияның 
дамуындағы ғылымның 
рөлі (өздігінен ізденіс 
зерттеулері)

8.2.5.1 ауылшаруашылық өндірісінің дамуындағы 
əдіс-тəсілдерді талқылау жəне бағалау
8.1.3.1 шығармашылық идеяларды дамыту 
мен іске асыруда өз бетінше таңдаған ақпарат 
көздерін қолдану (оның ішінде ақпараттық-
коммуникативтік технологияны қолдану арқылы)

Электрқұрылғылар 
мен тұрмыстық техни-
каларды таңдау жəне 
бағалау 

8.2.5.2 тұрмыстық техника мен электр 
жабдықтарының эстетикалық, эргономикалық 
жəне эксплуатациялық сапаларын салыстру мен 
бағалау
8.1.3.1 шығармашылық идеяларды дамыту 
мен іске асыруда өз бетінше таңдаған ақпарат 
көздерін қолдану (оның ішінде ақпараттық-
коммуникативтік технологияны қолдану арқылы)

Бөлменің жөндеу 
жұмыстарына арналған 
заманауи материалдар 
мен құрал-жабдықтар 
(тəжірибелік жұмыс)

8.2.5.3 тұрмыста жөндеу жұмыстарын жүргізу 
барысында ақауларды жоюдың тиімді тəсілдерін 
табу; 8.2.5.4 тұрмыста жөндеу жұмыстарын 
жүргізу барысында заманауи материалдар мен 
құрал-жабдықтарды (қол жəне электрлік) қолдану
8.2.6.1 қауіпсіздік техникасын қадағалап, оның 
маңыздылығын сезіне жəне демонстрациялай 
отырып, материалдар мен құралдарды қолдану; 
8.2.6.2 құралдар-жабдықтармен қауіпсіз жұмыс 
істеу туралы ескертпе парағын құру

5) 9-сынып (ұлдар):
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Тақырыптар/Ұзақ 
мерзімді жоспардың 

мазмұны
Оқыту мақсаттары.

Білім алушылар білуге тиісті

1-тоқсан 

Сə
нд
ік 
қо
лд
ан
ба
лы

 ө
не
р

Заманауи интерьердегі 
сəндік бұйымдар

9.1.2.1 мəдени жəне тарихи жəдігерлер, қолөнер 
мен дизайн салалары шығармаларының матери-
алдарын, бағытын, салыстырмалы талдау

Интерьердің сəнді 
заттарының (шырағдан, 
сəнді сағаттар) дайын-
далу техникалары мен 
тəсілдерін зерделеу 

9.1.3.1 шығармашылық идеяларды (оның ішінде 
ақпараттық-коммуникативтік технологияны) 
дамыту мен іске асыруда бірінші жəне екінші 
ақпарат көздерін толыққанды жəне нəтижелі 
қолдану

Идеяларды дамытуды 
талқылау мен нобай 
орындау. Жұмысты 
жоспарлау

9.1.4.1 жұмысты орындаудың тиімді (оптимал-
ды) əдістері мен реттілігін анықтай отырып, 
шығармашылық қызметін жоспарлау
9.1.5.1 күрделі нысандар, пішіндер мен 
образдардың дизайнын дайындау үшін түрлі 
салалар бойынша білімдерді жалпылау

Интерьердің сəндік зат-
тарын дайындау мен 
безендіру

9.2.1.1 мазмұнды, ерекше туындыны орындау 
үшін өз бетінше жəне сенімділікпен өнердің 
көркем құралдарын қолдану
9.1.6.2 бұйымды дайындау мен безендіру ба-
рысында заманауи жəне дəстүрлі емес мате-
риалдарды қолданудың өзіндік (оригиналды) 
шешімдері мен жолдарын ұсыну
9.2.3.3 шығармашылық жұмыстар мен бұйымдар 
жасау барысында қазақ ұлттық мəдениет 
элементтерін пайдалану

Жұмысты қорғау. 9.3.1.1 медиа құралдары мен онлайн платформа-
ларды қолдана отырып, белгілі бір аудиторияға 
дайын жұмыстарын қорғауды өз бетінше 
ұйымдастыру (бейнетаспа, онлайн форумдар, 
əлеуметтік желілер)
9.3.4.1 өзінің жəне өзгелердің жұмыстарындағы 
мақсаттың өзіндік анық көруін жəне негізделген 
бағаны өзіндік білдіру

2-тоқсан 
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Сəулет өнерінің үздік 
туындылары. Заманауи 
сəулет өнері. Қазақстан 
сəулет өнері. (заманауи 
жəне тарихи)

9.1.2.1 мəдени жəне тарихи жəдігерлер, қолөнер 
мен дизайн салалары шығармаларының мате-
риалдарын, бағытын, салыстырмалы талдау; 
9.3.3.1 бұйымның сапасын жəне өнімнің сыртқы 
көрінісін анықтайтын негізгі факторларды (эсте-
тика, атқаратын қызметі, экономика) талдау жəне 
бағалау

Сəулеттік ғимараттар 
мен нысандардың 
(имитация немесе өз 
идеялары) нобайы, 
сызбасы

9.1.5.1 күрделі нысандар, пішіндер мен 
образдардың дизайнын дайындау үшін түрлі 
салалар бойынша білімдерді жалпылау; 9.1.5.2 
əртүрлі графика тəсілдерін қолдану арқылы 
(оның ішінде ақпараттық-коммуникативтік техно-
логияны қолданып) өз бетінше графикалық жəне 
технологиялық құжатты құру

Сəулеттік нысанның 
макетін орындауға 
қажетті материалдарды 
анықтау жəне таңдау

9.1.6.2 бұйымды дайындау мен безендіру ба-
рысында заманауи жəне дəстүрлі емес ма-
териалдарды қолданудың өзіндік (оригинал-
ды) шешімдері мен жолдарын ұсыну; 9.1.6.4 
шығармашылық жұмыстар жасау үшін əр түрлі 
технологиялар мен өнер материалдарын қолдану 
бойынша өзіндік (оригиналды) шешімдерді ұсыну

Шығармашылық жұмыс. 
Сəулеттік нысан макеті

9.2.3.1 бұйым дайындау барысында материал-
дарды өңдеу мен безендірудің ұтымды тəсілдерін 
анықтау, таңдау мен қолдану; 9.2.3.2 сенімділік 
пен дербестігін көрсете, əртүрлі техникаларды, 
конструкция түрлері мен заманауи материалдар-
ды қолдана отырып ерекше күрделі бұйым жасау

Жұмысты қорғау. 9.3.1.1 медиа құралдары мен онлайн платформа-
ларды қолдана отырып, белгілі бір аудиторияға 
дайын жұмыстарын қорғауды өз бетінше 
ұйымдастыру (бейнетаспа, онлайн форумдар, 
əлеуметтік желілер)
9.3.2.1 өзінің жəне өзгелердің жұмыстарындағы 
тарихи, əлеуметтік жəне мəдениеттік 
мəнмəтіндерді талдау мен бағалау
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Интерьер заттары жəне 
жиһаздардың өндірілуі

9.2.2.2 əртүрлі өнеркəсіпте технологиялық жəне 
өндірістік үдерістер туралы білімдері мен түсінігін 
көрсету; 9.1.4.2 пайданы (табысты) анықтау мақ-
сатында түрлі тауарларды өткізу нарығын талдау

Белгілі бір интерьер-
ге арналған заттар-
ды дайындау (мыса-
лы: көрме залына 
арналған модульді 
жиһаз, трансформация-
ланатын балаларға 
арналған жиһаз, сəнді 
шамшырақ) Идеяны 
дамыту жəне талқылау. 
Материалдарды таңдау

9.1.5.1 күрделі нысандар, пішіндер мен 
образдардың дизайнын дайындау үшін түрлі 
салалар бойынша білімдерді жалпылау; 
9.1.6.1 жобаланатын нысанның техникалық, 
эксплатуациялық жəне экологиялық сипаттамала-
рын ескере отырып, өз бетінше конструкциялық, 
табиғи жəне жасанды материалдарды, өңдеу 
тəсілдерін негіздеп, анықтау жəне таңдау

Графикалық құжаттама. 
Техникалық специфи-
кация

9.1.5.2 əртүрлі графика тəсілдерін қолдану 
арқылы (оның ішінде ақпараттық-коммуникативтік 
технологияны қолданып) өз бетінше графикалық 
жəне технологиялық құжатты құру

Бұйымды əзірлеу. 
Əрлеу 

9.2.2.1 материалдарды өңдеуге арналған зама-
науи технологиялық машиналарды өз бетінше 
таңдап, анықтау жəне қолдану; 9.2.3.1 бұйым 
дайындау барысында материалдарды өңдеу мен 
безендірудің ұтымды тəсілдерін анықтау, таңдау 
мен қолдану; 9.2.3.2 сенімділік пен дербестігін 
көрсете, əртүрлі техникаларды, конструкция 
түрлері мен заманауи материалдарды қолдана 
отырып ерекше күрделі бұйым жасау
9.2.6.1 техника қауіпсіздігін қадағалап, оның 
маңыздылығын сезіне жəне демонстрациялай 
отырып, материалдар мен құралдарды қолдану; 
9.2.6.2 белгілі бір бұйым мен жұмыс түріне 
арналған техника қауіпсіздігі бойынша нұсқаулық 
құру

Жұмысты қорғау 9.3.1.1 медиа құралдары мен онлайн платформа-
ларды қолдана отырып, белгілі бір аудиторияға 
дайын жұмыстарын қорғауды өз бетінше 
ұйымдастыру (бейнетаспа, онлайн форумдар, 
əлеуметтік желілер)

4-тоқсан
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Интерьер/экстерьердегі 
ландшафт элементтері

9.1.5.1 күрделі нысандар, пішіндер мен образдар-
дың дизайнын дайындау үшін түрлі салалар 
бойынша білімдерді жалпылау; 9.2.5.1 ланд-
шафты дизайнның элементтерін, заманауи 
бағыт тары мен стильдерін анықтау жəне сипат-
тау;9.1.3.1 шығармашылық идеяларды (оның 
ішінде ақпараттық-коммуникативтік технология-
ны қолданып) дамыту мен іске асыруда бірінші 
жəне екінші ақпарат көздерін толыққанды жəне 
нəтижелі қолдану

Шығармашылық идея-
ларды визуалдау

9.1.5.2 əртүрлі графика тəсілдерін қолдану 
арқылы (оның ішінде ақпараттық-коммуникативтік 
техно логияны қолданып) өз бетінше графикалық 
жəне технологиялық құжатты құру; 9.3.4.1 өзінің 
жəне өзгелердің жұмыстарындағы мақсаттың 
өзіндік анық көруін жəне негізделген бағаны 
өзіндік білдіру

Интерьердегі 
жарықтандыру. 
Табиғи жəне жасан-
ды жарықтандыру. 
Интерьерді 
жарықтандырудың 
жобасын даярлау 
(тұрғын үй бөлмелері, 
өндірістік, қоғамдық 
орындар)

9.2.5.2 жарықтандырудың типтік жəне əртүрлі 
түрін сипаттау мен анықтау; 9.2.5.3 функцио-
налдық, эргономикалық жəне эстетикалық 
талап тарды ескере отырып, интерьердегі 
жарықтандыруды ұйымдастыру бойынша 
шығармашылық шешімдер дайындау; 9.1.5.2 
əртүрлі графика тəсілдерін қолдану арқылы 
(оның ішінде ақпараттық-коммуникативтік техно-
логияны қолданып) өз бетінше графикалық жəне 
технологиялық құжатты құру

Интерьерді аудандарға 
бөлу жəне жоспарлау. 
(тұрғын үй бөлмелері, 
өндірістік, қоғамдық 
орындар)

9.1.4.1 жұмысты орындаудың тиімді (оптимал-
ды) əдістері мен реттілігін анықтай отырып, шы -
ғармашылық қызметін жоспарлау; 9.1.5.2 əр-
түрлі графика тəсілдерін қолдану арқылы (оның 
ішінде ақпараттық-коммуникативтік технология ны 
қолданып) өз бетінше графикалық жəне техно-
логиялық құжатты құру; 9.2.5.4 интерьерді (тұрғын 
үй, қоғамдық) безендіру, жоспарлау жəне ұйым-
дастыру бойынша тəжірибелік жұмысты орын дау 
үшін түрлі салалардағы білімдерін жалпылау
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Тақырыптар/Ұзақ 
мерзімді жоспардың 

мазмұны
Оқу мақсаттары. Білім алушылар білуге тиісті

1-тоқсан 
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Бейнелеу өнеріндегі 
көркем құралдары. 
Классикалық өнердің 
үздік туындылары. 
Қазақстандық суретші-
лердің шығарма-
шылығы. Бейнелеу 
өнері нің түрлері мен 
жанрлары

5.1.2.1 əлем жəне қазақ ұлттық мəдениетіндегі 
өнер, қолөнер мен дизайн туындыларының 
ерекшеліктерін анықтау жəне зерделеу
5.1.3.1 шығармашылық идеяларды зерттеу мен 
дамыту үшін ақпарат көздерімен жұмыс істеу. 
(ақпараттық-коммуникативтік технологияны 
қолдану арқылы)
5.3.2.1 пəндік терминологияны қолдана оты-
рып, өзінің жəне өзгелердің (суретшілер, 
қолөнершілер, дизайнерлер) жұмыстарында 
берілген идеялар мен тақырыптарды сипаттау
5.3.3.1 пəндік терминологияны қолдана отырып, 
өзінің жəне өзгелердің (суретшілер, қол өнер-
шілер, дизайнерлер) жұмыстарындағы қол-
данылған əдіс-тəсілдерді (техникасы) сипаттау

Натюрморт өнері. 
Ұлттық сəндік натюр-
морт

5.1.5.2 шығармашылық идеяларды іске асыру 
үшін нобайлар орындау
5.1.6.4 таңдаған тəсілдерінің қасиеттерін ескере 
отырып, көркемөнер материалдарын, техникала-
рын пайдалану жəне эксперимент жүргізу
5.2.1.1 өз идеялары мен сезімдерін беру үшін 
қоршаған ортаның визуалды элементтері мен 
өнердің көркем тəсілдерін қолдану
5.2.3.3 шығармашылық жұмыстар мен бұйымдар 
дайындау үдерісінде қазақтың ұлттық мəдениет 
элементтерін пайдалану

Пейзаж. Табиғатпен 
үйлесім. 
Əуе перспективасы

5.1.1.1 қоршаған ортаның ассоциативті мағынасы 
мен визуалды сипаттамасын зерделеу жəне анық-
тау (композиция, түс, пішін, фактура, тепе-теңдік)
5.2.1.1 өз идеялары мен сезімдерін беру үшін 
қоршаған ортаның визуалды элементтері мен 
өнердің көркем тəсілдерін қолдану

Индустриалды пей-
заж. Қала пейзажы. 
Сызықтық перспектива

5.1.1.1 қоршаған ортаның ассоциативті мағынасы 
мен визуалды сипаттамасын зерделеу жəне анық-
тау (композиция, түс, пішін, фактура, тепе-теңдік)
5.2.1.1 өз идеялары мен сезімдерін беру үшін 
қоршаған ортаның визуалды элементтері мен 
өнердің көркем тəсілдерін қолдану

Пластикалық пішіндер 
өнері. Мүсін өнері

5.1.1.1 қоршаған ортаның ассоциативті мағынасы 
мен визуалды сипаттамасын зерделеу жəне анық-
тау (композиция, түс, пішін, фактура, тепе-теңдік)
5.2.1.1 өз идеялары мен сезімдерін беру үшін 
қоршаған ортаның визуалды элементтері мен 
өнердің көркем тəсілдерін қолдану
5.3.3.1 пəндік терминологияны қолдана оты-
рып, өзінің жəне өзгелердің (суретшілер, қол-
өнершілер, дизайнерлер) жұмыстарындағы қол-
данылған əдіс-тəсілдерді (техникасы) сипаттау

Шығармашылық жұмыс. 
Көрме ұйымдастыру

5.1.5.2 шығармашылық идеяларды іске асыру 
үшін нобайлар орындау
5.1.6.4 таңдаған тəсілдерінің қасиеттерін ескере 
отырып, көркемөнер материалдарын, техникала-
рын пайдалану жəне эксперимент жүргізу
5.2.1.1 өз идеялары мен сезімдерін беру үшін 
қоршаған ортаның визуалды элементтері мен 
өнердің көркем тəсілдерін қолдану
5.3.1.1 бүкіл сыныпқа дайын жұмысты танысты-
ру (көрме)
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Сəндік-қолданбалы 
өнер, негізгі пішіндер 
мен ерекшеліктері. 
Қазақстан халқының 
сəндік-қолданбалы өне-
рі. Қазақтың ұлттық ою-
өрнектері (түрлері, сти-
лизация мен мотивтері)

5.1.2.1 əлем жəне қазақ ұлттық мəдениетіндегі 
өнер, қолөнер мен дизайн туындыларының 
ерекшеліктерін анықтау жəне зерделеу

Көркем кестелеу. Кесте 
түрлері. Материалдар 
жəне құрал-
жабдықтармен танысу. 
Нобай орындау

5.1.2.1 əлем жəне қазақ ұлттық мəдениетіндегі 
өнер, қолөнер мен дизайн туындыларының 
ерекшеліктерін анықтау жəне зерделеу; 5.1.5.2 
шығармашылық идеяларды іске асыру үшін но-
байлар орындау

Көркемдік кестемен 
бұйымды безендіру

5.2.1.1 өз идеялары мен сезімдерін беру үшін 
қоршаған ортаның визуалды элементтері мен 
өнердің көркем тəсілдерін қолдану
5.2.3.3 шығармашылық жұмыстар мен бұйымдар 
дайындау үдерісінде қазақтың ұлттық мəдениет 
элементтерін пайдалану
5.2.6.1 материалдар мен құралдарды техника 
қауіпсіздігін сақтап, қолданудың маңыздылығын 
сезіне отырып демонстрациялау

Өру өнері. Өру түрлері. 
Материалдар жəне 
құрал-жабдықтармен 
танысу

5.1.6.2 бірқатар заманауи жəне дəстүрлі емес 
материалдарды білу, олардың қасиеттері мен 
міндеттерің анықтау
5.1.5.2 шығармашылық идеяларды іске асыру 
үшін нобайлар орындау
5.1.4.1 шығамашылық жұмысты орындау 
кезеңдерін анықтай отырып, жоспар дайындау

Бұйым өру 5.2.3.2 түрлі материалдардан (тоқыма, табиғи 
жəне жасанды) қарапайым бұйым орындау
5.2.3.4 шығармашылық жұмыстар мен бұйымдар 
дайындау үдерісінде қазақтың ұлттық мəдениет 
элементтерін пайдалану
5.2.6.1 қауіпсіздік техникасын қадағалап, оның 
маңыздылығын сезіне жəне демонстрациялай 
отырып, материалдар мен құралдарды қолдану

Жұмыстардың көрмесі 5.3.1.1 бүкіл сыныпқа дайын жұмысты танысты-
ру (көрме )

3-тоқсан 

Ди
за
йн

 ж
əн
е 
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хн
ол
ог
ия

 

Тоқыма материалдары-
ның классификация-
сы мен сипаттамала-
ры. Материалдардың 
түрлері мен қасиеттерін 
зерттеу

5.1.6.3 тоқыма материалдары мен 
бұйымдарының классификациясын, құрамы мен 
қарапайым тоқылу əдісін сипаттау жəне білу

Тоқыма материалда-
рын өңдеуге арналған 
құрал-жабдықтар мен 
құрылғылар

5.2.2.1 тігін машинасының құрылысын, жіп өткізуді 
сипаттау жəне білу, машина тігістерін орын-
дау; 5.2.2.2 тігін бұйымдарын ылғалды-жылулық 
(үтік) өңдеуге арналған жабдықтарын білу, си-
паттай алу жəне қолдану; 5.2.6.2 қол еңбегі 
құралдарымен жұмыс істеудің қауіпсіз тəсілдерін, 
еңбек гигиенасының ережелерін білу (жұмыс 
орнын, құралдарды ұйымдастыру жəне тазалау, 
арнайы киімде жұмыс істеу)

Тігін бұйымдарының 
классификациясы. 
Идеядан өнімге (тігін 
бұйымдары)

5.1.6.3 тоқыма материалдары мен 
бұйымдарының классификациясын, құрамы мен 
қарапайым тоқылу əдісін сипаттау жəне білу

Дизайн, киімді макеттеу 
(қағаз, тоқыма мате-
риалдар). Костюм құру 
(мини-манекенде неме-
се қуыршақта)

5.1.5.1 өзінің жəне өзгенің (суретшілер, 
қолөнершілер, дизайнерлер) тəжірибесіне сүйеніп 
жəне композицияның негізгі заңдылықтарын 
ескеріп, қарапайым нысандардың дизайнын 
дайындау бойынша тапсырмаларды орындау; 
5.2.3.1 тоқыма бұйымдарын пішу жəне сыру тігісін 
қолдану арқылы қол еңбегі құралдарымен, тігін 
машинасында өңдеу; 5.2.3.2 түрлі материалдар-
дан (тоқыма, табиғи жəне жасанды) қарапайым 
бұйым орындау; 5.2.6.1 қауіпсіздік техникасын 
қадағалап, оның маңыздылығын сезіне жəне 
демонстрациялай отырып, материалдар мен 
құралдарды қолдану

Тоқыма мозаика 
техникасында тігін 
бұйымдарының ди-
зайны (құрақ, пэчворк, 
квилт) Идеяларды құру. 
Нобай. Материалды 
таңдау жəне дайындау. 
Жұмыстың орындалу 
бірізділігі 

5.1.5.1 өзінің жəне өзгенің (суретшілер, 
қолөнершілер, дизайнерлер) тəжірибесіне 
сүйене отырып жəне композицияның 
негізгі заңдылықтарын ескеріп, қарапайым 
нысандардың дизайнын дайындау бойынша тап-
сырмаларды орындау; 5.1.4.1 шығамашылық 
жұмысты орындау кезеңдерін анықтай отырып, 
жоспар дайындау

Бұйым дайындау. 
Бұйымды безендіру

5.2.3.1 тоқыма бұйымдарын пішу жəне сыру тігісін 
қолдану арқылы қол еңбегі құралдарымен, тігін 
машинасында өңдеу; 5.2.3.2 түрлі материалдар-
дан (тоқыма, табиғи жəне жасанды) қарапайым 
бұйым орындау; 5.2.3.3 шығармашылық 
жұмыстар мен бұйымдар дайындау үдерісінде 
қазақтың ұлттық мəдениет элементтерін пайдала-
ну; 5.2.6.1 қауіпсіздік техникасын қадағалап, оның 
маңыздылығын сезіне жəне демонстрациялай 
отырып, материалдар мен құралдарды қолдану

Жұмысты қорғау 5.3.1.1 бүкіл сыныпқа дайын жұмысты таны-
стыру (көрме); 5.3.4.1 өзінің жəне өзгелердің 
жұмыстарын жетілдіру жəне адаптациялау 
бойынша конструктивті пікірлер, ұсыныстарды 
білдіру

4-тоқсан 

Та
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қт
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ни
ет
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Дұрыс тамақтанудың 
негіздері. Ас мəзірін 
əзірлеу

5.2.4.1 дұрыс жəне тиімді тамақтанудың ереже-
лерін сипаттау жəне зерделеу; 5.2.4.2 дұрыс жəне 
тиімді тамақтанудың мəзірін құрастыру; 5.1.3.1 
шығармашылық идеяларды зерттеу мен дамы-
ту үшін ақпарат көздерімен жұмыс істеу (оның 
ішінде ақпараттық-коммуникативтік технология-
ларды қолдану арқылы)

Асхананың 
жабдықталуы. Тағам 
əзірлеуге арналған 
құралдар-жабдықтар, 
аспаптар мен ыдыс-
аяқтар. Тағам 
дайындауға арналған 
құрал-жабдықтардың 
мүмкіндіктерін зерттеу

5.2.4.3 тағам əзірлеуге арналған құралдар 
мен жабдықтарды зерделеу жəне олардың 
мүмкіншілігін анықтау; 5.2.6.1 техника қауіпсіздігін 
қадағалап, оның маңыздылығын сезіне жəне 
демонстрациялай отырып, материалдар 
мен құралдарды қолдану; 5.2.6.2 қол еңбегі 
құралдарымен жұмыс істеудің қауіпсіз тəсілдерін, 
еңбек гигиенасының ережелерін білу (жұмыс 
орнын, құралдарды ұйымдастыру жəне тазалау, 
арнайы киімде жұмыс істеу)

Бутербродтар мен 
сусындардың əзірлену 
технологиясы

5.1.3.1 шығармашылық идеяларды зерттеу мен 
дамыту үшін ақпарат көздерімен жұмыс істеу 
(оның ішінде ақпараттық-коммуникативтік тех-
нологияларды қолданып); 5.2.4.4 суық тағамдар 
мен сусындар дайындау технологиясын білу жəне 
қолдану; 5.1.3.1 шығармашылық идеяларды зерт-
теу мен дамыту үшін ақпарат көздерімен жұмыс 
істеу (оның ішінде ақпараттық-коммуникативтік 
технологияларды қолдану арқылы)

Жемістер мен 
көкөністерден салаттар 
əзірлеу технологиясы

5.2.4.4 салқын тағамдар мен сусындарды əзірлеу 
технологиясын білу жəне қолдану; 5.3.4.1 өзінің 
жəне өзгелердің жұмыстарын жетілдіру жəне 
адаптациялау бойынша конструктивті пікірлер, 
ұсыныстарды білдіру; 5.1.3.1 шығармашылық идея-
ларды зерттеу мен дамыту үшін ақпарат көзде-
рімен жұмыс істеу (оның ішінде ақпараттық-комму-
никативтік технологияларды қолдану арқылы)

Үй
 м
əд
ен
ие
ті

Жеке бастың гигие-
насы. Өз-өзіне күтім 
жасау

5.2.5.3 жеке басының гигиенасы ережелерін 
зерделеу жəне сипаттау, əртүрлі шаш пен тері 
түрін анықтау;  5.2.5.4 өз бетінше өз-өзіне қарау 
əрекеттері мен тəсілдерін таңдау жəне қолдану

Өсімдік 
шаруашылығының 
негізгі бағыттары. 
Өсімдік 
шаруашылығындағы 
көктемгі жұмыстар

5.2.5.1 өсімдік шаруашылығы мен жеміс-көкөніс 
түрлерінің негізгі бағыттарын зерделеу жəне 
сипаттау; 5.2.5.2 өсімдік шаруашылығында 
көктемгі жұмыстар жүргізу (топырақты өңдеу, 
зиянкес жəндіктерден қорғау, егу мен отырғызу); 
5.2.6.1 техника қауіпсіздігін қадағалап, оның 
маңыздылығын сезіне жəне демонстрациялай 
отырып, материалдар мен құралдарды қолдану

2) 6-сынып (қыздар):
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Тақырыптар/Ұзақ 
мерзімді жоспардың 

мазмұны
Оқу мақсаттары. Білім алушылар білуге тиісті

1-тоқсан 

Ви
зу
ал
ды

 ө
не
р 

Портрет жанры. 
Портрет түрлері. 
Қазақстандық 
суретшілердің 
шығармашылығындағы 
портрет

6.1.3.1 шығармашылық идеяларды іске асыру 
мақсатында ақпарат көздерін өз бетінше таңдап, 
қолдану (оның ішінде ақпараттық-коммуникативтік 
технологияларды қолдану арқылы)
6.1.2.1 əлем жəне қазақ ұлттық мəдениетіндегі 
өнер, қолөнер мен дизайн туындыларының 
ерекшеліктері туралы білімі мен түсінігін көрсету

Сызықты портрет. 
Графика. Орындалу 
техникасы. Дəстүрлі 
емес материалдардан 
портрет жасау (сымнан 
орындалған портрет)

6.2.1.1 өз идеялары мен сезімдерін беру үшін 
қоршаған ортаның визуалды элементтері мен 
өнердің көркем тəсілдерін анықтау, таңдау жəне 
қолдану

6.1.6.4 материалдардың қасиеттері жайлы білімін 
жəне тəжірибелік жұмыс істеу дағдыларын 
көрсете отырып техникалар, көркемдік материал-
дарды қолдану жəне эксперимент жасау; 6.1.6.2 
бірқатар заманауи жəне дəстүрлі емес матери-
алдарды білу, оларды өңдеу мен пайдаланудың 
тиімді жолдарын (немесе əдістерін) анықтау

Портреттегі түс. 
Орындалу техникасы

6.1.1.1 өзінің жəне басқа оқушының тəжірибесіне 
сүйене отырып, қоршаған орта нысандарының 
визуалды сипаттамаларын (композиция, түс, 
пішін, фактура, тепе-теңдік) түсіну жəне білімін 
көрсету; 6.2.1.1 өз идеялары мен сезімдерін беру 
үшін қоршаған ортаның визуалды элементтері 
мен өнердің көркем тəсілдерін анықтау, таңдау 
жəне қолдану

Заманауи пор-
трет. Фотоөнер. 
Фотокамерамен 
тəжірибе

6.3.2.1 пəндік терминологияны қолдана оты-
рып, өзінің жəне өзгелердің (суретшілер, 
қолөнершілер, дизайнерлер) жұмыстарындағы 
идеялары мен тақырыптарды салыстыру
6.2.1.1 өз идеялары мен сезімдерін беру үшін 
қоршаған ортаның визуалды элементтері мен 
өнердің көркем тəсілдерін анықтау, таңдау жəне 
қолдану

Анимация. Қозғалатын 
элементтер (ермексаз-
ды анимация, көлеңкелі 
театр, саусақты жəне 
таяқшалы қуыршақтар)

6.1.2.1 əлемдік жəне қазақтың ұлттық 
мəдениетіндегі дизайн, қолөнер мен өнер 
туындыларының ерекшеліктерін түсіну мен білімін 
көрсету

Сценарий дайындау. 
Кейіпкерлер мен деко-
рациялар құру. Көркем 
өнер идеяларын іске 
асыру. Дыбыс қосу 

6.1.4.1 уақыт пен басқа да факторларды еске-
ре отырып, іс-əрекеттің реттілігін анықтау жəне 
жоспарлау
6.2.1.1 өз идеялары мен сезімдерін беру үшін қор-
шаған ортаның визуалды элементтері мен өнер дің 
көркем тəсілдерін анықтау, таңдау жəне қолдану
6.3.4.1 өзінің жəне өзгелердің жұмыстарын 
жетілдіру жəне адаптациялау бойынша сындарлы 
пікір мен негізделген ұсыныстарды қабылдау 

Жұмысты қорғау 6.3.1.1 мектеп аудиториясы алдында өзінің дайын 
жұмыстарын таныстыру (көрме)

2-тоқсан 
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Тоқу өнері. Ілмекпен 
тоқу. Тоқу тəсілдері 
мен техникалары. 
Бұйымның нобай-
ын дайындау. Мате-
риалдар мен құрал-
жабдықтарды таңдау

6.1.2.1 əлем жəне қазақ ұлттық мəдениетіндегі 
өнер, қолөнер мен дизайн туындыларының 
ерекшеліктері туралы білімі мен түсінігін көрсету; 
6.1.5.2 шығармашылық идеяларын іске асыру 
үшін нобайлар, техникалық суреттер мен сыз-
балар орындау; 6.1.4.2 материалдық шығынды 
анықтау (сандық көрсеткіштер)

Əртүрлі бұйымдарды 
ілмекпен тоқу 
(сулықтар, сөмкелер, 
ұялы телефондардың 
қабы)

6.1.6.4 материалдардың қасиеттері жайлы білімін 
жəне тəжірибелік жұмыс істеу дағдыларын көрсете 
отырып техникалар, көркемдік материалдар-
ды қолдану жəне эксперимент жасау; 6.2.3.3 
шығармашылық жұмыстар мен бұйымдар жасау 
барысында қазақ ұлттық мəдениет элементтерін 
пайдалану; 6.2.6.1 техника қауіпсіздігін қадағалап, 
оның маңыздылығын сезіне жəне демонстрация лай 
отырып, материалдар мен құралдарды қолдану

Шалма бізбен тоқу. 
Шалма біз жəне 
олардың түрлері. Тоқу 
тəсілдері мен техника-
лары. Бұйымның но-
байын дайындау

6.1.5.2 шығармашылық идеяларын іске асыру 
үшін нобайлар, техникалық суреттер мен сыз-
балар орындау; 6.1.4.2 материалдық шығынды 
анықтау (сандық көрсеткіштер)

Əртүрлі бұйымдарды 
шалма бізбен тоқу 
(мойынорағыш, үшкіл 
орамал, тіреуіш, ұялы 
телефондардың қабы)

6.1.6.4 материалдардың қасиеттері жайлы білімін 
жəне тəжірибелік жұмыс істеу дағдыларын көрсете 
отырып техникалар, көркемдік материалдар-
ды қолдану жəне эксперимент жасау; 6.2.3.3 
шығармашылық жұмыстар мен бұйымдар жасау 
барысында қазақ ұлттық мəдениет элементтерін 
пайдалану; 6.2.6.1 техника қауіпсіздігін қадағалап, 
оның маңыздылығын сезіне жəне демонстрациялай 
отырып, материалдар мен құралдарды қолдану

Жұмысты қорғау. Көрме 
ұйымдастыру

6.3.1.1 мектеп аудиториясы алдында өзінің дай-
ын жұмыстарын таныстыру (көрме); 6.3.4.1 өзінің 
жəне өзгелердің жұмыстарын жетілдіру жəне 
адаптациялау бойынша сындарлы пікір мен 
негізделген ұсыныстарды қабылдау

3-тоқсан

Ди
за
йн

 ж
əн
е 
те
хн
ол
ог
ия

 

Тоқыма материалдары-
нан бұйым дайындау 
(авторлық қуыршақ, да-
мытатын ойыншықтар). 
Идеяларды құру. Нобай

6.1.5.1 өзінің тəжірибесі мен біліміне сүйеніп, 
композицияның негізгі заңдылықтарын сақтай 
отырып, əртүрлі нысандардың дизайны бойынша 
тапсырмалар орындау; 6.1.5.2 шығармашылық 
идеяларын іске асыру үшін нобайлар, техникалық 
суреттер мен сызбалар орындау

Түрлі-түсті жəне фак-
туралы тоқыма ма-
териалдарын зерт-
теу. Материалдарды, 
құралдар мен 
жабдықтарды таңдау 
жəне дайындау

6.1.6.3 тоқыма материалдары мен 
бұйымдарының қасиеттері мен фактурасын 
анықтау жəне зерделеу; 6.1.6.2 бірқатар заманауи 
жəне дəстүрлі емес материалдарды білу, оларды 
өңдеу мен пайдаланудың тиімді жолдарын (не-
месе əдістерін) анықтау; 6.2.2.1 тігін машинасын 
қалыпты күйге келтіруді білу жəне орындау

Бұйым дайындау. 
Бөлшектерді пішу. 
Жеке бөліктерін өңдеу. 
Бөлшектерді біріктіру 
мен бұйымды безендіру

6.2.2.2 тігін бұйымдарын ылғалды- жылулық өңдеу 
режимдерін білу, сипаттау жəне оларды тəжірибеде 
қолдану; 6.2.3.1 өлшем мен белгілеу негізінде 
орындалған бұйым дайындау үшін материалдарды 
электрлік қол құралдарымен өңдеу; 6.2.3.2 əртүрлі 
конструкциялар мен материалдарды (тоқыма, 
табиғи жəне жасанды) қолдана отырып, бір өнім 
орындау; 6.2.6.2 қол электрлі құралдары мен 
жабдықтарымен қауіпсіз жұмыс жасау тəсілдерін, 
еңбек гигиенасы ережелерін (жұмыс орнын, 
құралдарды ұйымдастыру мен тазалау, арнайы 
киімде жұмыс істеу) білу жəне түсіндіру

Үйге арналған тоқыма 
бұйымдарының ди-
зайны (алжапқыш, 
асханалық бұйымдар). 
Идеяларды құру. 
Нобай. Материалды 
таңдау жəне дайын-
дау. Жұмысты орындау 
бірізділігі

6.1.5.1 өзінің тəжірибесі мен біліміне сүйеніп, 
композицияның негізгі заңдылықтарын сақтай 
отырып, əртүрлі нысандардың дизайны бойынша 
тапсырмалар орындау; 6.1.5.2 шығармашылық 
идеяларын іске асыру үшін нобайлар, техникалық 
суреттер мен сызбалар орындау; 6.1.4.1 уақыт 
пен басқа да факторларды ескере отырып, іс-
əрекеттің реттілігін анықтау жəне жоспарлау; 
6.1.4.2 материалдық шығынды анықтау (сандық 
көрсеткіштер)

Бұйым дайындау. 
Бөлшектерді пішу. 
Жеке бөліктерін өңдеу. 
Бөлшектерді біріктіру 
мен бұйымды безендіру

6.2.2.2 тігін бұйымдарын ылғалды-жылулық 
өңдеу режимдерін білу, сипаттау жəне олар-
ды тəжірибеде қолдану; 6.2.3.1 тігін машинасы 
жəне қол құралдарымен қайып тігу, сырып тігу 
тігіс түрлерін қолдана отырып, тоқыма мате-
риалдарын пішу жəне өңдеу; 6.2.3.2 əртүрлі 
конструкциялар мен материалдарды (тоқыма, 
табиғи жəне жасанды) қолдана отырып, бір өнім 
орындау; 6.2.6.2 қол электрлі құралдары мен 
жабдықтарымен қауіпсіз жұмыс жасау тəсілдерін, 
еңбек гигиенасы ережелерін (жұмыс орнын, 
құралдарды ұйымдастыру мен тазалау, арнайы 
киімде жұмыс істеу) білу жəне түсіндіру

Жұмысты қорғау. Көрме 
ұйымдастыру

6.3.1.1 мектеп аудиториясы алдында өзінің дай-
ын жұмыстарын таныстыру (көрме); 6.3.3.1 пəндік 
терминологияны қолдана отырып, өзінің жəне 
өзгелердің (суретшілер, қолөнершілер, дизай-
нерлер) жұмыстарындағы қолданылған əдіс-
тəсілдерді (техникасы) салыстыру

4-тоқсан 

Та
ма

қт
ан
у 
мə

де
ни
ет
і.

Қазақ халқы мен түрлі 
халықтардың жəне де 
қоғамдық тамақтану 
орындарындағы дастар-
қан басында өзін-өзі 
дұрыс ұстау ережелері

6.2.4.1 қоғамдық тамақтану орындарында, қазақ 
халқы мен əлем халықтарының мəдениетіндегі 
дастарқан басында өзін-өзі ұстау ережелерін са-
лыстыру жəне сипаттау; 6.2.4.2 əртүрлі іс-шараға 
арналған дастарханды безендірудегі білімдері 
мен тəжірбиелік дағдыларын көрсету

Жартылай дайын 
өнімдерден тағамдар 
əзірлеу технологиясы 

6.2.4.3 жылдам орындалатын тағамдар мен 
десерт дайындау технологияларын білу жəне 
қолдану; 6.2.4.4 əртүрлі тағамдарды дайындау 
үшін азық-түліктер, құрал-жабдықтар мен керек-
жарақтарын анықтау жəне таңдау

Тағамдарды жылдам 
əзірлеудің техноло-
гиясы

6.2.4.3 жылдам орындалатын тағамдар мен 
десерт дайындау технологияларын білу жəне 
қолдану; 6.2.4.4 əртүрлі тағамдарды дайындау 
үшін азық-түліктер, құрал-жабдықтар мен керек-
жарақтарын анықтау жəне таңдау

Десерт əзірлеу техно-
логиясы

6.2.4.3 жылдам орындалатын тағамдар мен 
десерт дайындау технологияларын білу жəне 
қолдану; 6.2.4.4 əртүрлі тағамдарды дайындау 
үшін азық-түліктер, құрал-жабдықтар мен керек-
жарақтарын анықтау жəне таңдау; 6.3.1.1 мектеп 
аудиториясы алдында өзінің дайын жұмыстарын 
таныстыру (көрме)

Үй
 м
əд
ен
ие
ті

Гигиена ережелері. 
Бөлмені ылғалды жəне 
құрғақ тазалау жұмысы

6.2.5.3 тазалау құралдары, тұрғын үйге 
қойылатын гигениалық талаптарды зерделеу 
жəне сипаттау; 6.2.5.4 шектеулі қолдауда тазалау 
құралдары мен тəсілдерін таңдау жəне қолдану

Киім (аяқ киім) күтімі 
мен оларды сақтау

6.2.5.5 шектеулі қолдауда мезгілдік киім мен аяқ-
киімдерді күту мен ұзаққа сақтау ережелерін білу 
жəне ұстану

Сəндік гүлдер 
түрлері. Гүл өсіру 
шаруашылығындағы 
көктемгі жұмыстар

6.2.5.1 сəндік гүлдер түрлерін өсіру техноло-
гиясын зерттеу жəне сипаттау; 6.2.5.2 сəндік 
бақ өсіру мен гүл өсіру шаруашылығында 
көктемгі жұмыстар (топырақты өңдеу, зиянкес 
жəндіктерден қорғау, егу мен отырғызу) жүргізу; 
6.2.6.1 қауіпсіздік техникасын қадағалап, оның 
маңыздылығын сезіне жəне демонстрациялай 
отырып, материалдар мен құралдарды қолдану

2) 7-сынып (қыздар):
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па
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ағ
ы

 
ұз
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 м
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зі
мд
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ң 
бө
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мд
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і

Тақырыптар/Ұзақ 
мерзімді жоспардың 

мазмұны
Оқу мақсаттары.

Білім алушылар білуге тиісті 

1-тоқсан 

Ви
зу
ал
ды

 ө
не
р

Өнердегі зама-
науи техника мен 
ғылыми жетістіктер. 
Табиғаттағы микро 
суреттер

7.1.1.1 қоршаған орта элементтерінің визуалды 
сипаттамасын (композиция, түс, пішін, фактура, 
пропорция) өзінше түсіндіру
7.2.1.1 күрделі шығармашылық идеялары мен 
сезімдерін білдіру үшін, өнер құралдары мен 
əртүрлі техникада таңдалған қасиеттері мен 
тəсілдерін визуалды элементтерді таңдау жəне 
негізделген түрде анықтау

Бейнелеу өнеріндегі 
заманауи бағыттар 
(поп арт, инсталля-
ция) (өздігінен ізденіс 
зерттеулері)

7.3.2.1 пəндік терминологияны қолдана отырып, 
өзінің жəне өзгелердің (суретшілер, қолөнер-
шілер, дизайнерлер) жұмыстарындағы идеялары 
мен тақырыптарды талқылау жəне бағалау
7.3.3.1 пəндік терминологияны пайдалана оты-
рып, басқалардың (суретшілер, қолөнершілер, 
дизайнерлер) жəне өз жұмыстарындағы əдіс-тə-
сілдері мен техникаларды талқылау жəне бағалау

Қазақстанның 
заманауи суретшілері

7.1.2.1 тарихи жəне мəдени шығу тегі əртүрлі 
өнер, қолөнер мен дизайн туындыларының ерек-
шеліктерін өз бетінше зерделеу жəне сипаттау
7.1.3.1 шығармашылық жұмыста идеяларын іске 
асыру мақсатында түрлі ақпарат көздерінің ең 
тиімдісін таңдай отырып, қолдану (оның ішінде 
ақпараттық-коммуникативтік технологияларды 
қолдану арқылы)

Өнердегі заманауи 
стильдік бағыттарды 
зерттеу негізінде 
тəжірибелік жұмыс 
орындау. (2D немесе 
3D форматында)

7.1.6.4 шығармашылық жұмыстар жасау үшін 
əртүрлі (заманауи) технологиялар мен өнер мате-
риалдарын анықтау, таңдау жəне біріктіру; 7.1.6.2 
бірқатар заманауи жəне дəстүрлі емес матери-
алдарды білу, оларды өңдеу, пайдалану жəне 
үйлестірудің тиімді жолдарын (немесе əдістерін) 
анықтау
7.2.1.1 күрделі шығармашылық идеялары мен 
сезімдерін білдіру үшін, өнер құралдары мен 
əртүрлі техникада таңдалған қасиеттері мен 
тəсілдерін визуалды элементтерді таңдау жəне 
негізделген түрде анықтау

Жұмысты қорғау жəне 
көрме ұйымдастыру 

7.3.1.1 ауқымды аудитория алдында дайын 
болған өз жұмыстарын таныстыру (көрме, сəн 
көрсетілімі)
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2-тоқсан

Сə
нд
ік-
қо
лд
ан
ба
лы

 ө
не
р

Көркемдік жазба (ба-
тик, гжель, хохлома). 
Жазбалар түрлері. 
Жазбалардың тəсілдері 
мен техникасы. 
Материалдары жəне 
құралдары

7.1.2.1 тарихи жəне мəдени шығу тегі əртүрлі 
өнер, қолөнер мен дизайн туындыларының 
ерекшеліктерін өз бетінше зерделеу жəне сипат-
тау; 7.1.3.1 шығармашылық жұмыста идеяларын 
іске асыру мақсатында түрлі ақпарат көздерінің 
ең тиімдісін таңдай отырып, қолдану (оның ішінде 
ақпараттық-коммуникативтік технологияларды 
қолдану арқылы)

Бұйымның нобайын 
орындау. Материалдар 
мен құралдарды дай-
ындау

7.1.5.2 бұйым жасауда əртүрлі графикалық 
құралдарды қолдана отырып (оның ішінде 
ақпараттық-коммуникативтік технология-лар-
ды қолданып), нобайлар, графикалық жəне 
технологиялық құжаттар дайындау; 7.1.4.1 алған 
білімдері мен тəжірибелерін қолдана болашақ 
іс-əрекеттерін анықтау жəне шығармашылық 
қызметін жоспарлау

Көркемдік жазбаны 
орындау. Сəндеу. 
Безендіру

7.2.1.1 күрделі шығармашылық идеялары мен 
сезімдерін білдіру үшін, өнер құралдары мен 
əртүрлі техникада таңдалған қасиеттері мен 
тəсілдерін визуалды элементтерді таңдау 
жəне негізделген түрде анықтау; 7.1.6.4 
шығармашылық жұмыстар жасау үшін əртүрлі (за-
манауи) технологиялар мен өнер материалдарын 
анықтау, таңдау жəне біріктіру; 7.2.6.1 қауіпсіздік 
техникасын қадағалап, оның маңыздылығын 
сезіне жəне демонстрациялай отырып, материал-
дар мен құралдарды қолдану

Жұмысты қорғау жəне 
көрме ұйымдастыру

7.3.1.1 ауқымды аудитория алдында дайын 
болған өз жұмыстарын таныстыру (көрме, сəн 
көрсетілімі)

3-тоқсан 

Ди
за
йн

 ж
əн
е 
те
хн
ол
ог
ия

 

Өзгеріске ұшырау 
(трансформация) 
жəне тігін бұйымдарды 
сəндеу (киім, аксес-
суарлар, бижутерия-
лар). Идеяларды құру. 
Нобай

7.1.3.1 шығармашылық жұмыста идеяларын 
іске асыру мақсатында түрлі ақпарат көздерінің 
ең тиімдісін таңдай отырып, қолдану (оның 
ішінде ақпараттық-коммуникативтік технологи-
яларды қолдану арқылы); 7.1.5.1 функционал-
ды (техникалық) жəне эстетикалық талаптарға 
сай, дизайн дайындау бойынша тапсырмалар-
ды орындау; 7.1.5.2 бұйым жасауда əртүрлі 
графикалық құралдарды қолдана отырып (оның 
ішінде ақпараттық-коммуникативтік технология-
ларды қолданып), нобайлар, графикалық жəне 
технологиялық құжаттар дайындау

Материалдар мен 
құралдарды дайындау

7.2.2.1 тігін машинасының жұмысында ақауларды 
анықтау жəне жөндеу; 7.1.6.2 бірқатар заманауи 
жəне дəстүрлі емес материалдарды білу, олар-
ды өңдеу, пайдалану жəне үйлестірудің тиімді 
жолдарын (немесе əдістерін) анықтау; 7.1.6.3 
өңдеу тігін материалдары мен сəндік əшекей 
бұйымдарының жіктелуін жəне сипаттамасын 
анықтау, салыстыру

Жиынтықты орындау. 
Киім бөлшектерін пішу. 
Жеке бөлшектерді 
өңдеу. Бұйымдардың 
бөлшектерін құрастыру 
жəне өңдеу. Бұйымды 
сəндеу

7.2.3.1 əртүрлі конструкциялық, заманауи тоқыма 
жəне сəндеу материалдарын қолдана отырып, 
тігін машинасында технологиялық талапқа сайкес 
бұйым жасау; 7.2.2.2 тігін бұйымдарын ылғалды-
жылулық өңдеу барысында қолданылатын 
құралдарды анықтау, таңдау, қолдану; 7.1.4.2 
бұйымның өзіндік құны мен материалдық 
шығындарын анықтау; 7.2.3.4 шығармашылық 
жұмыстар мен бұйымдар жасау барысында қазақ 
ұлттық мəдениет элементтерін пайдалану

Жұмысты қорғау 7.3.1.1 ауқымды аудитория алдында дай-
ын болған өз жұмыстарын таныстыру (көрме, 
сəн көрсетілімі); 7.3.4.1 өзінің жəне өзгелердің 
жұмыстарын жетілдіру жəне адаптацияла-
уда қолданылған идеяларды салыстыруда 
негізделген сыни ұсыныстар жасау

4-тоқсан 

Та
ма

қт
ан
у 
мə

де
ни
ет
і

Қазақтың ұлттық 
тағамдары 

7.2.4.2 əлем халықтарының жəне ұлттық тағам-
дар дың жасалу технологияларын зерделеу жəне 
қолдану

Əлем халықтарының 
тағамдары. (өздігінен 
ізденіс зерттеулері) 

7.1.3.1 шығармашылық жұмыста идеяларын іске 
асыру мақсатында түрлі ақпарат көздерінің ең 
тиімдісін таңдай отырып, қолдану (оның ішінде 
ақпараттық-коммуникативтік технологиялар-
ды қолдану арқылы); 7.2.4.1 əлем халықтарының 
тағам  дары мен əлемге əйгілі аспазшылардың та-
ғам  дарындағы ерекшеліктерді сипаттап, салыстыру

Əлем халықтарының 
тағамдары. Тəжірибелік 
жұмыс (суши, пицца, 
көже)

7.2.4.2 əлем халықтары мен ұлттық тағамдардың 
жасалу технологияларын зерделеу жəне қолдану; 
7.2.4.3 əртүрлі тағамдар дайындауда қолданатын 
қажетті құрал-жабдықтарды, өнімдерді таңдауда 
өз бетінше нақты шешім қабылдай алу

Үй
 м
əд
ен
ие
ті 

Тұрмыстық техника-
ны таңдау. Тұрмыстық 
техниканы қолдану 
ережелері

7.2.5.2 эксплуатациялық, эстетикалық жəне 
экологиялық сапаларын бағалай отырып, 
тұрмыстық техникаларды мақсаты мен атқаратын 
қызметіне қарай жіктеу; 7.2.5.3 тұрмыстық техни-
каларды қолдану мен күту ережелерін сипаттау 
жəне зерделеу; 7.2.6.2 заманауи технологиялық 
машиналармен қауіпсіз жұмыс жасау жолдарын 
білу жəне түсіндіру

Өсімдік сəн жəне инте-
рьер элементі ретінде

7.2.5.1 интерьер дизайнын безендіру үшін əртүрлі 
өсімдіктердің эстетикалық қасиеттерін сипат-
тау, қолдану жəне бағалау; 7.3.3.1 пəндік тер-
минологияны пайдалана отырып, басқалардың 
(суретшілер, қолөнершілер, дизайнерлер) жəне 
өз жұмыстарындағы əдіс-тəсілдері мен техника-
ларды талқылау жəне бағалау

4) 8-сынып (қыздар):

О
қу

 ж
ос
па
ры

нд
ағ
ы

 
ұз
ақ

 м
ер
зі
мд

і 
жо

сп
ар
ды

ң 
бө

лі
мд

ер
і

Тақырыптар/Ұзақ 
мерзімді жоспардың 

мазмұны
Оқу мақсаттары. Білім алушылар білуге тиісті 

1-тоқсан

Сə
нд
ік 
қо
лд
ан
ба
лы

 ө
не
р

Қазақтың ұлттық 
сəндік қолданбалы 
бұйымдары (ши тоқу, 
киіз бас) Əр түрлі 
ұлттық бұйымдар. 
Құрал-саймандар мен 
материалдар

8.1.2.1 тарихи жəне мəдени шығу тегі əртүрлі 
өнер, қолөнер мен дизайн туындыларының 
ерекшеліктері туралы түсінігін көрсету; 8.1.3.1 
шығармашылық идеяларды дамыту мен іске 
асыруда өз бетінше таңдаған ақпарат көздерін 
қолдану (оның ішінде ақпараттық-коммуникативтік 
технологияларды қолдану арқылы)

Бұйымдарға нобай-
лар дайындау. Құрал-
саймандар мен мате-
риалдар

8.1.5.2 əртүрлі графика тəсілдерін қолданып, бұйым 
дайындаудың реттілігі мен тиімді тəсілін анықтай 
отырып (оның ішінде ақпараттық-коммуникативтік 
технологиялар-ды қолданып), графикалық жəне 
технологиялық құжаттар дайындау; 8.1.4. алған 
білімдері мен тəжірибесін қол дана отырып. болашақ 
іс-əрекеттерді анықтауда өздерінің шығармашылық 
қызметерін жоспарлайды

Шығармашылық 
жұмыстарды орындау. 
Əшекейлерді пайдала-
на отырып сəндеу

8.2.1.1 күрделі шығармашылық идеялары мен 
сезімдерін білдіру үшін өз бетінше өнердің көркем 
құралдарын анықтау, таңдау жəне қолдану; 
8.1.6.4 шығармашылық жұмыстар жасау үшін əр 
түрлі технологиялар мен өнер материалдарын 
өз бетінше анықтау, таңдау жəне біріктіру; 8.2.3.3 
шығармашылық жұмыстар мен бұйымдар жасау 
барысында қазақ ұлттық мəдениет элемент терін 
пайдалану; 8.3.2.1 пəндік терминологияны қолдана 
отырып, өзінің жəне өзгелердің (суретшілер, 
қолөнершілер, дизайнерлер) жұмыстарындағы 
идеялары мен тақырыптарды талдау мен бағалау 
жүргізу үшін критерийлерді қолдану; 8.2.6.1 
қауіпсіздік ережелерінің маңызы мен сақтық шара-
ларын сақтауды жариялау арқы лы материалдар 
мен жұмыс құралдарын пайдалану

Жұмысты қорғау. 
Көрмеге ұсыну

8.3.1.1 онлайн платформадағы ауқымды аудито-
рия алдында дайын жұмыстарды қорғау жəне оны 
ұсыну (онлайн форумдар, əлеуметтік желілерде)

2-тоқсан 

Ди
за
йн

 ж
əн
е 
те
хн
ол
ог
ия

Қазақтың ұлттық киімі. 
Этностиль. Ою-өрнек 
стилизациясы

8.1.2.1 тарихи жəне мəдени шығу тегі əртүрлі 
өнер, қолөнер мен дизайн туындыларының 
ерекшеліктері туралы түсінігін көрсету; 8.1.3.1 
шығармашылық идеяларды дамыту мен іске 
асыруда өз бетінше таңдаған ақпарат көздерін 
қолдану (оның ішінде ақпараттық-коммуникативтік 
технологияларды қолдану арқылы)

Этностильдегі (бас 
киімдер, қазақтың 
ұлттық киімдері)

8.1.5.1 функционалды (техникалық), эстетикалық, 
эргономикалық жəне экологиялық талаптарға 
сай нысан дизайнын дайындау бойынша тап-
сырмаларды орындау; 8.1.5.2 əртүрлі графи-
ка тəсілдерін қолданып, бұйым дайындаудың 
реттілігі мен тиімді тəсілін анықтай отырып 
(оның ішінде ақпараттық-коммуникативтік тех-
нология- ларды қолданып), графикалық жəне 
технологиялық құжаттар дайындау

Этностильдегі 
бұйымдарды жа-
сау (бас киімдер, 
қазақтың ұлттық 
киімдері) Бұйымдарды 
əшекейлеу

8.2.3.3 шығармашылық жұмыстар мен бұйымдар 
жасау барысында қазақ ұлттық мəдениет 
элементтерін пайдалану; 8.2.3.1 қол мен тігін 
құрал-жабдықтарын жəне олардың құрылғыларын 
қолдана отырып, тоқыма материалдарын өңдеу 
мен сəндеудің тиімді əдістерін анықтау жəне 
қолдану; 8.2.3.2 əртүрлі конструкциялар мен 
материалдарды (тоқыма, табиғи жəне жасан-
ды) қолдана отырып, өз бетінше құрастырған 
технологиялық құжат арқылы күрделендірілген 
бұйымдар дайындау;8.3.4.1 өзінің жəне өзгелердің 
жұмыстарын жетілдіру жəне адаптациялау-
да қолданылған идеяларды талдауда жəне 
бағалауда негізінделген сыни ұсыныстар жа-
сау; 8.2.6.1 техника қауіпсіздігін қадағалап, оның 
маңыздылығын сезіне жəне демонстрациялай 
отырып, материалдар мен құралдарды қолдану

Жұмысты қорғау 8.3.1.1 онлайн платформадағы ауқымды аудито-
рия алдында дайын жұмыстарды қорғау жəне оны 
ұсыну (онлайн форумдар, əлеуметтік желілерде)

3-тоқсан 

Ди
за
йн

 ж
əн
е 
те
хн
ол
ог
ия

Халықтық пішім 
негізінде киім үлгісінің 
дизайны. (тұтас 
жеңдер)

8.1.4.2 зерттеу нəтижелері негізінде тұтынушы-
лардың өнімнің түрлеріне деген қажеттілігін 
анықтау; 8.1.3.1 шығармашылық идеяларды 
дамыту мен іске асыруда өз бетінше таңдаған 
ақпарат көздерін қолдану (оның ішінде ақпарат-
тық-коммуникативтік технологияларды қолдану 
арқылы)

Бұйымдарға нобайлар 
дайындау

8.1.5.1 функционалды (техникалық), эстетикалық, 
эргономикалық жəне экологиялық талаптарға 
сай нысан дизайнын дайындау бойынша тап-
сырмаларды орындау; 8.1.5.2 əртүрлі графи-
ка тəсілдерін қолданып, бұйым дайындаудың 
реттілігі мен тиімді тəсілін анықтай отырып 
(оның ішінде ақпараттық-коммуникативтік 
технологиялар-ды қолданып), графикалық жəне 
технологиялық құжаттар дайындау

Құрал-саймандар мен 
материалдарды дай-
ындау

8.2.2.1 тігін машинасына қажетті құрылғыларды 
(түймелікті өңдеу, сыдырманы қондырып тігу) 
таңдау жəне қолдану; 8.1.6.3 табиғи жəне жасан-
ды тері мен былғарының түрлері мен қасиеттерін 
анықтау, салыстыру жəне зерделеу; 8.2.6.2 
құрал-жабдықтармен қауіпсіз жұмыс істеу туралы 
ескертпе парағын құру

Халықтық пішім 
негізінде киім үлгісінде 
бұйым дайындау. 
Бөлшектерді пішу. 
Бөлшектерді өңдеу. 
Бөлшектерді біріктіру 
мен безендіру. 
Бұйымды ою-өрнек 
элементтерімен 
безендіру

8.2.3.1 қол мен тігін құрал-жабдықтарын жəне 
олардың құрылғыларын қолдана отырып, 
тоқыма материалдарын өңдеу мен сəндеудің 
тиімді əдістерін анықтау жəне қолдану; 8.2.3.2 
əртүрлі конструкциялар мен материалдарды 
(тоқыма, табиғи жəне жасанды) қолдана отырып, 
өз бетінше құрастырған технологиялық құжат 
арқылы күрделендірілген бұйымдар дайындау; 
8.3.3.1 жасалған өнімнің (шығармашылық жұмыс) 
сапасын қолданылған əдіс-тəсілдерін бағалау 
жəне талдау үшін критерийлерді қолдану

Жұмысты қорғау 8.3.1.1 онлайн платформадағы ауқымды аудито-
рия алдында дайын жұмыстарды қорғау жəне оны 
ұсыну (онлайн форумдар, əлеуметтік желілерде)

4-тоқсан 

Үй
 м
əд
ен
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ті

 

Интерьерге 
арналған сəнді 
бұйымдар (2D/3D 
форматта). 
Бұйымдарға но-
байлар дайындау. 
Құрал-саймандар 
мен материалдар-
ды дайындау

8.1.6.2 бұйымды дайындау мен безендіру үшін 
заманауи жəне дəстүрлі емес материалдардың 
тиімді қолданылуын түсіне отырып өздігінен 
таңдау;
8.1.6.4 шығармашылық жұмыстар жасау үшін əр 
түрлі технологиялар мен өнер материалдарын өз 
бетінше анықтау, таңдау жəне біріктіру

Интерьерге 
арналған 2D/3D 
сəнді бұйымдарды 
жасау

8.2.5.3 өз бетінше материалдар мен техника-
ны анықтап, таңдай отырып, эстетикалық жəне 
техникалық талаптарға сай келетін интерьер-
ге арналған сəндік бұйымдар дайындау; 8.3.4.1 
өзінің жəне өзгелердің жұмыстарын жетілдіру 
жəне адаптациялауда қолданылған идеяларды 
талдауда жəне бағалауда негізінделген сыни 
ұсыныстар жасау; 8.2.6.1 техника қауіпсіздігін 
қадағалап, оның маңыздылығын сезіне жəне 
демонстрациялай отырып, материалдар мен 
құралдарды қолдану

Өсімдік шаруашы-
лығындағы 
ғылымның рөлі

8.1.3.1 шығармашылық идеяларды дамыту мен 
іске асыруда өз бетінше таңдаған ақпарат көзде-
рін қолдану (оның ішінде ақпараттық-коммуни-
кативтік технологияларды қолдану арқылы); 
8.2.5.1 ауылшаруашылық өндірісінің дамуындағы 
əдіс-тəсілдерді талқылау жəне бағалау

Медицина, фи-
тотерапия жəне 
косметологиядағы 
өсімдіктің рөлі

8.1.3.1 шығармашылық идеяларды дамыту мен 
іске асыруда өз бетінше таңдаған ақпарат көз де рін 
қолдану (оның ішінде ақпараттық-комму ни кативтік 
технологияларды қолдану арқылы); 8.2.5.2 фито-
терапия мен косметика, меди цина дағы өсімдіктер 
ролін зерделеу, талқылау жəне бағалау

5) 9-сынып (қыздар):
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Тақырыптар/
Ұзақ мерзімді 
жоспардың 
мазмұны

Оқу мақсаттары. Білім алушылар білуге тиісті

1-тоқсан 

Сə
нд
ік 
қо
лд
ан
ба
лы

 ө
не
р 

Қазақстанның 
дəстүрлі тоқыма 
өнері. Қазақ 
кілемдері. Алаша. 
Кілем тоқу. 
Гобелен. Қазіргі 
кілемдер үлгілері

9.1.2.1 өнер туындыларының тарихи жəне мəдени 
шығармаларындағы материалдар мен стильдерді 
жариялауда көпшілік назарының əсерін қарастыра 
отырып, салысытрмалы талдауды жасау; 9.1.3.1 
шығармашылық ойды жүзеге асыру мен дамытуда 
алғашқы жəне қазіргі ақпарат көздерін мақсатты түрде 
жəне өнімді қолдану (ақпараттық-коммуникативтік 
технологияларды қолдану); 9.2.2.2 əртүрлі өнеркəсіпте 
технологиялық жəне өдірістік үдерістер туралы 
білімдері мен түсінігін көрсету

Кілем тоқу мате-
риалдары мен 
құрал жабдықтары 

9.1.6.4 шығармашылық жұмыстар жасау үшін əр түрлі 
технологиялар мен өнер материалдарын қолдану бой-
ынша өзіндік (оригиналды) шешімдерді ұсыну

Бұйым но-
байын жасау. 
Материалдар мен 
құрал-жабдық-
тарды дайындау 

9.1.5.1 күрделі нысандар, пішіндер мен образдардың 
дизайнын дайындау үшін түрлі салалар бойынша 
білімдерді жалпылау; 9.1.4.1 жұмысты орындаудың 
тиімді (оптималды) əдістері мен реттілігін анықтай 
отырып, шығармашылық қызметін жоспарлау

Шығармашылық 
жұмысты орын-
дау. Декор жасау 
мен безендіру 

9.2.1.1 мазмұнды, ерекше туындыны орындау үшін 
өз бетінше жəне сенімділікпен өнердің көркем 
құралдарын қолдану; 9.2.3.3 шығармашылық 
жұмыстар мен бұйымдар жасау барысында қазақ 
ұлттық мəдениет элементтерін пайдалану; 9.2.6.1 
техника қауіпсіздігін қадағалап, оның маңыздылығын 
сезіне жəне демонстрациялай отырып, материалдар 
мен құралдарды қолдану

Жұмысты 
қорғау. Көрме 
ұйымдастыру 

9.3.1.1 медиа құралдары мен онлайн платформалар-
ды қолдана отырып, белгілі бір аудиторияға дайын 
жұмыстарын қорғауды өз бетінше ұйымдастыру (бей-
нетаспа, онлайн форумдар, əлеуметтік желілер)
9.3.2.1 өзінің жəне өзгелердің жұмыстарындағы тари-
хи, əлеуметтік жəне мəдениеттік мəнмəтіндерді талдау 
мен бағалау

2-тоқсан 
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 ж
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е 
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хн
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Заманауи сəн 
əлеміндегі 
сарындық 
(стильді) бағыттар 
(өздігінен ізденіс 
зерттеулері)

9.1.2.1 тарихи жəне мəдени шығармалардағы 
қолөнер, дизайн туындыларының материалдарын, 
түрлерін, бағыттарын салыстырмалы талдау; 9.1.3.1 
шығармашылық ойларды жүзеге асыруда алғашқы 
жəне қазіргі ақпарат көздерін мақсатты, өнімді пайда-
лану. (оның ішінде ақпараттық-коммуникативтік техно-
логияларды қолдану)

«Сəн жəне 
жеке тұлға 
үйлесімділігі» 
эксперименті. 
Жеке даралық 
имиджін жа-
сау. Идеяларды 
жүзеге асыру

9.1.5.1 күрделі нысандар, пішіндер мен образдардың 
дизайнын дайындау үшін түрлі салалар бойынша 
білімдерді жалпылау

Аксессуарлар, 
шаш үлгісі, ви-
заж құралдары 
негізінде жеке 
даралық образды 
жасау

9.1.6.2 бұйымды дайындау мен безендіру барысын-
да заманауи жəне дəстүрлі емес материалдарды 
қолданудың өзіндік (оригиналды) шешімдері мен жол-
дарын ұсыну

Киім топта-
масын жасау 
эксперименті/жеке 
даралық имидж 
үшін аксессу-
арлар

9.1.5.1 күрделі нысандар, пішіндер мен образдардың 
дизайнын дайындау үшін түрлі салалар бойынша 
білімдерді қорытындылау; 9.1.6.3 трикотажды, тоқусыз 
матаны жəне басқа да заманауи, дəстүрлі материал-
дарды өз бетінше зерделеу, анықтау жəне бағалау; 
9.2.3.1 бұйым дайындау барысында материалдарды 
өңдеу мен безендірудің ұтымды тəсілдерін анықтау, 
таңдау мен қолдану; 9.3.4.1 өзінің жəне өзгелердің 
жұмыстарындағы мақсаттың өзіндік анық көруін жəне 
негізделген бағаны өзіндік білдіру

Жұмысты қорғау 9.3.1.1 медиа құралдары мен онлайн платформалар-
ды қолдана отырып, белгілі бір аудиторияға дайын 
жұмыстарын қорғауды өз бетінше ұйымдастыру (бей-
нетаспа, онлайн форумдар, əлеуметтік желілер)

3-тоқсан 

Ди
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Сəнді киім ди-
зайны «Fast 
cloth» қарапайым 
геометриялық 
формалар (пон-
чо, кейп, туника) 
(сəн журналда-
ры). Киім жəне 
аксессуарлардың 
заманауи өндірісі 

9.1.2.1 тарихи жəне мəдени шығармалардағы 
қолөнер, дизайн туындыларының материалдарын, 
түрлерін, бағыттарын салыстырмалы талдау; 9.1.3.1 
шығармашылық ойларды жүзеге асыруда алғашқы 
жəне қазіргі ақпарат көздерін мақсатты, өнімді пайда-
лану. (оның ішінде ақпараттық-коммуникативтік тех-
нологияларды қолдану); 9.2.2.2 əртүрлі өнеркəсіпте 
технологиялық жəне өндірістік үдерістер туралы 
білімдері мен түсінігін көрсету

Нобай. Идеяны 
жүзеге асыру. 
Материалдар 
мен құрал-
жабдықтарды 
дайындау 

9.1.5.1 күрделі нысандар, пішіндер мен образдардың 
дизайнын дайындау үшін түрлі салалар бойынша 
білімдерді қорытындылау; 9.1.5.2 əртүрлі графика 
тəсілдерін қолдану арқылы (оның ішінде ақпараттық-
коммуникативтік технологияларды қолданып) өз 
бетінше графикалық жəне технологиялық құжатты құру

Бұйымды жасау. 
Бөлшектерді пішу. 
Жеке бөлшектерді 
өңдеу. 
Бөлшектерді жи-
нау мен бұйымды 
сəндеу

9.2.2.1 заманауи тігін құрал-жабдықтарын білу жəне 
торлау тігін машинасын қолдану; 9.2.2.3 тігін маши-
наларында күрделі операцияларды (аппликация, 
кестелеу) орындау жəне зерделеу; 9.2.3.1 бұйым 
дайындау барысында материалдарды өңдеу мен 
безендірудің ұтымды тəсілдерін анықтау, таңдау мен 
қолдану; 9.2.3.2 сенімділік пен дербестігін көрсете, 
əртүрлі техникаларды, конструкция түрлері мен за-
манауи материалдарды қолдана отырып ерекше 
күрделі бұйым жасау; 9.2.6.1 материалдар мен құрал 
жабдықтарды қолданудағы қауіпсіздік ережелерін 
сақтаудың маңыздылығы мен сақтық шараларын ай-
тып отырып, жұмыс орындау; 9.2.6.2 белгілі бір бұйым 
мен жұмыс түріне арналған техника қауіпсіздігі бойын-
ша нұсқаулық құру

Жұмысты тал-
дау мен бағалау. 
Жұмысты қорғау 

9.1.4.2 пайданы (табысты) анықтау мақсатында түрлі 
тауарларды өткізу нарығын талдау; 9.3.4.1 өзінің 
жəне өзгелердің жұмыстарындағы мақсатты өзгеше 
көзқарасын білдіру жəне негізделген өзіндік баға беру; 
9.3.1.1 медиа құралдары мен онлайн платформалар-
ды қолдана отырып, белгілі бір аудиторияға дайын 
жұмыстарын қорғауды өз бетінше ұйымдастыру (бей-
нетаспа, онлайн форумдар, əлеуметтік желілер)

4-тоқсан 

Үй
 м
əд
ен
ие
ті 

Ландшафт 
элементтері 
интерьерде /экс-
терьерде

9.1.5.1 күрделі нысандар, пішіндер мен образдардың 
дизайнын дайындау үшін түрлі салалар бойынша 
білімдерді жалпылау; 9.2.5.1 ландшафты дизайнның 
элементтерін, заманауи бағыттары мен стильдерін 
анықтау жəне сипаттау; 9.1.3.1 шығармашылық иде-
яларды (оның ішінде ақпараттық-коммуникативтік 
технологияларды) дамыту мен іске асыруда алғашқы 
жəне қазіргі ақпарат көздерін толыққанды жəне 
нəтижелі қолдану

Шығармашылық 
идеяны визуалдау 

9.1.5.2 əртүрлі графика тəсілдерін қолдану арқылы 
(оның ішінде ақпараттық-коммуникативтік техноло-
гияларды қолданып) өз бетінше графикалық жəне 
технологиялық құжатты құру; 9.3.4.1 өзінің жəне 
өзгелердің жұмыстарындағы мақсаттың өзіндік анық 
көруін жəне негізделген бағаны өзіндік білдіру

Интерьерді ме-
рекеге орай 
безендіру 

9.1.5.2 əртүрлі графика тəсілдерін қолдану арқылы 
(оның ішінде ақпараттық-коммуникативтік техноло-
гияларды қолданып) өз бетінше графикалық жəне 
технологиялық құжатты құру; 9.1.5.1 күрделі нысандар, 
пішіндер мен образдардың дизайнын дайындау үшін 
түрлі салалар бойынша білімдерді жалпылау; 9.2.5.4 
интерьерді (тұрғын үй, қоғамдық) безендіру, жоспар-
лау жəне ұйымдастыру бойынша тəжірибелік жұмысты 
орындау үшін түрлі салалардағы білімдерін жалпы-
лау; 9.3.3.1 бұйымның сапасын жəне өнімнің сыртқы 
көрінісін анықтайтын негізгі факторларды (эстетика, 
атқаратын қызметі, экономика) талдау жəне бағалау

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін 
атқарушысының 2017 жылғы 25 қазандағы №545 бұйрығына 22-қосымша 

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2013 жылғы 3 сəуірдегі № 115 бұйрығына 212-қосымша 

Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған «Дене 
шынықтыру» пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы

1-тарау. Жалпы ережелер 
1. 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. Дене шынықтыру пəнінің басты мақсаты – ағзаның бүкіл жүйелерін дамыту, 
барлық дене сапаларын жетілдіру болып табылады. Дене шынықтыру пəнінің жеке 
тұлғаны тəрбиелеуде алатын орны ерекше. Ол білім алушының дене дамуына, 
əлеуметтік, дербес жəне рухани қасиеттерін қалыптастыруға ықпал етеді. Мектептің 
білім беру жүйесінде дене шынықтыру білім алушыларда салауатты өмір салтын 
қалыптастыруға бағытталған. 

3. «Дене шынықтыру» пəнінің мақсаты – білім алушыларды өз денсаулықтары мен 
психикаларын нығайтуға ынталандыру болып табылады. Оқушылардың дербес жəне 
жас ерекшеліктерін ескеріп, бойда қалыптасқан арнайы спорттық дағдылар мен са-
паларды қолданып, сол арқылы олардың дене қабілеттерінің дамуларына ықпал ету. 

4. Оқу бағдарламасы:
1) дене тəрбиесі жəне спорттың даму тарихы туралы білім деңгейін қалыптастыруды; 
2) негізгі дене сапаларын жетілдіруді, арнайы спорттық біліктіліктер мен дағдыларды 

дамытуды; 
3) түрлі деректер арқылы ақпараттарды қолдану, оның мəн-мағынасын түсіне оты-

рып, коммуникативті дағдыларды дамытуды; 
4) идеялық жəне зерттеу дағдыларын дамытуды; 
5) адамгершілік-жігер қабілеттерін қалыптастыру міндеттерін шешуді көздейді.
5. «Дене шынықтыру» пəнін оқу-үйрену білім алушыларға:
1) пəн бойынша игерген білім, біліктілік жəне дағдыларын күнделікті өмірде қолда-

нуға; өзінің дене дамуындағы қимыл-қозғалыс құзіретін жақсарту қажеттілігін бағалауға; 
2) жеке адамгершілік қасиеттерін дамытуға, «əділ ойын» жəне өзін үздіксіз жетілдіру 

қажеттілігін сезінуге; 
3) жекебас гигиенасын сақтау маңыздылығы мен қажеттілігін түсінуге; 
4) дене жаттығуларының адам ағзасына тигізетін оң əсерін білуге;
5) өзінің жəне өзгелердің дене жағдайын бағалауға;
6) сыни көзқарас жəне шығармашылық тұрғыдан ойлана білу, қиындықтарды жеңе 

білу мен қарым-қатынас орната білуді дамытуға мүмкіндік береді.

(Жалғасы. Басы 18-26-беттерде) 2-тарау. «Дене шынықтыру» пəнінің мазмұнын ұйымдастыру
6. «Дене шынықтыру» оқу пəні бойынша оқу жүктемесінің көлемі:
1) 5-сыныпта – аптасына 3 сағатты, оқу жылында 102 сағатты; 
2) 6-сыныпта – аптасына 3 сағатты, оқу жылында 102 сағатты; 
3) 7- сыныпта – аптасына 3 сағатты, оқу жылында 102 сағатты; 
4) 8-сыныпта – аптасына 3 сағатты, оқу жылында 102 сағатты; 
5) 9-сыныпта – аптасына 3 сағатты, оқу жылында 102 сағатты құрайды. 
7. «Дене шынықтыру» оқу пəнінің оқу бағдарламасының мазмұны оқытудың 

бөлімдері арқылы ұйымдастырылған. Бөлімдер сыныптар бойынша күтілетін нəтиже 
түрінде берілген оқу мақсаттарын қамтитын бөлімшелерден тұрады.

8. Əр бөлімшеде көрсетілген оқу мақсаттары мұғалімге оқушыларды дамыту бой-
ынша жұмысты жүйелі жоспарлауға, сонымен қатар олардың жетістіктерін бағалауға, 
оқытудың келесі кезеңдері туралы ақпарат беруге мүмкіндік береді. 

9. Оқу пəнінің мазмұны 3 бөлімнен тұрады: 
1) қимыл-қозғалыс іс-əрекеттері; 
2) шығармашылық қабілеттер жəне қимыл-қозғалыс дағдылары арқылы сыни 

көзқарасты қалыптастыру; 
3) денсаулық жəне салауатты өмір салты.
10. «Қимыл-қозғалыс іс-əрекеттері» бөлімі келесі бөлімшелерді қамтиды:
1) түрлі арнайы спорттық қимыл-қозғалыс əрекеттерін орындау кезіндегі дəлдікті, 

бақылауды жəне үйлесімділікті дамыту;
2) түрлі қимыл-қозғалыс комбинацияларын құру жəне оларды дене жаттығуларын 

орындауда қолдану реттілігі;
3) арнайы спорттық техникаларды орындау кезінде қимыл-қозғалыс дағдыларын 

жəне олардың орындалу ретін түрлендіру;
4) қимыл-қозғалыс əрекеттерін орындауды жақсарту үшін өзінің жəне өзгелердің 

біліктіліктерін бағалау;
5) бірқатар дене жаттығуларының тактикаларын, стратегиялары мен құрылымдық 

идеяларын қолдану жəне бағалау;
6) қиындықты жеңе білу жəне қимыл-қозғалыс белсенділігімен байланысты қауіп-

қатерлерге жауап қайтара білу.
11. «Шығармашылық қабілеттер жəне қимыл-қозғалыс дағдылары арқылы сыни 

көзқарасты қалыптастыру» бөлімі келесі бөлімшелерді қамтиды:
1) қимыл-қозғалыс əрекеттері арқылы өзгермелі жағдайға жауап қайтара білуге 

бейімделу;
2) көшбасшылық, сондай-ақ команда құрамында жұмыс істей білу дағдыларын 

дамыту жəне қолдану;
3) қолайлы оқу-үйрену ортасын қалыптастыруға қажет бірқатар тиімді дағдыларды 

көрсету;
4) дене жаттығулары аясындағы іс-əрекеттерді оңтайландыру жəне балама түрлерін 

құруға қажет ережелер мен құрылымдық тəсілдерді бағалау;
5) өзінің жəне өзгелердің шығармашылық қабілеттерін сыни тұрғыдан бағалау жəне 

оны шешудің балама жолдарын ұсыну;
6) жарыс іс-əрекеттерін жəне төрелік ету ережелерін білу;
7) жарыс кезінде таза ойнау, патриотизм жəне ынтымақтастыққа жататын мінез-

құлық көрсету;
8) түрлі қимыл-қозғалыстармен шарттастырылған рөлдерді орындау жəне олардың 

айырмашылықтарын сезіне білу.
12. «Денсаулық жəне салауатты өмір салты» бөлімі келесі бөлімшелерді қамтиды:
1) жекебас денсаулығы жəне салауатты өмір салты туралы білімді қалыптастыру;
2) қыздырыну жəне қалпына келтіру жаттығуларын құру мен орындау;
3) түрлі дене жаттығуларын іс жүзінде орындау, олардың ағзаға тигізетін əсері мен 

эенергетикалық жүйемен байланысын зерттеу;
4) денсаулықты нығайтуға бағытталған бірқатар дене жүктемелері кезінде туындауы 

мүмкін қауіп-қатерді басқара білу стратегиясын құру жəне қолдану;
5) басқалардың дене жаттығулары тəжірибесін байыту масқатында білім, біліктілік 

жəне дағдыларды қолдану.
13. Бұл бағдарламада мектепте дененің шынығуы мен адамгершілікке тəрбиелеудің 

кешенді жүйесін құрайтын дене шынықтырудың барлық негізгі нысандарының мазмұны 
қамтылған жəне бұл міндеттерді барлық оқу жылында біртіндеп шешуге мүмкіндік 
береді. Бағдарламаның үшінші сағаты оқушылардың белсенділігін арттыруға (спорт 
жəне қоз ғалмалы ойындар санын кеңейту арқылы) жəне сауықтыру процесіне 
бағытталған.

14. Негізгі орта білім берудің Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына 
сəйкес бағдарламада дене шынықтыру сабағын гендерлік қағидат бойынша (қалалық 
жерде – əрбір топта 8-ден кем емес ұлдар (немесе қыздар), ал ауылдық жерде – 5-тен 
кем емес ұлдар (немесе қыздар) болғанда) жеке оқыту қарастырылған. 

15. «Дене шынықтыру» пəнінің 5-сыныпқа арналған базалық мазмұны:
1) «Жүгіру, секіру жəне лақтыру дағдыларын оқыту»: Қауіпсіздік ережесі. Қысқа 

қашықтыққа жүгіру техникасын үйрету. Орта жəне алыс қашықтық техникасын үйрету. 
Жүгіріп келіп жəне бір орында ұзындыққа секіру техникасы. Əртүрлі снарядтарды 
нысанаға, қашықтыққа лақтыру техникасы. Топтық эстафеталық жұмыс;

2) «Өзгертілген командалық ойын»: Ойынның қабылдау техникасын үйрету. Негізгі 
қабылдау тактикасын үйрету. Ойын кезінде көшбасшылық дағдыны қалыптастыру;

3) «Гимнастика арқылы денсаулықты нығайту»: Қауіпсіздік ережесі. Кешенді 
жалпы дамыту жаттығуларының негізін құру. Акробатикалық жаттығулар орын-
дау. Снарядтарда гимнастикалық жаттығудың техникасын үйрету. Гимнастикалық 
жиынтықтың негізін құру;

4) «Қазақтың ұлттық жəне зияткерлік ойындары»: Қазақтың ұлттық ойындары. Ұлттық 
ойындар аясындағы тактикалар мен стратегияларды оқып үйрену;

5) «Шаңғы/кросс/коньки дайындығы»: Қауіпсіздік ережелері. Ағзаны қалпына келтіру 
техникасының түрлеріне шолу жасау. Қозғалыс техникасының элементтерін үйрету. 
Қашықтықты өту тактикасының негіздері;

6) «Бірлескен іс-əрекеттегі ойын-сауық ойындар»: Ойындағы бірлескен іс-əрекет 
жəне көшбасшылық. Ойын арқылы қиындықты шешу жолдарын оқыту. Ойын құруға 
арналған шығармашылық қабілет. Ойын-сауық ойындарын құру;

7) «Ойын кезіндегі басып кіру дағдыларын түсіну жəне үйрету»: Қауіпсіздік 
ережелері. Ойын кезінде допты иелену. Ойын кеңістігінде бағдарлау дағдыларына 
үйрету. Жеке жəне командалық ойын əрекеттері. Ойын стратегиясын құрудағы 
дағдыны дамыту;

8) «Жеңіл атлетика дағдысын дамыту жəне шолу»: Ойын арқылы жеңіл атлетика 
дағдысын дамыту. Денені қыздыру жəне тыныс алу жүйесін қалпына келтіру. Қозғалыс 
белсенділігі арқылы денсаулықты нығайту.

16 «Дене шынықтыру» пəнінің 6-сыныпқа арналған базалық мазмұны:
1) «Жүгіру, секіру жəне лақтыру дағдыларын дамыту»: Қауіпсіздік ережелері. Əртүрлі 

физикалық жүктеме кезіндегі ағзадағы өзгеріс. Жүгіру секіру реттілігі. Əр снарядтарды 
лақтыру. Эстафеталық ойындар;

2) «Командалық спорттық ойындар»: Ойын техникасының дағдысын дамы-
ту. Спорттық ойындарда тактикалық əрекеттерді қолдану. Командалық жұмыста 
көшбасшылық дағдысын дамыту; 

3) «Құрал жабдықтар арқылы гимнастика дағдыларын арттыру»: Қауіпсіздік 
ережелері. Саптық жаттығулардың элементтері. Акробатикалық жаттығулар 

комбинациясын орындау. Снарядтағы жаттығулар кезіндегі өзін-өзі реттеу. Топтық 
композициялық жиынтық; 

4) «Қазақтың ұлттық жəне зияткерлік ойындары»: Қазақтың ұлттық ойындары. Ұлттық 
ойындар аясындағы тактикалар мен стратегияларды оқып үйрену;

5) «Шаңғы/кросс/коньки дайындығы»: Қауіпсіздік ережелері. Арнайы қозғалыс 
дағдыларын дамыту. Күш пен шыдамдылықты дамыту жаттығулары. Қашқтықты жүріп 
өтуге шығармашылық тапсырмалар;

6) «Шытырман оқиғалы ойындар»: Ынтымақтастық дағдыларын дамыту. Ойындар 
арқылы мəселелерді шешу. Шытырман оқиғалы ойындар арқылы сыни тұрғысынан 
ойлауды дамыту. «Əділ ойын» жəне ынтымақтастық;

7) «Ойындар арқылы дағдыларды жақсарту»: Қауіпсіздік ережелері. Допқа ие болу 
əдісінің негізгі элементтерін дамыту. Ойын кезінде алаңда бағдарлау дағдыларын оқып 
үйрену. Тактикалық іс-əрекеттердің негіздері. Өз ойындарын қайта қарау жəне көрсету;

8) «Жүгіру, секіру жəне лақтыру дағдыларын жақсарту»: Ағзаның бейімделу 
қабілеттерін дамыту. Қозғалысты дене қыздыру элементтері. Қозғалыс белсенділігі 
арқылы денсаулықты нығайту.

17. «Дене шынықтыру» пəнінің 7-сыныпқа арналған базалық мазмұны:
1) «Жүгіру, секіру жəне лақтыру дағдыларын дамыту жəне жақсарту»: Қауіпсіздік 

ережелері. Қысқа қашықтыққа жүгіру. Орта жəне алыс қашықтықтарға жүгіру. Секіру 
жəне оның түрлері. Түрлі құралдарды лақтыру. Эстафеталық жүгірісті түрлендіру;

2) «Спорт ойындары арқылы командалық бірлесу əрекеттері»: Ойын əдісін жақсарту. 
Спорт ойындарындағы тактика жəне тактикалық іс-əрекет. Командадағы көшбасшылық 
дағдыларын дамыту; 

3) «Гимнастика арқылы когнитивті жəне денені басқару дағдылары»: Қауіпсіздік 
ережелері. Саптық жаттығуларды оқып үйрену. Акробатикалық элементтер кешені. 
Гинастикалық қондырғылардағы жаттығулар түрлері. Орындауды құрастыру процесі 
жəне топта бағалау; 

4) «Қазақтың ұлттық жəне зияткерлік ойындары»: Қазақтың ұлттық ойындары. 
Зияткерлік ойындар;

5) «Шаңғы/кросс/коньки дайындығы»: Қауіпсіздік ережелері. Тиісті қызметті жүзеге 
асыру үшін денені қыздыру жəне қалпына келтіру əдістері. Күш жəне шыдамдылықты 
жақсартуға қозғалыс іс-əрекеттері. Кедергілерден өтуге арналған арнайы жаттығулар;

6) «Шытырман оқиғалы ойындар жəне команда құрушы ойындар»: Ойындар 
кезіндегі көшбасшылық жəне командалық іс-əрекет. Ойындар арқылы мəселелерді 
шешу дағдыларын жетілдіру. Балама ойын жағдайларын құру. Топтарда шытырман 
оқиғалы ойындар құру;

7) «Басып кіру ойындарындағы түсінік пен дағдыларды оқып дамыту»: Қауіпсіздік 
ережелері. Ойын жағдайларында допқа ие болу əдісі. Ойын кезінде алаңда бағдарлау 
жəне допты қайтару дағдылары. Тактикалық іс-əрекеттер: жеке,топтық жəне 
командалық. Өздерінің ойындарын құрастыру жəне өткізу;

8) «Жеңіл атлетика арқылы белсенді өмір салты»: Сауықтыру жүгірісі. Белгілерге 
тез жауап қайтару ойындары. Денені қыздыру жəне қалыпқа келтіру құралдары. Арнайы 
спорттық əдістерді орындау барысындағы қозғалысты жетілдіру. Қозғалыс белсендігі 
арқылы денсаулықты нығайту.

18. «Дене шынықтыру» пəнінің 8-сыныпқа арналған базалық мазмұны:
1) «Жеңіл атлетика арқылы денсаулық жəне фитнес»: Қауіпсіздік ережелері. 

Төменгі сөре жəне сөрелік екпін. Орта қашықтыққа жүгіру дағдыларын дамыту. 
Секіруді дамытуға арналған іс –шаралар. Лақтыру кезінде күш жəне бұлшық ет 
төзімділігін дамыту;

2) «Ойындар арқылы мəселелерді шешу дағдылары»: Ойын жағдайында қабыл-
дауды іске асыру. Ойынның құрлымы. Жарыс ойынын ұйымдастыру;

3) «Гимнастика элементтері жəне оның түрлері»: Қауіпсіздік ережелері. Орнында 
жəне қозғалыста орындау жаттығулары. Акробатикалық жаттығулар тізбегі: Тепе-
теңдік жəне секіру. Снарядтарда гимнастикалық жаттығулар жиынтығы. Еркін ырғақты 
гимнастикалық жаттығулары;

4) «Қазақ халқының дəстүрлі ойындары»: Қозғалмалы ойындар. Қазақтың ұлттық 
ойындары;

5) «Шаңғы/кросс/коньки дайындығы»: Қауіпсіздік ережелері. Жаттығу жəне тыныс 
алу техникасы арқылы физикалық қасиеттерді дамыту. Арнаулы дамыту жаттығу-
ларының техникасын бекіту. Əртүрлі кедергілерден жүгіру;

6) «Командалық ойын белсенді қозғалыстың іс-əрекеті»: Командалық ойындардағы 
көшбасшылық. Ойын кезіндегі қозғалыс үйлесімділігін дамыту. Логикалық ойлау 
қабілетін дамыту ойындары. Сергектікті, тапқырлықты жəне ұқыптылықты дамыту 
ойындары;

7) «Командалық ойындардағы негізгі дағдылар»: Қауіпсіздік ережелері. Ойын тех-
никасы. Ойын тактикасы. Ойындағы шығармашылық белсенділік;

8) «Жеңіл атлетика дағдылары арқылы денсаулықты нығайту»: Ойлы-қырлы 
жерлерден жүгіру. Төзімділікті дамыту бағытындағы іс-əрекеттер. Секіру фазаларын 
қолдану. Лақтырудағы фитнес құрамдастығы.

19. «Дене шынықтыру» пəнінің 9-сыныпқа арналған базалық мазмұны:
1) «Жүгіру, секіру жəне лақтыру техникасын жетілдіру»: Қауіпсіздік ережелері. 

Спринтерлік жүгіруді жетілдіру. Жүгіру төзімділік дағдысын жақсарту. Секірудің 
түрлендірілген түрлері. Лақтыруды жетілдіруге арналған жаттығулар құрастыру. Жүгіру 
эстафетасын өткізу жолдарын құрастыру;

2) «Спорт ойындары арқылы бірлескен жұмыс»: Ойын техникасы. Ойын такти-
касы жəне тактикалық əрекеттер. Командалық жұмыс жəне көшбасшылық дағдысы;

3) «Гимнастика арқылы денені басқару дағдылары»: Қауіпсіздік ережелері. Топтық 
саптық жаттығулар. Акробатикалық элементтер жиынтығын құру. Гинастикалық снаряд-
та жүйелі жаттығулар құру. Топта гимнастика жаттығулар тізбегін құру жəне бағалау;

4) «Қазақстан халықтарының ойындары»: Халықаралық ойындар. Зияткерлік ойындар;
5) «Шаңғы/кросс/коньки дайындығы»: Қауіпсіздік ережелері. Денені қыздыру жəне 

қалпына келтіру əдістерінің кешенін құрастыру. Күшті,төзімділікті жақсарту жатығулар 
жиынтығы;

6) «Кедергілерден өтудегі арнайы спецификалық жаттығуларды жетілдіру»: Команда 
құру ойындары. Ойын кезіндегі көшбасшылық жəне командалық іс-шаралар. Ойын 
кезіндегі мəселені шешу дағдысын жетілдіру. Ойын комбинацияларын құру. Баламалы 
ойындар құрастыру;

7) «Əлеуметтік дағдылар жəне мəселелерді командалық іс-əрекеттерде шешу»: 
Қауіпсіздік ережелері. Ойын жағдайында допты игеру техникасы. Ойын кеңістігінде 
бағыт-бағдар дағдысын жетілдіру. Жеке, топтық, командалық тактикалық əрекеттер. 
Топта ойын-сауық ойындарын құру;

8) «Қозғалыс белсенділігі арқылы денсаулық жəне фитнес»: Əртүрлі бұлшық 
ет топтарын қалпына келтіру жаттығулар жиынтығын құрастыру. Стайерлік жүгіру 
дағдысын дамыту. Секіру, лақтыру дағдысын дамыту. Қозғалыс қабілеті арқылы 
денсаулықты нығайту.

3-тарау. Оқыту мақсаттарының жүйесі
20. Оқыту мақсаттарының жүйесі бөлім бойынша əр сыныпқа бөлінген.
21. Бағдарламада оқу мақсаттарын кодтау ұсынылған. Кодта бірінші сан сынып-

ты, екінші жəне үшінші сандар – бөлім мен бөлімшенің, төртінші сан - оқу мақсатының 
реттік санын көрсетеді. Мысалы, 6.2.1.4. кодында «6» - сынып, «2.1» - екінші бөлімнің 
бірінші бөлімшесі, «4» - оқу мақсатының реттік саны.

1) қимыл-қозғалыс іс-əрекеттері:
Білім алушылар: 
Бөлімшелер 5-сынып 6-сынып 7-сынып 8-сынып 9-сынып
1.1 Түрлі арнайы 
спорттық қимыл-
қозғалыс əрекеттерін 
орындау кезіндегі 
дəлдікті, бақылауды 
жəне үйлесімділікті 
дамыту

5.1.1.1 аздаған ауқымдағы ар-
найы спорттық қимыл-қозғалыс 
əрекеттерінің дəлдігін, 
бақылауды жəне үйлесімділікті 
дамытуға арналған қимыл-
қозғалысты дағдыларын білу 
жəне түсіну

6.1.1.1 аздаған ауқымдағы 
арнайы спорттық қимыл-
қозғалыс əрекеттерінің дəлдігін, 
бақылауды жəне үйлесімділікті 
дамытуға арналған қимыл-
қозғалысты дағдыларын 
қолдану

7.1.1.1 кең ауқымдағы 
арнайы спорттық қимыл-
қозғалыс əрекеттерінің 
дəлдігін, бақылауды 
жəне үйлесімділікті 
дамытуға арналған қимыл-
қозғалысты дағдыларын 
жетілдіру

8.1.1.1 арнайы спорттық 
қимыл-қозғалыс 
əрекеттерінің дəлдігін, 
бақылауды жəне 
үйлесімділікті дамытуға 
арналған қимыл-
қозғалысты дағдыларын 
көрсету

9.1.1.1 үлкен ауқымдағы 
арнайы спорттық қимыл-
қозғалыс əрекеттерінің 
дəлдігін, бақылауды жəне 
үйлесімділікті дамытуға 
арналған қимыл-қозғалысты 
салыстыру

1.2 Түрлі қимыл-
қозғалыс комбинация-
ларын құру жəне олар-
ды дене жаттығуларын 
орындауда қолдану 
реттілігі

5.1.2.1 қимыл-қозғалыс ком-
бинацияларын жəне олардың 
кейбір жаттығулардағы 
реттілігін білу жəне орындау

6.1.2.1 қимыл-қозғалыс ком-
бинацияларын жəне олардың 
кейбір жаттығулардағы 
реттілігін құру жəне орын-
дай білу

7.1.2.1 қимыл-қозғалыс 
комбинацияларын жəне 
олардың кейбір дене 
жаттығуларындағы 
реттілігін жетілдіру мен 
жалпылау

8.1.2.1 кең ауқымдағы 
қимыл-қозғалыс ком-
бинацияларын жəне 
олардың орындалу 
реттілігін түсідіру жəне 
көрсете білу

9.1.2.1қимыл-қозғалыс 
комбинацияларын жəне 
олардың кейбір дене 
жаттығуларындағы реттілігін 
жеткілікті техникалық 
деңгейде негіздеу жəне 
қолдана білу

1.3 Арнайы спорттық 
техникаларды орындау 
кезінде қимыл-қозғалыс 
дағдыларын жəне 
олардың орындалу 
ретін түрлендіру

5.1.3.1 қарапайым арнайы 
спорттық техникаларды орын-
дау кезіндегі дағдылар мен 
реттілікті білу жəне анықтау

6.1.3.1 арнайы спорттық тех-
никаларды орындау кезіндегі 
дағдылар мен реттілікті таңдай 
білу

7.1.3.1 арнайы спорттық 
техникаларды орындау 
кезіндегі дағдылар мен 
реттілікті жетілдіре жəне 
жалпылай білу

8.1.3.1 арнайы спорттық 
техникаларды орындау 
кезіндегі дағдылар мен 
реттілікті түсіндіре жəне 
көрсете білу

9.1.3.1 арнайы спорттық тех-
никаларды орындау кезіндегі 
дағдылар мен реттілікті 
түрлендіре білу

1.4 Қимыл-қозғалыс 
əрекеттерін орында-
уды жақсарту үшін 
өзінің жəне өзгелердің 
біліктіліктерін бағалау

5.1.4.1қимыл-қозғалыс сапа-
ларын орындау кезіндегі өзінің 
жəне өзгелердің біліктіліктерін 
білу жəне анықтай білу

6.1.4. 1қимыл-қозғалыс сапа-
ларын орындау кезіндегі өзінің 
жəне өзгелердің біліктіліктерін 
түсіне жəне түсіндіре білу

7.1.4.4.1 қимыл-қозғалыс 
сапаларын орындау 
кезіндегі өзінің жəне 
өзгелердің біліктіліктерін 
жақсарта білу

8.1.4. 1қимыл-қозғалыс 
сапаларын орындау 
кезіндегі өзінің жəне 
өзгелердің біліктіліктерін 
салыстыра білу

9.1.4.4 қимыл-қозғалыс са-
паларын орындау кезіндегі 
өзінің жəне өзгелердің 
біліктіліктерін бағалай білу

1.5 Бірқатар дене 
жаттығуларының такти-
каларын, стратегиялары 
мен құрылым дық иде-
яларын қолдану жəне 
бағалау

5.1.5.1 аздаған ауқымдағы 
дене жаттығуларының так-
тикасын, стратегиясын жəне 
құрылымдық идеяларын білу 
жəне сипаттай білу

6.1.5.1 бірқатар дене 
жаттығуларының тактикала-
рын, стратегияларын жəне 
композициялық идеяларын 
түсіну жəне қолдана білу

7.1.5.1 бірқатар дене 
жаттығуларының 
қарапайым тактикаларын, 
стратегияларын жəне 
композициялық идеяла-
рын құра жəне бағалай 
білу

8.1.5.1 кең ауқымдағы 
дене жаттығуларының 
тактикаларын, стра-
тегияларын жəне 
композициялық идея-
ларын анықтай жəне 
бағалай білу

9.1.5.1 кең ауқымдағы дене 
жаттығулары ның түрлі так-
тикаларын, стратегияларын 
жəне композиция лық иде-
яларын құра, талдай жəне 
салыстыра білу

1.6 қиындық ты 
жеңе білу жəне 
қимыл-қозғалыс 
белсенділігімен байла-
нысты қауіп-қатерлерге 
жауап қайтара білу

5.1.6.1 қимыл-қозғалыс 
белсенділігімен байланысты 
қиындықтар ды жеңу жəне 
қауіп-қатерге жауап қайтара 
білудің қарапайым дағдыларын 
білу жəне анықтай білу

6.1.6.1 қимыл-қозғалыс 
белсенділігімен байланысты 
қиындықтарды жеңу жəне 
қауіп-қатерге жауап қайтара 
білудің дағдыларын түсіну жəне 
қолдана білу

7.1.6.1 түрлі қимыл-
қозғалыс белсенділігін 
орындауды сынақтан 
өткізу кеезіндегі қауіп-
қатерді білу жəне алдын-
ала білу

8.1.6.1 қимыл-қозғалыс 
белсенділігімен байла-
нысты қиындықтарды 
жеңе жəне жауап 
қайтара білу дағды ларын 
жақсарта білу

9.1.6.1 қимыл-қозғалыс 
белсенділігімен байланы-
сты қиындықтарды жеңе 
жəне жауап қайтара білу 
дағдыларын бағалай білу

2) шығармашылық қабілеттер жəне қимыл-қозғалыс дағдылары арқылы сыни көзқарасты қалыптастыру: 
Білім алушылар:

Бөлімшелер 5-сынып 6-сынып 7-сынып 8-сынып 9-сынып
2.1 қимыл-қозғалыс 
əрекеттері арқылы өзгермелі 
жағдайға жауап қайтара 
білуге бейімделу

5.2.1.1 өзгермелі жағдайға 
жауап қайтара білу қимыл-
əрекеттерімен байланысты 
білімді білу жəне түсіну

6.2.1.1 өзгермелі жағдайға 
жауап қайтара білу қимыл-
əрекеттерімен байланысты 
білімді анықтай жəне қолдана 
білу

7.2.1.1 өзгермелі 
жағдайға жауап 
қайтара білу қимыл-
əрекеттерімен байланыс-
ты білімді жетілдіре білу

8.2.1.1 өзгермелі жағдайға 
жауап қайтара білу қимыл-
əрекеттерімен байланысты 
білімді көрсете білу

9.2.1.1 өзгермелі жағдайға 
жауап қайтара білу қимыл-
əрекеттерімен байланысты 
білімді бағалай білу

2.2 Көшбасшылық, команда 
құрамында жұмыс істей білу 
дағдыларын дамыту жəне 
қолдану

5.2.2.1 көшбасшылық 
дағдылар мен команда 
құрамында жұмыс істей 
білуді түсіну

6.2.2.1 көшбасшылық 
дағдылар мен команда 
құрамында жұмыс істей білуді 
анықтай жəне қолдана білу

7.2.2. 1 көшбасшылық 
дағдылар мен команда 
құрамында жұмыс істей 
білуді талқылай жəне 
көрсете білу

8.2.2.1 көшбасшылық 
дағдылар мен коман-
да құрамында жұмыс 
істей білуді көрсете жəне 
қолдана білу

9.2.2.1 көшбасшылық 
дағдылар мен команда 
құрамында жұмыс істей 
білуді бағалау

2.3 Қолайлы оқу-үйрену ор-
тасын қалыптастыруға қажет 
бірқатар тиімді дағдыларды 
көрсету

5.2.3.1 қолайлы оқу-үйрену 
ортасын қалыптастыру бой-
ынша біріккен əрі тиімді 
жұмыс дағдыларын түсіну 
жəне анықтай білу

6.2.3.1 қолайлы оқу-үйрену 
ортасын қалыптастыру бойын-
ша біріккен əрі тиімді жұмыс 
дағдыларын анықтай жəне 
қолдана білу

7.2.3.1 қолайлы оқу-
үйрену ортасын 
қалыптастыру бойынша 
біріккен əрі тиімді жұмыс 
дағдыларын талқылай 
жəне көрсете білу

8.2.3.1 қолайлы оқу-үйрену 
ортасын қалыптастыру 
бойынша біріккен əрі 
тиімді жұмыс дағдыларын 
қолдана жəне көрсете білу

9.2.3.1 қолайлы оқу-үйрену 
ортасын қалыптастыру 
бойынша бірқатар 
біріккен əрі тиімді жұмыс 
дағдыларын бағалай білу

2.4 Дене жаттығулары 
аясындағы іс-əрекеттерді 
оңтайландыру жəне бала-
ма түрлерін құруға қажет 
ережелер мен құрылымдық 
тəсілдерді бағалау

5.2.4.1 дене жаттығулары 
аясындағы іс-əрекеттерді 
оңтайландыру жəне бала 
түрлерін құруға қажет ере-
желер мен құрылымдық 
тəсілдерді білу жəне түсіну

6.2.4.1 дене жаттығулары 
аясындағы іс-əрекеттерді 
оңтайландыру жəне бала 
түрлерін құруға қажет ере-
желер мен құрылымдық 
тəсілдерді түсіну жəне 
қолдана білу

7.2.4.1 дене жаттығулары 
аясындағы іс-əрекеттерді 
оңтайландыру жəне 
бала түрлерін құруға 
қажет ережелер мен 
құрылымдық тəсілдерді 
көрсете білу

8.2.4.1 дене жаттығулары 
аясындағы іс-əрекеттерді 
оңтайландыру жəне бала 
түрлерін құруға қажет ере-
желер мен құрылымдық 
тəсілдерді қолдана жəне 
талқылай білу

9.2.4.1 дене жаттығулары 
аясындағы іс-əрекеттерді 
оңтайландыру жəне бала 
түрлерін құруға қажет ере-
желер мен құрылымдық 
тəсілдерді бағалай жəне 
салыстыра білу

2.5 Өзінің жəне өзгелердің 
шығармашылық қабілеттерін 
сыни тұрғыдан бағалау, оны 
шешудің балама жолдарын 
ұсыну

5.2.5.1 өзінің жəне 
өзгелердің шығармашылық 
қабілеттерін білу жəне 
түсіне білу, оны шешудің 
қарапайым балама жолда-
рын ұсыну

6.2.5.1 өзінің жəне өзгелердің 
шығармашылық қабілеттерін 
түсіну жəне қолдана білу, оны 
шешудің балама жолдарын 
ұсыну 

7.2.5.1 өзінің 
жəне өзгелердің 
шығармашылық 
қабілеттерін қолдана 
білу, оны шешудің бала-
ма жолдарын ұсыну 

8.2.5.1 өзінің жəне 
өзгелердің шығармашылық 
қабілеттерін көрсете жəне 
салыстыра білу, оны 
шешудің балама жолда-
рын ұсыну

9.2.5.1 өзінің жəне 
өзгелердің шығармашылық 
қабілеттерін бағалай жəне 
талдай білу, оны шешудің 
қарапайым балама жолда-
рын ұсыну 

2.6 Жарыс іс-əрекеттерін 
жəне төрелік ету ережелерін 
білу

5.2.6.1 жарыс іс-əрекеттерін 
жəне төрелік ету ережелерін 
білу

6.2.6.1 жарыс іс-əрекеттерін 
жəне төрелік ету ережелерін 
түсіне білу

7.2.6.1 жарыс іс-
əрекеттерін жəне төрелік 
ету ережелерін қолдана 
білу

8.2.6.1 жарыс іс-
əрекеттерін жəне төрелік 
ету ережелерін көрсете 
жəне салыстыра білу

9.2.6.1 жарыс іс-
əрекеттерін жəне төрелік 
ету ережелерін бағалай 
жəне талдаубілу

2.7 Жарыс кезінде таза 
ойнау, патриотизм жəне 
ынтымақтастыққа жататын 
мінез-құлық көрсету

5.2.7.1 жарыс кезінде таза 
ойнау, патриотизм жəне 
ынтымақтастыққа жататын 
мінез-құлық көрсете жəне 
түсіндіре білу 

6.2.7.1 жарыс кезінде таза 
ойнау, патриотизм жəне 
ынтымақтастыққа жататын 
мінез-құлық көрсетді түсіне 
жəне қолдана білу

7.2.7.1 жарыс кезінде 
таза ойнау, патриотизм 
жəне ынтымақтастыққа 
жататын мінез-құлық 
көрсетуді талқылай жəне 
бейімдей білу

8.2.7.1 жарыс кезінде таза 
ойнау, патриотизм жəне 
ынтымақтастыққа жата-
тын мінез-құлық көрсетуді 
бағалай білу

9.2.7.1 жарыс кезінде таза 
ойнау, патриотизм жəне 
ынтымақтастыққа жататын 
мінез-құлық көрсетуді тал-
дай білу

2.8 Түрлі қимыл-қозғалыс-
тармен шарттастырылған 
рөлдерді орындау 
жəне олардың айырма-
шылықтарын сезіне білу

5.2.8.1 түрлі қимыл-
қозғалыс негіздерімен 
шарттастырылған рөлдерді 
анықтай білу

6.2.8.1 түрлі қимыл-қозғалыс 
негіздерімен шарттастырылған 
рөлдерді сезініп, олардың 
айырма шылықтарын түсіндіре 
білу

7.2.8.1 түрлі қимыл-
қозғалыс негіздерімен 
шарттастырылған 
рөлдерді қолдана білу

8.2.8.1 түрлі қимыл-
қозғалыс негіздерімен 
шарттастырылған рөлдерді 
көрсете жəне салысты-
ра білу

9.2.8.1 түрлі қимыл-
қозғалыс негіздерімен 
шарттастырылған 
рөлдерді бағалай жəне 
бейімдей білу 

3) денсаулық жəне салауатты өмір салты:
Білім алушылар:

Бөлімшелер 5-сынып 6-сынып 7-сынып 8-сынып 9-сынып
3.1 Жекебас денсаулығы 
жəне салауатты өмір 
салты туралы білімді 
қалыптастыру

5.3.1.1 денсаулықты 
сақтаудың маңыздылығын 
білу жəне түсіну

6.3.1.1 өз денсауығына де-
ген қауіп-қатерді анықтай 
білу

7.3.1.1 өз денсаулығына 
салауатты өмір салтының 
тигізетін əсерін түсіну 
жəне түсіндіре білу

8.3.1.1 салауатты өмір 
салтының денсаулыққа 
тигізетін əсерін 
жекебастың үлгісімен 
көрсету

9.3.1.1 салауатты өмір салтының 
денсаулыққа тигізетін əсерін 
жекебастың үлгісімен көрсету

3.2 Қыздырыну жəне 
қалпына келтіру 
жаттығуларын құру мен 
орындау

5.3.2.1 қыздырыну 
жəне қалпына келтіру 
жаттығуларын дайындау 
мен орындау аясындағы 
басты сəттерді білу жəне 
түсіну

6.3.2.1 қыздырыну 
мен қалпына келу 
техникаларының басты 
құрамдарының ағзаға 
тигізетін əсерін түсіндіру 
жəне оларды орындау

7.3.2.1 жалпы дене 
жаттығуларын өткізу жəне 
ағзаны қалпына келтіруі 
жаттығуларының құрамын 
көрсету

8.3.2.1 қыздырыну 
жəне қалпына келтіру 
жаттығуларының кешенін 
құру, көрсету жəне оның 
маңыздылығын түсіну

9.3.2.1 нақты дене шынықтыру 
сабақтарына арналған 
қыздырыну жаттығуларын 
құру, түсіндіру жəне өткізу, 
олардың ағзаны қалпына келтіру 
тиімділігін бағалау

3.3 Түрлі дене 
жаттығуларын іс жүзінде 
орындау, олардың 
ағзаға тигізетін əсері мен 
энергетикалық жүйемен 
байланысын зерттеу

5.3.3.1 түрлі дене 
жүктемелерінің 
арасындағы 
айырмашылық жəне 
олардың ағзаға тигізетін 
əсерін сыртқы белгілеріне 
қарап анықтай білу

6.3.3.1 түрлі дене 
жаттығуларын іс жүзінде 
орындау, олардың 
ағзаға тигізетін əсері мен 
энергетикалық жүйемен 
байланысын ұсыну жəне 
көрсету 

7.3.3.1 түрлі дене жаттығу-
ларын іс жүзінде орындау, 
олардың ағзаға тигізетін 
əсері мен энергетикалық 
жүйемен байланысын ішкі 
жəне сыртқы белгілеру 
бойынша анықтау 

8.3.3.1 түрлі дене 
жаттығуларын іс жүзінде 
орындау, олардың 
ағзаға тигізетін əсері мен 
энергетикалық жүйемен 
байланысын түсіндіру 

9.3.3.1 түрлі дене жаттығуларын 
іс жүзінде орындау, олардың 
ағзаға тигізетін əсері мен 
энергетикалық жүйемен байла-
нысын түсіндіру жəне сипаттау

3.4 Денсаулықты нығайтуға 
бағытталған бірқатар дене 
жүктемелері кезінде туын-
дауы мүмкін қауіп-қатерді 
басқара білу стратегиясын 
құру жəне қолдану

5.3.4.1. денсаулықты 
нығайтуға бағытталған 
жаттығулардың техника 
қауіпсіздігі туралы хабар-
дар болу 

6.3.4.1 денсаулықты 
нығайтуға бағытталған 
арнайы спорттық техника 
қауіпсіздігін, нормалары 
мен ережелерін түсіне білу

7.3.4.1 денсаулықты 
нығайтуға бағытталған 
дене жаттығулары 
кезіндегі болуы мүмкін 
қауіп-қатерлерді анықтай 
білу

8.3.4.1 денсаулыққа кері 
əсерін тигізуі мүмкін қауіп-
қатерді төмендету, техника 
қауіпсіздігі бойынша тех-
ника қауіпсіздігінің күрделі 
мəселелерін түсіне білу

9.3.4.1 денсаулыққа қатысты 
күрделі мəселелерді, техника 
қауіпсіздігін, денсаулыққа кері 
əсерін тигізуі мүмкін қауіп-қатерді 
төмендетуді түсіне жəне мұқият 
сипаттай білу

3.5 Басқалардың дене 
жаттығуларының 
тəжірибесін байыту 
масқатында білім, біліктілік 
жəне дағдыларды қолдану

5.3.5.1 басқа адамдардың 
дене жаттығуларының 
тəжірибелерін байытуға 
арналған дағдыларды 
білу жəне орындай білу

6.3.5.1 басқа адамдардың 
дене жаттығуларының 
тəжірибелерін байытуға 
арналған дағдыларды 
қолдана білу

7.3.5.1 басқа адамдардың 
дене жаттығуларының 
тəжірибелерін байытуға 
арналған дағдыларды 
анықтай білу

8.3.5.1 басқа адамдардың 
дене жаттығуларының 
тəжірибелерін байытуға 
арналған дағдыларды 
көрсете білу

9.3.5.1 басқа адамдардың дене 
жаттығуларының тəжірибелерін 
байытуға арналған дағдыларды 
бағалай білу

22. Осы оқу бағдарламасы негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған «Дене шынықтыру» оқу пəнінен жаңартылған мазмұндағы Үлгілік оқу бағдарламасының 
ұзақ мерзімді жоспарына сəйкес жүзеге асырылады.

22. Тоқсандағы бөлімдер жəне бөлімдер ішіндегі тақырыптар бойынша сағат сандарын бөлу мұғалімнің еркіне қалдырылады.
(Жалғасы 28-бетте) 
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Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған 
«Дене шынықтыру» оқу пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу 

бағдарламасына қосымша

Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған «Дене 
шынықтыру» пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын 

жүзеге асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар

1) 5 сынып: 
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Ұзақ мерзімді жоспар 
бөлімінің тақырыптары

Оқыту мақсаттары. Білім алушылар білуі 
тиіс
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Қауіпсіздік ережесі. Қысқа 
қашықтыққа жүгіру техни-
касын үйрету

5.3.4.1 денсаулықты нығайту жаттығулары ба-
рысында қауіпсіздік мəселелері бойынша ха-
бардар болу

Орта жəне алыс қашықтық 
техникасын үйрету

5.3.3.1 түрлі дене жүктемелерінің арасындағы 
айырмашылықты жəне олардың ағзаға тигізетін 
əсерін сыртқы белгілеріне қарап анықтай білу;
5.3.2.1 қыздырыну жəне қалпына келтіру жатты-
ғуларын орындау мен дайындау аясындағы 
негізгі компоненттерді білу жəне түсіну 

Жүгіріп келіп жəне бір 
орында ұзын дыққа секіру 
техни касын үйрету

5.1.2.1 қимыл-қозғалыс комбинацияларын жəне 
олардың кейбір жаттығулардағы реттілігін білу 
жəне орындау

Əр түрлі снаряд тарды 
нысанаға, қашықтыққа 
лақтыру техникасы

5.1.1.1 аздаған ауқымдағы арнайы спорттық 
спецификалық қозғалыс əрекеттерінің дəлдігін 
бақылауды жəне үйлесімділікті дамытуға 
арналған қимыл-қозғалыс дағдыларын білу 
жəне түсіну

Топтық эстафеталық 
жұмыс 

5.3.5.1 басқа адамдардың дене 
жаттығуларының тəжірибелерін байытуға 
арналған дағдыларды білу жəне орындау
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Ойынның қабылдау техни-
касын үйрету

5.1.1.1 аздаған ауқымдағы арнайы спорттық 
спецификалық қозғалыс əрекеттерінің дəлдігін 
бақылауды жəне үйлесімділікті дамытуға 
арналған қимыл-қозғалыс дағдыларын білу 
жəне түсіну;
5.1.3.1 қарапайым арнайы спорттық техникалар-
ды орындау кезіндегі дағдылар мен реттілікті 
білу жəне анықтау;
5.2.4.1 дене жаттығулары аясындағы іс-
əрекеттерді оңтайландыру жəне бала-
ма түрлерін құруға қажет ережелер мен 
құрылымдық тəсілдерді білу жəне түсіну

Негізгі қабылдау тактика-
сын үйрету

5.1.2.1 қимыл-қозғалыс комбинацияларын жəне 
олардың кейбір жаттығулардағы реттілігін білу 
жəне орындау;
5.1.5.1 аздаған ауқымдағы дене 
жаттығуларының тактикасын, стратегиясын 
жəне құрылымдық идеяларын білу жəне си-
паттау

Ойын кезінде көшбас-
шылық дағдыны 
қалыптастыру

5.2.2.1 көшбасшылық дағдылар мен команда 
құрамында жұмыс істей білуді түсіну;
5.2.1.1 өзгермелі жағдайға жауап қайтара білу, 
қимыл-əрекеттермен байланысты білімді білу 
жəне түсіну 
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Кешенді жалпы дамыту 
жаттығуларының негізін 
құру

5.3.4.1. денсаулықты нығайту жаттығулары 
барысында қауіпсіздік мəселелері бойынша 
хабардар болу; 
5.3.2.1 қыздырыну жəне қалпына келтіру жатты-
ғуларын орындау мен дайындау аясындағы 
негізгі компоненттерді білу жəне түсіну 

Акробатикалық 
жаттығулар орындау

5.1.2.1 қимыл-қозғалыс комбинацияларын жəне 
олардың кейбір жаттығулардағы реттілігін білу 
жəне орындау

Снарядтарда 
гимнастикалық 
жаттығудың техникасын 
үйрету

5.1.5.1 аздаған ауқымдағы дене жаттығулары-
ның тактикасын, стратегиясын жəне 
құрылымдық идеяларын білу жəне сипаттау;
5.1.4.1 қимыл-қозғалысты орындау кезіндегі 
өзінің жəне өзгелердің біліктілік сапасын білу 
жəне анықтау

Гимнастикалық 
жиынтықтың негізін құру

5.2.2.1 көшбасшылық дағдылар мен команда 
құрамында жұмыс істей білуді түсіну;
5.2.5.1 өзінің жəне өзгелердің шығармашылық 
қабілеттерін білу жəне түсіну, сондай-ақ оны 
шешудің қарапайым балама жолдарын ұсыну
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Қазақтың ұлттық ойын-
дары

5.2.7.1 жарыс кезінде əділ ойнау, патриотизм 
жəне ынтымақтастыққа жататын мінез-құлық 
көрсету жəне түсіндіру;
5.2.3.1 қолайлы оқу ортасын қалыптастыру 
бойынша, біріккен əрі тиімді жұмыс дағдыларын 
түсіну жəне анықтау;
5.3.5.1 басқа адамдардың дене 
жаттығуларының тəжірибелерін байытуға 
арналған дағдыларды білу жəне орындау

Ұлттық ойындар 
аясындағы тактикалар 
мен стратегияларды оқып 
үйрену

5.2.6.1 жарыс іс-əрекеттері жəне төрелік ету 
ережелерін білу;
5.2.5.1 өзінің жəне өзгелердің шығармашылық 
қабілеттерін білу жəне түсіну, оны шешудің 
қарапайым балама жолдарын ұсыну
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Қауіпсіздік ережесі. 
Ағзаны қалпына келтіру 
техникасының түрлеріне 
шолу жасау

5.3.4.1 денсаулықты нығайту жаттығулары ба-
рысында қауіпсіздік мəселелері бойынша ха-
бардар болу;
5.3.2.1 қыздырыну жəне қалпына келтіру жатты-
ғуларын орындау мен дайындау аясындағы 
негізгі компоненттерді білу жəне түсіну 

Қозғалыс техникасының 
элементтерін үйрету

5.3.1.1 денсаулықты сақтаудың маңыздылығын 
білу жəне түсіну;
5.1.4.1 қимыл-қозғалысты орындау кезіндегі 
өзінің жəне өзгелердің біліктілік сапасын білу 
жəне анықтау

Қашықтықтан өту 
тактикасының негізі

5.1.3.1 қарапайым арнайы спорттық техникалар-
ды орындау кезіндегі дағдылар мен реттілікті 
білу жəне анықтау;
5.3.3.1 түрлі дене жүктемелерінің арасындағы 
айырмашылықты жəне олардың ағзаға тигізетін 
əсерін сыртқы белгілеріне қарап анықтай білу
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Ойындағы бірлескен іс 
əрекет жəне көшбасшылық 

5.3.4.1 денсаулықты нығайту жаттығулары ба-
рысында қауіпсіздік мəселелері бойынша ха-
бардар болу;
5.2.2.1 көшбасшылық дағдылар мен команда 
құрамында жұмыс істей білуді түсіну

Ойын арқылы қиындықты 
шешу жолдарына оқыту

5.2.8.1 түрлі қимыл-қозғалыс негіздерімен 
шарттастырылған рөлдерді анықтай білу;
5.1.4.1 қимыл-қозғалысты орындау кезіндегі 
өзінің жəне өзгелердің біліктілік сапасын білу 
жəне анықтау

Ойын құруға арналған 
шығармашылық қабілет

5.2.3.1 қолайлы оқу ортасын қалыптастыру 
бойынша, біріккен əрі тиімді жұмыс дағдыларын 
түсіну жəне анықтау;
5.2.5.1 өзінің жəне өзгелердің шығармашылық 
қабілеттерін білу жəне түсіну, оны шешудің 
қарапайым балама жолдарын ұсыну

Ойын-сауық ойында-
рын құру

5.2.1.1 өзгермелі жағдайға жауап қайтара білу, 
қимыл-əрекеттермен байланысты білімді білу 
жəне түсіну;
5.2.6.1 жарыс іс-əрекеттері жəне төрелік ету 
ережелерін білу
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Қауіпсіздік ережесі. Ойын 
кезінде допты иелену

5.1.1.1 аздаған ауқымдағы арнайы спорттық 
спецификалық қозғалыс əрекеттерінің дəлдігін 
бақылауды жəне үйлесімділікті дамытуға 
арналған қимыл-қозғалыс дағдыларын білу 
жəне түсіну;
5.3.4.1 денсаулықты нығайту жаттығулары ба-
рысында қауіпсіздік мəселелері бойынша ха-
бардар болу

Ойын кеңістігінде 
бағдарлау дағдыларына 
үйрету. 

5.1.2.1 қимыл-қозғалыс комбинацияларын жəне 
олардың кейбір жаттығулардағы реттілігін білу 
жəне орындау;
5.2.4.1 дене жаттығулары аясындағы іс-
əрекеттерді оңтайландыру жəне бала-
ма түрлерін құруға қажет ережелер мен 
құрылымдық тəсілдерді білу жəне түсіну

Жеке жəне командалық 
ойын əрекеттері

5.1.5.1 аздаған ауқымдағы дене жаттығулары-
ның тактикасын, стратегиясын жəне 
құрылымдық идеяларын білу жəне сипаттау

Ойын стратегиясын 
құрудағы дағдыны дамыту

5.2.8.1 түрлі қимыл-қозғалыс негіздерімен 
шарттастырылған рөлдерді анықтай білу;
5.1.6.1 қимыл-қозғалыс белсенділігімен байла-
нысты қиындықтарды жеңу жəне қауіп-қатерге 
жауап қайтара білудің қарапайым дағдыларын 
білу жəне анықтау
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Ойын арқылы жеңіл атле-
тика дағдысын дамыту

5.3.4.1 денсаулықты нығайту жаттығулары ба-
рысында қауіпсіздік мəселелері бойынша ха-
бардар болу;
5.2.5.1 зінің жəне өзгелердің шығармашылық 
қабілеттерін білу жəне түсіну, сондай-ақ оны 
шешудің қарапайым балама жолдарын ұсыну

Денені қыздыру жəне ты-
ныс алу жүйесін қалпына 
келтіру 

5.3.3.1 түрлі дене жүктемелерінің арасындағы 
айырмашылықты жəне олардың ағзаға тигізетін 
əсерін сыртқы белгілеріне қарап анықтай білу;
5.1.3.1 қарапайым арнайы спорттық техникалар-
ды орындау кезіндегі дағдылар мен реттілікті 
білу жəне анықтау

Қозғалыс белсенділігі арқы-
лы денсаулықты нығайту

5.3.1.1 денсаулықты сақтаудың маңыздылығын 
білу жəне түсіну

2) 6 сынып:
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Ұзақ мерзімді жоспар 
бөлімінің тақырыптары

Оқу мақсаттары.
Білім алушылар білуі тиіс
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Қауіпсіздік ережесі. Əртүрлі 
физикалық жүктеме 
кезіндегі ағзадағы өзгеріс

6.3.4.1 денсаулықты нығайтуға бағытталған 
арнайы спорттық техника қауіпсіздігін, нор-
малары мен ережелерін түсіну

Жүгіру секіру реттілігі 6.3.3.1 түрлі дене жаттығуларын іс жүзінде 
орындау, олардың ағзаға тигізетін əсері мен 
энергетикалық жүйемен байланысын ұсыну 
жəне көрсету; 
6.3.2.1 дене қыздыру мен қалпына келу 
техникаларының басты құрамдарының 
ағзаға тигізетін əсерін түсіндіру жəне олар-
ды орындау 

Əр снарядтарды лақтыру 6.1.2.1 қимыл-қозғалыс комбинацияла-
рын жəне олардың кейбір жаттығулардағы 
реттілігін құру жəне орындау; 
6.3.5.1 басқа адамдардың дене 
жаттығуларының тəжірибелерін байытуға 
арналған дағдыларды қолдана білу

Эстафеталық ойындар 6.1.1.1 аз ауқымды арнайы спорттық 
қозғалыс əрекеттерінің дəлдігін бақылауды 
жəне үйлесімділікті дамытуға арналған 
қимыл-қозғалысты дағдыларын қолдану
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Ойын техникасының 
дағдысын дамыту

6.1.1.1 аз ауқымды арнайы спорттық 
қозғалыс əрекеттерінің дəлдігін бақылауды 
жəне үйлесімділікті дамытуға арналған 
қимыл-қозғалысты дағдыларын қолдану;
6.1.3.1 арнайы спорттық техникаларды 
орындау кезіндегі дағдылар мен реттілікті 
таңдай білу;
6.2.4.1 дене жаттығулары аясындағы іс-
əрекеттерді оңтайландыру жəне балама 
түрлерін құруға қажет ережелер мен құры-

лымдық тəсілдерді түсіну жəне қолдана білу

Спорттық ойындарда 
тактикалық əрекеттерді 
қолдану

6.1.2.1 қимыл-қозғалыс комбинацияла-
рын жəне олардың кейбір жаттығулардағы 
реттілігін құру жəне орындау;
6.1.5.1 бірқатар дене жаттығуларының так-
ти каларын, стратегияларын жəне компо зи-
циялық идеяларын түсіну жəне қолдана білу

Командалық жұмыста 
көшбасшылық дағдысын 
дамыту

6.2.2.1 көшбасшылық дағдылар мен коман-
да құрамында жұмыс істей білуді анықтау 
жəне қолдана білу;
6.2.1.1 өзгермелі жағдайға жауап қайтара 
білу, қимыл əрекеттерімен байланысты 
білімді анықтау жəне қолдана білу
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Қауіпсіздік ережесі.Саптағы 
жаттығулардың элементтері

6.3.4.1 денсаулықты нығайтуға бағытталған 
арнайы спорттық техника қауіпсіздігін, нор-
малары мен ережелерін түсіне білу

Акробатикалық жаттығулар 
комбинациясын орындау

6.3.2.1 дене қыздыру мен қалпына келу 
техникаларының басты құрамдарының 
ағзаға тигізетін əсерін түсіндіру жəне олар-
ды орындау;
6.1.2.1 қимыл-қозғалыс комбинацияла-
рын жəне олардың кейбір жаттығулардағы 
реттілігін құру жəне орындау

Снарядтағы жаттығулар 
кезіндегі өзін өзі реттеу 

6.1.5.1 бірқатар дене жаттығуларының 
тактикаларын, стратегияларын жəне 
композициялық идеяларын түсіну жəне 
қолдана білу;
6.1.4.1 қимыл-қозғалыс орындау кезіндегі 
өзінің жəне өзгелердің біліктілік сапасын 
түсіну жəне түсіндіре білу

Топтық жиынтық 6.2.2.1 көшбасшылық дағдылар мен коман-
да құрамында жұмыс істей білуді анықтау 
жəне қолдана білу;
6.2.5.1 өзінің жəне өзгелердің шығармашы-
лық қабілеттерін түсіну жəне қолдана білу, 
оны шешудің балама жолдарын ұсыну
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Қазақтың ұлттық ойындары 6.2.7.1 жарыс кезінде əділ ойнау, патрио-
тизм жəне ынтымақтастыққа жататын мінез-
құлық көрсетудіі түсіну жəне қолдана білу;
6.2.3.1 қолайлы оқу ортасын қалыптастыру 
бойынша, біріккен əрі тиімді жұмыс 
дағдыларын анықтау жəне қолдана білу;
6.3.5.1 басқа адамдардың дене 
жаттығуларының тəжірибелерін байытуға 
арналған дағдыларды қолдана білу

Ұлттық ойындар аясындағы 
тактикалар мен стратегия-
ларды оқып үйрену

6.2.6.1 жарыс іс-əрекеттерін жəне төрелік 
ету ережелерін түсіне білу
6.2.5.1 өзінің жəне өзгелердің шығармашы-
лық қабілеттерін түсіну жəне қолдана білу, 
оны шешудің балама жолдарын ұсыну
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Қауіпсіздік ережесі. Арнайы 
қозғалыс дағдыларын да-
мыту

6.3.4.1 денсаулықты нығайтуға бағытталған 
арнайы спорттық техника қауіпсіздігін, нор-
малары мен ережелерін түсіне білу;
6.3.2.1 дене қыздыру мен қалпына келу 
техни каларының басты құрамдарының 
ағзаға тигізетін əсерін түсіндіру жəне олар-
ды орындау

Күш пен шыдамдылық да-
мыту жааттығулары

6.3.1.1 өз денсаулығына деген қауіп-қатерді 
анықтай білу;
6.1.4.1 қимыл-қозғалыс орындау кезіндегі 
өзінің жəне өзгелердің біліктілік сапасын 
түсіну жəне түсіндіре білу

Қашықты жүріп өтудегі 
шығармашылық тапсыр-
малар

6.1.3.1 арнайы спорттық техникаларды 
орындау кезіндегі дағдылар мен реттілікті 
таңдай білу; 
6.3.3.1 түрлі дене жаттығуларын іс жүзінде 
орындау, олардың ағзаға тигізетін əсері мен 
энергетикалық жүйемен байланысын ұсыну 
жəне көрсету 
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Ынтымақтастық 
дағдыларын дамыту 

6.3.4.1 денсаулықты нығайтуға бағытталған 
арнайы спорттық техника қауіпсіздігін, нор-
малары мен ережелерін түсіне білу;
6.2.2.1 көшбасшылық дағдылар мен коман-
да құрамында жұмыс істей білуді анықтау 
жəне қолдана білу 

Ойындар арқылы мəселені 
шешу

6.2.8.1 түрлі қимыл-қозғалыс негіздерінен 
туындаған рөлдерді сезініп, олардың 
айырмашылықтарын түсіндіре білу;
6.1.4.1 қимыл-қозғалыс орындау кезіндегі 
өзінің жəне өзгелердің біліктілік сапасын 
түсіну жəне түсіндіре білу

Шытырман оқиғалы ой-
ындар арқылы сыни 
тұрғысынан ойлауды да-
мыту 

6.2.3.1 қолайлы оқу ортасын қалыптастыру 
бойынша, біріккен əрі тиімді жұмыс 
дағдыларын анықтау жəне қолдана білу;
6.2.5.1 өзінің жəне өзгелердің шығармашы-
лық қабілеттерін түсіну жəне қолдана білу, 
оны шешудің балама жолдарын ұсыну

«Əділ ойын» жəне 
ынтымақтастық

6.2.1.1 өзгермелі жағдайға жауап қайтара 
білу қимыл əрекеттерімен байланысты 
білімді анықтау жəне қолдана білу;
6.2.6.1 жарыс іс-əрекеттерін жəне төрелік 
ету ережелерін түсіне білу
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Қауіпсіздік ережесі. Допқа 
ие болу əдісінің негізгі 
элементерін дамыту

6.3.4.1 денсаулықты нығайтуға бағытталған 
арнайы спорттық техника қауіпсіздігін, нор-
малары мен ережелерін түсіне білу;
6.1.1.1 аз ауқымды арнайы спорттық 
қозғалыс əрекеттерінің дəлдігін бақылауды 
жəне үйлесімділікті дамытуға арналған 
қимыл-қозғалысты дағдыларын қолдану

Ойын кезінде алаңда 
бағдарлау дағдыларын 
оқып үйрену.

6.1.2.1 қимыл-қозғалыс комбинацияла-
рын жəне олардың кейбір жаттығулардағы 
реттілігін құру жəне орындау;
6.2.4.1 дене жаттығулары аясындағы іс-
əрекеттерді оңтайландыру жəне балама 
түрлерін құруға қажет ережелер мен құры-
лымдық тəсілдерді түсіну жəне қолдана білу

Тактикалық іс əрекеттердің 
негіздері

6.1.5.1 бірқатар дене жаттығуларының так-
тикаларын, стратегияларын жəне компози-
циялық идеяларын түсіну жəне қолдана білу

Өз ойындарын қайта қарау 
жəне көрсету 

6.2.8.1 түрлі қимыл-қозғалыс негіздерінен 
туындаған рөлдерді сезініп, олардың 
айырмашылықтарын түсіндіре білу;
6.1.6.1 қимыл-қозғалыс белсенділігімен 
байланысты қиындықтарды жеңу жəне 
қауіп-қатерге сезу дағдыларын түсіну жəне 
қолдана білу
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Ағзаның бейімділік 
қабілеттерін дамыту

6.3.4.1 денсаулықты нығайтуға бағытталған 
арнайы спорттық техника қауіпсіздігін, нор-
малары мен ережелерін түсіне білу;
6.2.5.1 өзінің жəне өзгелердің шығармашы-
лық қабілеттерін түсіну жəне қолдана білу, 
оны шешудің балама жолдарын ұсыну

Қозғалысты дене қыздыру 
элементтері 

6.3.5.1 басқа адамдардың дене 
жаттығуларының тəжірибелерін байытуға 
арналған дағдыларды қолдана білу;
6.1.3.1 арнайы спорттық техникаларды 
орындау кезіндегі дағдылар мен реттілікті 
таңдай білу 

Қозғалыс белсенділігі арқы-
лы денсаулықты нығайту

6.3.1.1 өз денсаулығына деген қауіп-қатерді 
анықтай білу
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Ұзақ мерзімді 
жоспар 
бөлімінің 

тақырыптары
Оқу мақсаттары. Білім алушылар білуі тиіс
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Қауіпсіздік ере-
жесі. Қысқа қа-
шық тыққа жүгіру

7.3.4.1 денсаулықты нығайтуға бағытталған дене 
жаттығулар кезіндегі болуы мүмкін қауіп-қатерлерді 
анықтай білу

Орта жəне алыс 
қашықтыққа 
жүгіру

7.3.3.1 түрлі дене жаттығуларын іс жүзінде орындау, 
олардың ағзаға тигізетін əсері мен энергетикалық 
жүйемен байланысын ішкі жəне сыртқы белгілері бо-
йынша анықтау;
7.3.2.2 жалпы дене жаттығуларын өткізу жəне ағзаны 
қалпына келтіру жаттығуларының құрамын көрсету

Секіру жəне 
оның түрлері

7.1.2.1 қимыл-қозғалыс комбинацияларын жəне 
олардың кейбір дене жаттығуларындағы реттілігін 
жетілдіру жəне қорытындылау

Əртүрлі 
құралдарды 
лақтыру

7.1.1.1 кең ауқымдағы арнайы спорттық қимыл-
қозғалыс əрекеттерінің дəлдігін, бақылауды жəне 
үйлесімділікті дамытуға арналған қимыл-қозғалыс 
дағдыларын жетілдіру

Эстафеталық 
жүгіруді 
түрлендіру

7.3.5.1 басқа адамдардың дене жаттығуларының 
тəжірибелерін байытуға арналған дағдыларды 
анықтай білу
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Ойын əдісін 
жақсарту

7.1.1.1 кең ауқымдағы арнайы спорттық қимыл-
қозғалыс əрекеттерінің дəлдігін, бақылауды жəне 
үйлесімділікті дамытуға арналған қимыл-қозғалыс 
дағдыларын жетілдіру;
7.1.3.1 арнайы спорттық техникаларды орындау 
кезіндегі дағдылар мен реттілікті жетілдіру жəне 
қорытындылау;
7.2.4.1 дене жаттығулары аясындағы іс-əрекеттерді 
оңтайландыру жəне балама түрлерін құруға қажетті 
ережелер мен құрылымдық тəсілдерді көрсете білу

Спорт 
ойындарындағы 
тактика жəне 
тактикалық іс-
əрекеттер

7.1.2.1 қимыл-қозғалыс комбинацияларын жəне 
олардың кейбір дене жаттығуларындағы реттілігін 
жетілдіру мен қорытындылау;
7.1.5.1 бірқатар дене жаттығуларының қарапайым 
тактикаларын, стратегияларын жəне композициялық 
идеяларын құру жəне бағалай білу

Командадағы 
көшбасшылық 
дағдыларын 
дамыту

7.2.2.1 көшбасшылық дағдылар мен команда құра-
мында жұмыс істей білуді талқылау жəне көрсете 
білу; 
7.2.1.1 өзгермелі жағдайға жауап қайтара білу, қи мыл 
əрекеттерімен байланысты білімді жетілдіре білу 
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Қауіпсіздік 
ережесі. Саптық 
жаттығуларды 
оқып үйрену

7.3.4.1 денсаулықты нығайтуға бағытталған дене 
жаттығулары кезінде болуы мүмкін қауіп-қатерлерді 
анықтай білу

Акробатикалық 
элементтер 
кешені

7.3.2.1 жалпы дене жаттығуларын өткізу жəне ағзаны 
қалпына келтіру жаттығуларының құрамын көрсету; 
7.1.2.1 қимыл-қозғалыс комбинацияларын жəне 
олардың кейбір дене жаттығуларындағы реттілігін 
жетілдіру мен қорытындылау

Гинастикалық 
қондырғылардағы 
жаттығулар 
түрлері 

7.1.5.1 бірқатар дене жаттығуларының қарапайым 
тактикаларын, стратегияларын жəне композициялық 
идеяларын құру жəне бағалай білу; 
7.1.4.1 қимыл-қозғалысты орындау кезіндегі өзінің 
жəне өзгелердің біліктілік сапасын жақсарта білу 

Орындауды 
құрастыру 
процесі жəне 
топта бағалау.

7.2.2.1 көшбасшылық дағдылар мен команда 
құрамын да жұмыс істей білуді талқылау жəне көрсете 
білу; 
7.2.5.1 өзінің жəне өзгелердің шығармашылық 
қабілеттерін қолдана білу, оны шешудің балама жол-
дарын ұсыну
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Қазақтың ұлттық 
ойындары

7.2.7.1 жарыс кезінде əділ ойнау, патриотизм жəне 
ынтымақтастыққа жататын мінез-құлық көрсетуді 
талқылау жəне бейімдей білу;
7.2.3.1 қолайлы оқу-үйрену ортасын қалыптастыру 
бойынша біріккен, əрі тиімді жұмыс дағдыларын 
талқылау жəне көрсете білу; 
7.3.5.1 басқа адамдардың дене жаттығуларының 
тəжірибелерін байытуға арналған дағдыларды 
анықтай білу

Зияткерлік 
ойындар

7.2.6.1 жарыс іс-əрекеттерін жəне төрелік ету 
ережелерін қолдана білу; 
7.2.5.1 өзінің жəне өзгелердің шығармашылық 
қабілеттерін қолдана білу, оны шешудің балама жол-
дарын ұсыну 
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асыру үшін 
денені қыздыру 
жəне қалпына 
келтіру əдістері

7.3.4.1 денсаулықты нығайтуға бағытталған дене 
жаттығулары кезіндегі болуы мүмкін қауіп-қатерлерді 
анықтай білу;
7.3.2.1 жалпы дене жаттығуларын өткізу жəне ағзаны 
қалпына келтіру жаттығуларының құрамын көрсету

Күш жəне 
шыдамдылықты 
жақсартуға 
қозғалыс іс-
əрекеттері

7.3.1.1 өз денсаулығына салауатты өмір салтының 
тигізетін əсерін түсіну жəне түсіндіре білу; 
7.1.4.1 қимыл-қозғалысты орындау кезіндегі өзінің 
жəне өзгелердің біліктілік сапасын жақсарта білу 

Кедергілерден 
өтуге арналған 
арнайы 
жаттығулар

7.1.3.1 арнайы спорттық техникаларды орындау 
кезіндегі дағдылар мен реттілікті жетілдіру жəне 
қорытындылау;
7.3.3.1 түрлі дене жаттығуларын іс жүзінде орындау, 
олардың ағзаға тигізетін əсері мен энергетикалық 
жүйемен байланысын ішкі жəне сыртқы белгілері бо-
йынша анықтау 
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Ойындар 
кезіндегі 
көшбасшылық 
жəне командалық 
іс-əрекет

7.3.4.1 денсаулықты нығайтуға бағытталған дене 
жаттығулары кезіндегі болуы мүмкін қауіп-қатерлерді 
анықтай білу;
7.2.2.1 көшбасшылық дағдылар мен команда құра-
мында жұмыс істей білуді талқылау жəне көрсете білу 

Ойындар арқылы 
мəселелерді 
шешу 
дағдыларын 
жетілдіру

7.2.8.1 түрлі қимыл-қозғалыс негіздерімен 
шарттастырылған рөлдерді қолдана білу;
7.1.4.1 қимыл-қозғалысты орындау кезіндегі өзінің 
жəне өзгелердің біліктілік сапасын жақсарта білу 

Баламалы ойын 
жағдайын құру

7.2.3.1 қолайлы оқу ортасын қалыптастыру бойынша 
біріккен əрі тиімді жұмыс дағдыларын талқылау жəне 
көрсете білу; 
7.2.5.1 өзінің жəне өзгелердің шығармашылық 
қабілеттерін қолдана білу, оны шешудің балама жол-
дарын ұсыну 

Топтарда шы-
тырман оқиғалы 
ойындар құру

7.2.1.1 өзгермелі жағдайға жауап қайтара білу, қимыл 
əрекеттерімен байланысты білімді жетілдіре білу; 
7.2.6.1 жарыс іс-əрекеттерін жəне төрелік ету 
ережелерін қолдана білу 
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7.3.4.1 денсаулықты нығайтуға бағытталған дене 
жаттығулары кезіндегі болуы мүмкін қауіп-қатерлерді 
анықтай білу;
7.1.1.1 кең ауқымдағы арнайы спорттық қимыл-
қозғалыс əрекеттерінің дəлдігін, бақылауды жəне 
үйлесімділікті дамытуға арналған қимыл-қозғалыс 
дағдыларын жетілдіру 

Ойын кезінде 
алаңда 
бағдарлау жəне 
допты қайтару 
дағдылары

7.1.2.1 қимыл-қозғалыс комбинацияларын жəне 
олардың кейбір дене жаттығуларындағы реттілігін 
жетілдіру мен қорытындылау;
7.2.4.1 дене жаттығулары аясындағы іс-əрекеттерді 
оңтайландыру жəне балама түрлерін құруға қажет 
ережелер мен құрылымдық тəсілдерді көрсете білу 

Тактикалық іс-
əрекеттер: жеке, 
топтық жəне 
командалық

7.1.5.1 бірқатар дене жаттығуларының қарапайым 
тактикаларын, стратегияларын жəне композициялық 
идеяларын құру жəне бағалай білу

Өздерінің ойын-
дарын құрастыру 
жəне өткізу

7.2.8.1 түрлі қимыл-қозғалыс негіздерімен 
шарттастырылған рөлдерді қолдана білу;
7.1.6.1 түрлі қимыл-қозғалыс белсенділігін орындау-
ды сынақтан өткізу кеезіндегі қауіп-қатерді білу жəне 
алдын алу 
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7.3.4.1 денсаулықты нығайтуға бағытталған дене 
жаттығулары кезіндегі болуы мүмкін қауіп-қатерлерді 
анықтай білу

Белгілерге тез 
жауап қайтару 
ойындары

7.2.5.1 өзінің жəне өзгелердің шығармашылық 
қабілеттерін қолдана білу, оны шешудің балама жол-
дарын ұсыну

Денені қыздыру 
жəне қалыпқа 
келтіру 
құралдары

7.3.3.1 түрлі дене жаттығуларын іс жүзінде орындау, 
олардың ағзаға тигізетін əсері мен энергетикалық 
жүйемен байланысын ішкі жəне сыртқы белгілері бо-
йынша анықтау 

Арнайы спорттық 
əдістерді орын-
дау барысындағы 
қозғалысты 
жетілдіру

7.1.3.1 арнайы спорттық техникаларды орындау 
кезіндегі дағдылар мен реттілікті жетілдіру жəне 
қорытындылау 

Қозғалыс белсен-
дігі арқылы ден-
сау  лықты нығайту

7.3.1.1 өз денсаулығына салауатты өмір салтының 
тигізетін əсерін түсіну жəне түсіндіре білу 
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Оқу мақсаты.
Білім алушылар білуі тиіс
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Қауіпсіздік ережесі. 
Төменгі сөре жəне 
сөрелік екпін

8.3.4.1 денсаулыққа кері əсерін тигізуі мүмкін қауіп-
қатерді төмендету, техника қауіпсіздігі бойынша тех-
ника қауіпсіздігінің күрделі мəселелерін түсіне білу

Орта қашықтыққа 
жүгіру дағдыларын 
дамыту

8.2.3.1 қолайлы оқып-үйрену ортасын қалыптастыру 
бойынша біріккен, əрі тиімді жұмыс дағдыларын 
қолдану жəне көрсете білу;
8.3.2.1 денені қыздыру жəне қалпына келтіру 
жаттығуларының кещенін құру жəне көрсету, оның 
маңыздылығын түсіну;

Секіруді дамытуға 
арналған іс-
шаралар 

8.1.2.1 кең ауқымдағы қимыл-қозғалыс комбинация-
ларын жəне олардың орындалу реттілігін түсідіру 
жəне көрсете білу

Лақтыру кезінде 
күш пен бұлшық ет 
төзімділігін дамыту

8.1.1.1 арнайы спорттық қимыл əрекеттерінің 
дəлдігін бақылауды жəне үйлесімділікті дамытуға 
арналған қимыл-қозғалыс дағдыларын көрсету;
8.3.5.1 басқа адамдардың дене жаттығуларының 
тəжірибелерін байытуға арналған дағдыларды 
көрсете білу
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8.1.1.1 арнайы спорттық қимыл əрекеттерінің 
дəлдігін бақылауды жəне үйлесімділікті дамытуға 
арналған қимыл-қозғалыс дағдыларын көрсету;
8.1.3.3 арнайы спорттық техникаларды орындау 
кезіндегі дағдылар мен реттілікті түсіндіру жəне 
көрсете білу;
8.2.4.1 дене жаттығулары аясындағы іс-əрекеттерді 
оңтайландыру жəне балама түрлерін құруға қажет 
ережелер мен құрылымдық тəсілдерді қолдану жəне 
талқылай білу

Ойын құрылымы 8.1.2.1 кең ауқымдағы қимыл-қозғалыс комбинаци-
яларын жəне олардың орындалу реттілігін түсідіру 
жəне көрсете білу

Жарыс ойынын 
ұйымдастыру

8.1.5.1 кең ауқымдағы дене жаттығуларының так-
тикаларын, стратегияларын жəне композициялық 
идеяларын анықтау жəне бағалай білу;
8.2.2.1 көшбасшылық дағдылар мен команда 
құрамында жұмыс істей білуді көрсету жəне қолдана 
білу көрсете білу;
8.2.1.1 өзгермелі жағдайға жауап қайтара білу 
қимыл-əрекеттерімен байланысты білімді
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Қауіпсіздік ережесі. 
Орнында жəне 
қозғалыста орын-
дау жаттығулары

8.3.4.1 денсаулыққа кері əсерін тигізуі мүмкін қауіп-
қатерді төмендету, техника қауіпсіздігі бойынша тех-
ника қауіпсіздігінің күрделі мəселелерін түсіне білу

Акробатикалық 
жаттығуларды 
тізбегі: Тепе теңдік 
жəне секіру

8.3.2.1 денені қыздыру жəне қалпына келтіру 
жаттығуларының кещенін құру жəне көрсету, оның 
маңыздылығын түсіну;
8.1.2.1 кең ауқымдағы қимыл-қозғалыс комбинаци-
яларын жəне олардың орындалу реттілігін түсідіру 
жəне көрсете білу

Снарядтағы 
гимнастикалық 
жаттығулар 
жиынтығы 

8.1.5.1 кең ауқымдағы дене жаттығуларының так-
тикаларын, стратегияларын жəне композициялық 
идеяларын анықтау жəне бағалай білу;
8.1.4.1 қимыл-қозғалысты сапалы орындау кезіндегі 
өзінің жəне өзгелердің біліктіліктерін салыстыра білу

Еркін ритмикалық 
гимнастика 
жаттығулары

8.2.2.1 көшбасшылық дағдылар мен команда құра-
мында жұмыс істей білуді көрсету жəне қолдана білу;
8.3.5.1 басқа адамдардың дене жаттығуларының 
тəжірибелерін байытуға арналған дағдыларды 
көрсете білу
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Қозғалмалы 
ойындар 

8.2.7.1 жарыс кезінде əділ ойнау, патриотизм жəне 
ынтымақтастыққа жататын мінез-құлық көрсетуді 
бағалай білу;
8.2.3.1 қолайлы оқып-үйрену ортасын қалыптастыру 
бойынша біріккен, əрі тиімді жұмыс дағдыларын 
қолдану жəне көрсете білу;
8.3.5.1 басқа адамдардың дене жаттығуларының 
тəжірибелерін байытуға арналған дағдыларды 
көрсете білу

Қазақ ұлттық 
ойындары 

8.2.6.1 жарыс іс-əрекеттерін жəне төрелік ету 
ережелерін көрсету жəне салыстыра білу;
8.2.5.1 өзінің жəне өзгелердің шығармашылық 
қабілеттерін көрсету жəне салыстыра білу, оны 
шешудің балама жолдарын ұсыну
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 Қауіпсіздік ережесі 
Жаттығу жəне ты-
ныс алу техникасы 
арқылы физикалық 
қасиеттерді да-
мыту 

8.3.4.1 денсаулыққа кері əсерін тигізуі мүмкін қауіп-
қатерді төмендету, техника қауіпсізді бойынша тех-
ника қауіпсіздігінің күрделі мəселелерін түсіне білу;
8.3.2.1 денені қыздыру жəне қалпына келтіру 
жаттығуларының кещенін құру жəне көрсету, оның 
маңыздылығын түсіну

Арнаулы дамыту 
жаттығуларының 
техникалық 
дағдысын бекіту

8.3.1.1 салауатты өмір салтының денсаулыққа 
тигізетін əсерін жеке бастың үлгісімен көрсету;
8.1.4.1 қимыл-қозғалысты сапалы орындау кезіндегі 
өзінің жəне өзгелердің біліктіліктерін салыстыра білу

Əртүрлі 
кедергілерден 
жүгіру

8.1.3.1 арнайы спорттық техникаларды орындау 
кезіндегі дағдылар мен реттілікті түсіндіру жəне 
көрсете білу;
8.3.3.1 түрлі дене жаттығуларын іс жүзінде орындау, 
олардың ағзаға тигізетін əсері мен энергетикалық 
жүйемен байланысын түсіндіру
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Командалық 
ойындағы 
көшбасшылық

8.3.4.1 денсаулыққа кері əсерін тигізуі мүмкін қауіп-
қатерді төмендету, техника қауіпсіздігі бойынша тех-
ника қауіпсіздігінің күрделі мəселелерін түсіне білу;
8.2.2.1 көшбасшылық дағдылар мен команда құра-
мында жұмыс істей білуді көрсету жəне қолдана білу

Ойын кезіндегі 
қозғалыс 
үйлесімділігін да-
мыту

8.2.8.1 түрлі қимыл-қозғалыс негіздерінен туындаған 
рөлдерді көрсету жəне салыстыра білу;
8.1.4.1 қимыл-қозғалысты сапалы орындау кезіндегі 
өзінің жəне өзгелердің біліктіліктерін салыстыра білу

Логикалық ойлау 
қабілетін дамыту 
ойындары

8.2.3.1 қолайлы оқып-үйрену ортасын қалыптастыру 
бойынша біріккен, əрі тиімді жұмыс дағдыларын 
қолдану жəне көрсете білу;
8.2.5.1 өзінің жəне өзгелердің шығармашылық 
қабілеттерін көрсету жəне салыстыра білу, оны 
шешудің балама жолдарын ұсыну

Сергектікті,тап-
қырлықты жəне 
ұқыптылықты да-
мыту ойындары

8.2.1.1 өзгермелі жағдайға жауап қайтара білу, қимыл 
əрекеттерімен байланысты білімді көрсете білу;
8.2.6.1 жарыс іс-əрекеттерін жəне төрелік ету 
ережелерін көрсету жəне салыстыра білу
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Қауіпсіздік ережесі. 
Ойын техникасы

8.3.4.1 денсаулыққа кері əсерін тигізуі мүмкін қауіп-
қатерді төмендету, техника қауіпсіздігі бойынша тех-
ника қауіпсіздігінің күрделі мəселелерін түсіне білу;
8.1.1.1 арнайы спорттық қимыл əрекеттерінің 
дəлдігін бақылауды жəне үйлесімділікті дамытуға 
арналған қимыл-қозғалыс дағдыларын көрсету

Ойын тактикасы 8.1.2.1 кең ауқымдағы қимыл-қозғалыс комбинаци-
яларын жəне олардың орындалу реттілігін түсідіру 
жəне көрсете білу;
8.2.4.1 дене жаттығулары аясындағы іс-əрекеттерді 
оңтайландыру жəне балама түрлерін құруға қажет 
ережелер мен құрылымдық тəсілдерді қолдану жəне 
талқылай білу

Ойындағы 
шығармашылық 
белсенділік

8.1.5.1 кең ауқымдағы дене жаттығуларының так-
тикаларын, стратегияларын жəне композициялық 
идеяларын анықтау жəне бағалай білу;
8.2.8.1 түрлі қимыл-қозғалыс негіздерінен туындаған 
рөлдерді көрсету жəне салыстыра білу;

8.1.6.1 қимыл-қозғалыс белсенділігімен байланыс-
ты қиындықтарды жеңу жəне жауап қайтара білу 
дағдыларын жақсарта білу
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Ойлы-қырлы жер-
лерден жүгіру

8.3.4.1 денсаулыққа кері əсерін тигізуі мүмкін қауіп-
қатерді төмендету, сондай-ақ техника қауіпсіздігі 
бойынша техника қауіпсіздігінің күрделі мəселелерін 
түсіне білу

Төзімділікті дамыту 
бағытындағы іс-
əрекеттер

8.2.5.1 өзінің жəне өзгелердің шығармашылық 
қабілеттерін көрсету жəне салыстыра білу, оны 
шешудің балама жолдарын ұсыну

Секіру фазаларын 
қолдану

8.3.3.1 түрлі дене жаттығуларын іс жүзінде орындау, 
олардың ағзаға тигізетін əсері мен энергетикалық 
жүйемен байланысын түсіндіру

Лақтырудағы фит-
нес құрамдастығы

8.1.3.1 арнайы спорттық техникаларды орындау 
кезіндегі дағдылар мен реттілікті түсіндіру жəне 
көрсете білу;
8.3.1.1 салауатты өмір салтының денсаулыққа 
тигізетін əсерін жекебастың үлгісімен көрсету
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Оқу мақсаты. Білім алушылар білуі тиіс
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Қауіпсіздік ережесі. 
Спринттік жүгіруді 
жетілдіру

9.3.4.1 денсаулыққа қатысты күрделі мəселелерді, 
техника қауіпсіздігін, денсаулыққа кері əсерін тигізуі 
мүмкін қауіп-қатерді төмендетуді түсіну жəне мұқият 
сипаттай білу

Жүгіру төзімділік 
дағдысын жақсарту

9.3.3.13 түрлі дене жаттығуларын іс жүзінде орын-
дау, олардың ағзаға тигізетін əсері мен энергетикалық 
жүйемен байланысын түсіндіру жəне сипаттау;
9.3.2.1 нақты дене шынықтыру сабақтарына арналған 
дене қыздыру жаттығуларын құру, түсіндіру жəне өткізу, 
олардың ағзаны қалпына келтіру тиімділігін бағалау

Секірудің түрлен-
дірілген түрлері

9.1.2.1 қимыл-қозғалыс комбинацияларын жəне олар-
дың кейбір дене жаттығуларындағы реттілігін жеткілікті 
техникалық деңгейде негіздеу жəне қолдана білу

Лақтыруды жетіл-
діруге арналған 
жаттығулар 
құрастыру

9.1.1.1 үлкен ауқымдағы арнайы спорттық қимыл 
əрекеттерінің дəлдігін бақылауды жəне үйлесімділікті 
дамытуға арналған қимыл-қозғалысты салыстыру

Жүгіру эстафета-
сын өткізу жолда-
рын құрастыру

9.3.5.1 басқа адамдардың дене жаттығуларының 
тəжірибелерін байытуға арналған дағдыларды бағалай 
білу
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Ойын техникасы 9.1.1.1 үлкен ауқымдағы арнайы спорттық қимыл 
əрекеттерінің дəлдігін бақылауды жəне үйлесімділікті 
дамытуға арналған қимыл-қозғалысты салыстыру;
9.1.3.1 арнайы спорттық техникаларды орындау 
кезіндегі дағдылар мен реттілікті түрлендіре білу;
9.2.4.1 дене жаттығулары аясындағы іс-əрекеттерді 
оңтайландыру жəне балама түрлерін құруға қажет ере-
желер мен құрылымдық тəсілдерді бағалау жəне са-
лыстыра білу

Ойын тактикасы 
жəне тактикалық 
əрекеттер

9.1.2.1 қимыл-қозғалыс комбинацияларын жəне олар-
дың кейбір дене жаттығуларындағы реттілігін жеткілікті 
техникалық деңгейде негіздеу жəне қолдана білу;
9.1.5.1 кең ауқымдағы дене жаттығуларының түрлі так-
тикаларын, стратегияларын жəне композициялық идея-
ларын құру, талдау жəне салыстыра білу

Командалық жұмыс 
жəне көшбасшылық 
дағдысы 

9.2.2.1 көшбасшылық дағдылар мен команда 
құрамында жұмыс істей білуді бағалау;
9.2.1.1 өзгермелі жағдайға жауап қайтару, қимыл-
əрекеттерімен байланысты білімді бағалай білу
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Қауіпсіздік ережесі. 
Топтық саптық 
жаттығулар 

9.3.4.1 денсаулыққа қатысты күрделі мəселелерді, 
техника қауіпсіздігін, денсаулыққа кері əсерін тигізуі 
мүмкін қауіп-қатерді төмендетуді түсіну жəне мұқият 
сипаттай білу

Акробатикалық 
элементтердің 
жиынтығын құру

9.3.2.1 нақты дене шынықтыру сабақтарына арналған 
қыздыру жаттығуларын құру, түсіндіру жəне өткізу, 
олардың ағзаны қалпына келтіру тиімділігін бағалау;
9.1.2.1 қимыл-қозғалыс комбинацияларын жəне олар-
дың кейбір дене жаттығуларындағы реттілігін жеткілікті 
техникалық деңгейде негіздеу жəне қолдана білу

Гимнастикалық 
снарядта жүйелі 
жаттығулар құру

9.1.5.1 кең ауқымдағы дене жаттығуларының түрлі так-
тикаларын, стратегияларын жəне композициялық идея-
ларын құру, талдау жəне салыстыра білу;
9.1.4.1 қимыл-қозғалысты сапалы орындау кезіндегі 
өзінің жəне өзгелердің біліктіліктерін бағалай білу;

Топта гимнастика 
жаттығулар тізбегін 
құру жəне бағалау

9.2.2.1 көшбасшылық дағдылар мен команда 
құрамында жұмыс істей білуді бағалау;
9.2.5.1 өзінің жəне өзгелердің шығармашылық 
қабілеттерін бағалау жəне талдай білу, оны шешудің 
қарапайым балама жолдарын ұсыну
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9.2.7.1 жарыс кезінде əділ ойнау, патриотизм жəне 
ынтымақтастыққа жататын мінез-құлық көрсетуді тал-
дай білу;
9.2.3.1 қолайлы оқып-үйрену ортасын қалыптастыру 
бойынша бірқатар біріккен əрі тиімді жұмыс дағдыларын 
бағалай білу;
9.3.5.1 басқа адамдардың дене жаттығуларының тəжі-
ри белерін байытуға арналған дағдыларды бағалай білу

Зияткерлік ойындар 9.2.6.6 жарыс іс-əрекеттерін жəне төрелік ету 
ережелерін бағалау жəне талдай білу;
9.2.5.1 өзінің жəне өзгелердің шығармашылық 
қабілеттерін бағалау жəне талдай білу, оны шешудің 
қарапайым балама жолдарын ұсыну
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Денені қыздыру 
жəне қалпына 
келтіру əдістерінің 
кешенін құрастыру

9.3.4.1 денсаулыққа қатысты күрделі мəселелерді, 
техника қауіпсіздігін, денсаулыққа кері əсерін тигізуі 
мүмкін қауіп-қатерді төмендетуді түсіну жəне мұқият 
сипаттай білу;
9.3.2.1 нақты дене шынықтыру сабақтарына арналған 
қыздыру жаттығуларын құру, түсіндіру жəне өткізу, 
олардың ағзаны қалпына келтіру тиімділігін бағалау

Күшті, төзімділікті 
жақсарту жатығулар 
жиынтығы 

9.3.1.1 салауатты өмір салтының денсаулыққа тигізетін 
əсерін жекебастың үлгісімен көрсету;
9.1.4.1 қимыл-қозғалысты сапалы орындау кезіндегі 
өзінің жəне өзгелердің біліктіліктерін бағалай білу

Кедергілерден 
өтудегі арнайы 
спецификалық 
жаттығуларды 
жетілдіру

9.1.3.1 арнайы спорттық техникаларды орындау 
кезіндегі дағдылар мен реттілікті түрлендіре білу;
9.3.3.1 түрлі дене жаттығуларын іс жүзінде орындау, 
олардың ағзаға тигізетін əсері мен энергетикалық 
жүйемен байланысын түсіндіру жəне сипаттау
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9.3.4.1 денсаулыққа қатысты күрделі мəселелерді, 
техника қауіпсіздігін, денсаулыққа кері əсерін тигізуі 
мүмкін қауіп-қатерді төмендетуді түсіну жəне мұқият 
сипаттай білу;
9.2.2.1 көшбасшылық дағдылар мен команда 
құрамында жұмыс істей білуді бағалау

Ойын кезіндегі 
мəселені шешу 
дағдысын жетілдіру

9.2.8.1 түрлі қимыл-қозғалыс негіздерінен туындаған 
рөлдерді бағалау жəне бейімдей білу;
9.1.4.1 қимыл-қозғалысты сапалы орындау кезіндегі 
өзінің жəне өзгелердің біліктіліктерін бағалай білу

Ойын комбинация-
ларын құру

9.2.3.1 қолайлы оқып-үйрену ортасын қалыптастыру 
бойынша бірқатар біріккен əрі тиімді жұмыс дағдыларын 
бағалай білу;
9.2.5.1 өзінің жəне өзгелердің шығармашылық 
қабілеттерін бағалау жəне талдай білу, оны шешудің 
қарапайым балама жолдарын ұсыну

Баламалы ойындар 
құрастыру

9.2.1.1 өзгермелі жағдайға жауап қайтара білу, қимыл-
əрекеттерімен байланысты білімді бағалай білу;
9.2.6.1 жарыс іс-əрекеттерін жəне төрелік ету 
ережелерін бағалау жəне талдай білу
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Қауіпсіздік ережесі. 
Ойын жағдайында 
допты игеру тех-
никасы 

9.3.4.1 денсаулыққа қатысты күрделі мəселелерді, 
техника қауіпсіздігін, денсаулыққа кері əсерін тигізуі 
мүмкін қауіп-қатерді төмендетуді түсіну жəне мұқият 
сипаттай білу;
9.1.1.1 үлкен ауқымдағы арнайы спорттық қимыл 
əрекеттерінің дəлдігін бақылауды жəне үйлесімділікті 
дамытуға арналған қимыл-қозғалысты салыстыру

Ойын кеңістігінде 
бағыт-бағдар 
дағдысын жетілдіру

9.1.2.1 қимыл-қозғалыс комбинацияларын жəне олар-
дың кейбір дене жаттығуларындағы реттілігін жеткілікті 
техникалық деңгейде негіздеу жəне қолдана білу;
9.2.4.1 дене жаттығулары аясындағы іс-əрекеттерді 
оңтайландыру жəне балама түрлерін құруға қажет ере-
желер мен құрылымдық тəсілдерді бағалау жəне салыс-
тыра білу

Жеке, топтық, 
командалық такти-
калық əрекеттер

9.1.5.1 кең ауқымдағы дене жаттығуларының түрлі так-
тикаларын, стратегияларын жəне композициялық идея-
ларын құру, талдау жəне салыстыра білу

Топта ойын- сауық 
ойындарын құру

9.2.8.1 түрлі қимыл-қозғалыс негіздерінен туындаған 
рөлдерді бағалау жəне бейімдей білу;
9.1.6.1 қимыл-қозғалыс белсенділігімен байланы-
сты қиындықтарды жеңу жəне жауап қайтара білу 
дағдыларын бағалау 
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Əртүрлі бұлшық 
еттерді қалпына 
келтіру жаттығулар 
жиынтығын 
құрастыру

9.3.3.1 түрлі дене жаттығуларын іс жүзінде орындау, 
олардың ағзаға тигізетін əсері мен энергетикалық 
жүйемен байланысын түсіндіру жəне сипаттау

Стайерлік жүгіру 
дағдысын дамыту

9.1.3.1 арнайы спорттық техникаларды орындау 
кезіндегі дағдылар мен реттілікті түрлендіре білу

Секіру, лақтыру 
дағдысын дамыту

9.2.5.1 өзінің жəне өзгелердің шығармашылық 
қабілеттерін бағалау жəне талдай білу, оны шешудің 
қарапайым балама жолдарын ұсыну; 
9.3.4.1 денсаулыққа қатысты күрделі мəселелерді, 
техника қауіпсіздігін, денсаулыққа кері əсерін тигізуі 
мүмкін қауіп-қатерді төмендетуді түсіну жəне мұқият 
сипаттай білу

Қозғалыс қабілеті 
арқылы денсау-
лықты нығайту

9.3.1.1 салауатты өмір салтының денсаулыққа тигізетін 
əсерін жекебастың үлгісімен көрсету

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін 
атқарушысының 2017 жылғы 25 қазандағы №545 бұйрығына 23-қосымша 

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2013 жылғы 3 сəуірдегі №115 бұйрығына 213-қосымша 

Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған «Ұйғыр тілі» 
пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы

(оқыту ұйғыр тілінде)
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. Ұйғыр тілі пəнін оқыту мақсаты – ана тілін қадірлейтін, қоғамдық мəнін түсінетін 
тұлға қалыптастыру, сондай-ақ ұйғыр əдеби тілі нормаларын сақтап, дұрыс қолдана 
білуге, еркін сөйлесуге жəне сауатты жазуға үйрету.

3. «Ұйғыр тілі» оқу пəнінің басты міндеттері:
1) ұйғыр тілін ана тілі ретінде тани отырып, өмірлік қажеттіліктерінде коммуникативтік 

(тыңдалым, оқылым, айтылым, жазылым) əрекеттері түрінде сауаттылықпен қолдану 
дағдыларын дамыту;

2) ұйғыр тілін күнделікті өмірде еркін қолданып жүрген қарым-қатынас құралынан 
тілдік құбылыс ретіндегі заңдылықтар негізінде танып-білу дағдыларын қалыптастыру;

3) ұйғыр тілі жүйесін құраушы кіші жүйелерді, тіл бірліктерін жəне олардың 
табиғатын танып білу. 

4. «Ұйғыр тілі» оқу пəнінің бағдарламасы білім алушының тіл сауаттылығы мен 
сөйлеу сауаттылығын, сөз байлығын, басқалармен еркін қарым-қатынасқа түсу қабілетін 
дамытуды жəне оқушының ойлау қабілетін жетілдіруді көздейді.

5. «Ұйғыр тілі» оқу пəнінің бағдарламасы функционалдық-коммуникативтік бағытқа 
негізделіп құрастырылған. Ол білім алушылардың тіл туралы түсініктерін тереңдетіп, 
ұлттық жəне əлемдік мəдениеттің маңыздылығы туралы түсініктерін кеңейтеді.

6. «Ұйғыр тілі» пəні бағдарламасы білім деңгейі жоғары, ой-өрісі дамыған, өз ойын 
еркін жеткізе алатын, туындаған мəселелерді шеше білетін жəне шынайы өмірге бейім 
жаңашыл ұрпақ тəрбиелеу мəселесін жүзеге асыруға маңызды үлес қосады. 

7. «Ұйғыр тілі» оқу пəнін зерделеу:
1) өзінің ойын ауызша жəне жазбаша формада сауатты құрастыруға жəне айтуға 

үйретеді;
2) тілдің грамматикалық құрылымын терең меңгеруге, жазба тілінің тұрақты дағды-

ларын қалыптастыруға, академиялық тілді сауатты қолдануды дамытуға бағытталады;
3) ауызекі сөйлеу дағдыларын қалыптастыруға бағытталған қолданбалы бағытты 

ұстанатын коммуникативтік əдіске негізделеді;

(Жалғасы. Басы 18-27-беттерде) 

(Жалғасы бар) 


