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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, 108-112-нөмірлерде)

Əдеби тіл 
нормасы

7.4.4.5 оқшау сөздердің қызметін түсіну, ажырата білу
7.1.1.1 мəтін үзінділерін тыңдай отырып, оқиғаның дамуын 
болжау; 
7.1.2.1 əлеуметтік-қоғамдық, оқу-еңбек тақырыптарына байла-
нысты диалог, монолог, полилогтердегі (интервью, пікірталас, 
жаңалық, əн, көркем əдеби шығармалардан үзінді) автор 
көзқарасы мен көтерілген мəселені талдау; 
7.1.3.1 тыңдалған мəтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған 
ақпарат бойынша факті мен көзқарасты ажырата білу; 
7.1.5.1 проблемалық сұрақтарға тыңдалған мəтіннен деректер 
келтіре отырып, дəлелді жауап беру, өз жауабын өзгенің жауа-
бымен салыстыру, талқылау

4) 8-сынып:
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Сөйлесім 
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түрлері
Оқыту мақсаттары
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8.1.1.1 тыңдалған мəтінде келтірілген дəйек сөздер мен 
дəлелдерге сүйене отырып, көтерілетін мəселені болжау;
8.1.2.1 əлеуметтік-қоғамдық, мəдени-тарихи тақырыптарға бай-
ланысты диалог, монолог, полилогтердегі (интервью, пікір талас, 
жолдау, монография жəне лекциядан үзінді) автор көзқарасы 
мен экспресивті-эмоционалды сөздердің рөлін талдау;
8.1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа сай ғылыми жəне халықара-
лық терминдерді, ғылыми деректерді орынды қолданып, диа-
лог, монолог, полилогта өз ойын дəлелді, жүйелі жеткізу

Оқылым 

8.2.1.1 аралас жəне тұтас мəтіндердегі (кесте, диаграмма, 
сызба, сурет) ақпараттарды салыстыру, өңдеу;
8.2.2.1 публицистикалық жəне ғылыми стиль ерекшеліктерін 
қолданылған тілдік құралдар арқылы тану;
8.2.4.1 тақырыбы ұқсас ғылыми жəне публицистикалық 
стильдегі мəтіндердің тақырыбын, түрлерін (əңгімелеу, сипат-
тау, талқылау), құрылымын салыстыра талдау

Жазылым 

8.3.2.1 жанрлық жəне стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік 
құралдарды орынды қолданып, мақала, аннотация, тезис 
құрастырып жазу;
8.3.3.1 мəтін құрылымын сақтай отырып, графиктік мəтіндегі 
(диа грамма, кесте) деректердің маңызды тұстарын анықтап жазу;
8.3.5.1 оқылым жəне тыңдалым материалдары бойын-
ша мəтіннің баяндау желісін сақтап, əр бөлігінен алынған 
ақпараттардан жинақы мəтін (аннотация, тезис) жазу

Əдеби тіл 
нормасы

8.4.4.1 бас əріппен жазылатын сөздерді орфографиялық 
нормаға сай жазу;
8.4.4.1 сөз тіркесінің байланысу тəсілдері мен түрлері, есімді, 
етістікті сөз тіркестерін ажырату, қолдану;
8.4.2.1 коммуникативтік жағдаятқа сəйкес өз ойын білдіру үшін 
дауыс ырғағын, кідірісті жəне логикалық екпінді қолдану;
8.4.3.1 сөздік қордың ерекшеліктерін түсініп қолдану;
8.4.5.1 сөйлемдерде тыныс белгілерін дұрыс қолдану
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8.1.3.1 тыңдалған мəтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған 
ақпараттан астарлы ойды анықтау;
8.1.4.1 тірек сөздер, автордың көзқарасы, көңіл-күйі негізінде 
негізгі тақырыпты анықтау
8.1.5.1 көтерілген мəселе бойынша ой тұжырымдау, 
сұрақтардың көмегімен мəтіннен қажетті ақпаратты таба білу

Оқылым 

8.2.3.1 мақала, аннотация, презентация, тұжырымдамалар, 
тезистердің құрылымы мен рəсімделуі арқылы жанрлық 
ерекшеліктерін ажырату;
8.2.5.1 басқаша айту тəсілін қолдана отырып, мəтін бойынша 
сұрақтар құрастыру
8.2.6.1 оқылым стратегияларын қолдану: комментарий жасау, 
іріктеп оқу, талдап оқу;
8.2.7.1 ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтар, 
ғылыми еңбектерден алынған деректерді дəлел ретінде 
қолдану, авторына сілтеме жасау

Жазылым 

8.3.1.1 тақырып бойынша материал жинақтап, тезистік жоспар құру;
8.3.4.1 тақырып аясында жəне 
эссенің құрылымын сақтап, мəселе бойынша нақты шешім 
ұсынып эссе жазу;
8.3.6.1 баспасөз ақпарат құралдары материалдары негізінде 
стильдік түзетулер жасау, редакциялау

Əдеби тіл 
нормасы

8.4.4.1 бас əріппен жазылатын сөздерді орфографиялық 
нормаға сай жазу;
8.4.4.1 сөз тіркесінің байланысу тəсілдері мен түрлері, есімді, 
етістікті сөз тіркестерін ажырату, қолдану;
8.4.2.1 коммуникативтік жағдаятқа сəйкес өз ойын білдіру үшін 
дауыс ырғағын, кідірісті жəне логикалық екпінді қолдану;
8.4.3.1 сөздік қордың ерекшеліктерін түсініп қолдану
8.4.5.1 сөйлемдерде тыныс белгілерін дұрыс қолдану
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8.1.2.1 əлеуметтік-қоғамдық, мəдени-тарихи тақырыптарға бай-
ланысты диалог, монолог, полилогтердегі (интервью, пікір талас, 
жолдау, монография жəне лекциядан үзінді) автор көзқарасы 
мен экспресивті-эмоционалды сөздердің рөлін талдау;
8.1.4.1 тірек сөздер, автордың көзқарасы, көңіл-күйі негізінде 
негізгі тақырыпты анықтау;
8.1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа сай ғылыми жəне 
халықаралық терминдерді, ғылыми деректерді орынды 
қолданып, диалог, монолог, полилогта өз ойын дəлелді, 
жүйелі жеткізу

Оқылым 

8.2.4.1 тақырыбы ұқсас ғылыми жəне публицистикалық 
стильдегі мəтіндердің тақырыбын, түрлерін (əңгімелеу, сипат-
тау, талқылау), құрылымын салыстыра талдау
8.2.6.1 оқылым стратегияларын қолдану: комментарий жасау, 
іріктеп оқу, талдап оқу;
8.2.7.1 ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтар, 
ғылыми еңбектерден алынған деректерді дəлел ретінде 
қолдану, авторына сілтеме жасау

Жазылым 

8.3.1.1 тақырып бойынша материал жинақтап, тезистік жос-
пар құру;
8.3.3.1 мəтін құрылымын сақтай отырып, графиктік мəтіндегі 
(диаграмма, кесте) деректердің маңызды тұстарын анықтап 
жазу;
8.3.4.1 тақырып аясында жəне 
эссенің құрылымын сақтап, мəселе бойынша нақты шешім

Əдеби тіл 
нормасы

8.4.4.2 тұрлаулы жəне тұрлаусыз сөйлем мүшелерінің сөйлем 
жасаудағы өзіндік орнын, қызметін түсініп қолдану; 
8.4.4.1 бас əріппен жазылатын сөздерді орфографиялық 
нормаға сай жазу;
8.4.2.1 коммуникативтік жағдаятқа сəйкес өз ойын білдіру үшін 
дауыс ырғағын, кідірісті жəне логикалық екпінді қолдану;
8.4.3.1 сөздік қордың ерекшеліктерін түсініп қолдану;
8.4.5.1 сөйлемдерде тыныс белгілерін дұрыс қолдану
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8.1.1.1 тыңдалған мəтінніңде келтірілген дəйек сөздер мен 
дəлелдерге сүйене отырып, көтерілетін мəселені болжау;
8.1.3.1 тыңдалған мəтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған 
ақпараттан астарлы ойды анықтау;
8.1.5.1 көтерілген мəселе бойынша ой тұжырымдау, 
сұрақтардың көмегімен мəтіннен қажетті ақпаратты таба білу

Оқылым 

8.2.1.1 аралас жəне тұтас мəтіндердегі (кесте, диаграмма, 
сызба, сурет) ақпараттарды салыстыру, өңдеу;
8.2.2.1 публицистикалық жəне ғылыми стиль ерекшеліктерін 
қолданылған тілдік құралдар арқылы тану;
8.2.3.1 мақала, аннотация, презентация, тұжырымдамалар, 
тезистердің құрылымы мен рəсімделуі арқылы жанрлық 
ерекшеліктерін ажырату;
8.2.5.1 басқаша айту тəсілін қолдана отырып, мəтін бойынша 
сұрақтар құрастыру

Жазылым 

8.3.2.1 жанрлық жəне стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік 
құралдарды орынды қолданып, мақала, аннотация, тезис 
құрастырып жазу;
8.3.5.1 оқылым жəне тыңдалым материалдары бойын-
ша мəтіннің баяндау желісін сақтап, əр бөлігінен алынған 
ақпараттардан жинақы мəтін (аннотация, тезис) жазу;
8.3.6.1 баспасөз ақпарат құралдары материалдары негізінде 
стильдік түзетулер жасау, редакциялау

Əдеби тіл 
нормасы

8.4.4.2 тұрлаулы жəне тұрлаусыз сөйлем мүшелерінің сөйлем 
жасаудағы өзіндік орнын, қызметін түсініп қолдану; 
8.4.4.1 бас əріппен жазылатын сөздерді орфографиялық 
нормаға сай жазу;
8.4.2.1 коммуникативтік жағдаятқа сəйкес өз ойын білдіру үшін 
дауыс ырғағын, кідірісті жəне логикалық екпінді қолдану;
8.4.3.1 сөздік қордың ерекшеліктерін түсініп қолдану;
8.4.5.1 сөйлемдерде тыныс белгілерін дұрыс қолдану
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8.1.1.1 тыңдалған мəтінніңде келтірілген дəйек сөздер мен 
дəлелдерге сүйене отырып, көтерілетін мəселені болжау;
8.1.5.1 көтерілген мəселе бойынша ой тұжырымдау, 
сұрақтардың көмегімен мəтіннен қажетті ақпаратты таба білу

Оқылым 

8.2.2.1 публицистикалық жəне ғылыми стиль ерекшеліктерін 
қолданылған тілдік құралдар арқылы тану;
8.2.4.1 тақырыбы ұқсас ғылыми жəне публицистикалық 
стильдегі мəтіндердің тақырыбын, түрлерін (əңгімелеу, сипат-
тау, талқылау), құрылымын салыстыра талдау;
8.2.5.1 басқаша айту тəсілін қолдана отырып, мəтін бойынша 
сұрақтар құрастыру

Жазылым 
8.3.1.1 тақырып бойынша материал жинақтап, тезистік жос-
пар құру;
8.3.6.1 баспасөз ақпарат құралдары материалдары негізінде 
стильдік түзетулер жасау, редакциялау

Əдеби тіл 
нормасы

8.4.4.3 сөйлем ішінде бірыңғай мүшелер мен айқындауыш 
мүшелерді қолдана білу;
8.4.4.1 бас əріппен жазылатын сөздерді орфографиялық 
нормаға сай жазу;
8.4.2.1 коммуникативтік жағдаятқа сəйкес өз ойын білдіру үшін 
дауыс ырғағын, кідірісті жəне логикалық екпінді қолдану;
8.4.3.1 сөздік қордың ерекшеліктерін түсініп қолдану;
8.4.5.1 сөйлемдерде тыныс белгілерін дұрыс қолдану
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8.1.3.1 тыңдалған мəтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған 
ақпараттан астарлы ойды анықтау;
8.1.4.1 тірек сөздер, автордың көзқарасы, көңіл-күйі негізінде 
негізгі тақырыпты анықтау

Оқылым 

8.2.1.1 аралас жəне тұтас мəтіндердегі (кесте, диаграмма, 
сызба, сурет) ақпараттарды салыстыру, өңдеу;
8.2.7.1 ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтар, 
ғылыми еңбектерден алынған деректерді дəлел ретінде 
қолдану, авторына сілтеме жасау

Жазылым 

8.3.2.1 жанрлық жəне стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік 
құралдарды орынды қолданып, мақала, аннотация, тезис 
құрастырып жазу;
8.3.3.1 мəтін құрылымын сақтай отырып, графиктік мəтіндегі 
(диа  грамма, кесте) деректердің маңызды тұстарын анықтап жазу

Əдеби тіл 
нормасы

8.4.4.4 жай сөйлемдерді айтылу мақсаты мен құрылымдық 
ерекшелігіне сай қолдану;
8.4.4.1 бас əріппен жазылатын сөздерді орфографиялық 
нормаға сай жазу;
8.4.2.1 коммуникативтік жағдаятқа сəйкес өз ойын білдіру үшін 
дауыс ырғағын, кідірісті жəне логикалық екпінді қолдану;
8.4.3.1 сөздік қордың ерекшеліктерін түсініп қолдану;
8.4.5.1 сөйлемдерде тыныс белгілерін дұрыс қолдану
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8.1.2.1 əлеуметтік-қоғамдық, мəдени-тарихи тақырыптарға бай-
ланысты диалог, монолог, полилогтердегі (интервью, пікір талас, 
жолдау, монография жəне лекциядан үзінді) автор көзқарасы 
мен экспресивті-эмоционалды сөздердің рөлін талдау;
8.1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа сай ғылыми жəне 
халықаралық терминдерді, ғылыми деректерді орынды 
қолданып, диалог, монолог, полилогта өз ойын дəлелді, 
жүйелі жеткізу

Оқылым 

8.2.3.1 мақала, аннотация, презентация, тұжырымдамалар, 
тезистердің құрылымы мен рəсімделуі арқылы жанрлық 
ерекшеліктерін ажырату;
8.2.6.1 оқылым стратегияларын қолдану: комментарий жасау, 
іріктеп оқу, талдап оқу

Жазылым 

8.3.4.1 тақырып аясында жəне 
эссенің құрылымын сақтап, мəселе бойынша нақты шешім
8.3.5.1 оқылым жəне тыңдалым материалдары бойын-
ша мəтіннің баяндау желісін сақтап, əр бөлігінен алынған 
ақпараттардан жинақы мəтін (аннотация, тезис) жазу

Əдеби тіл 
нормасы

8.4.4.4 жай сөйлемдерді айтылу мақсаты мен құрылымдық 
ерекшелігіне сай қолдану;
8.4.4.1 бас əріппен жазылатын сөздерді орфографиялық 
нормаға сай жазу;
8.4.2.1 коммуникативтік жағдаятқа сəйкес өз ойын білдіру үшін 
дауыс ырғағын, кідірісті жəне логикалық екпінді қолдану;
8.4.3.1 сөздік қордың ерекшеліктерін түсініп қолдану;
8.4.5.1 сөйлемдерде тыныс белгілерін дұрыс қолдану
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8.1.1.1 тыңдалған мəтінде келтірілген дəйек сөздер мен 
дəлелдерге сүйене отырып, көтерілетін мəселені болжау;
8.1.3.1 тыңдалған мəтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған 
ақпараттан астарлы ойды анықтау;
8.1.5.1 көтерілген мəселе бойынша ой тұжырымдау, 
сұрақтардың көмегімен мəтіннен қажетті ақпаратты таба білу

Оқылым 

8.2.4.1 тақырыбы ұқсас ғылыми жəне публицистикалық 
стильдегі мəтіндердің тақырыбын, түрлерін (əңгімелеу, сипат-
тау, талқылау), құрылымын салыстыру;
8.2.6.1 оқылым стратегияларын қолдану:комментарий жасау, 
іріктеп оқу, талдап оқу;
8.2.7.1 ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтар, 
ғылыми еңбектерден алынған деректерді дəлел ретінде 
қолдану, авторына сілтеме жасау

Жазылым 

8.3.1.1 тақырып бойынша материал жинақтап, тезистік жос-
пар құру;
8.3.4.1 тақырып аясында жəне 
эссенің құрылымын сақтап, мəселе бойынша нақты шешім
8.3.6.1 баспасөз ақпарат құралдары материалдары негізінде 
стильдік түзетулер жасау, редакциялау

Əдеби тіл 
нормасы

8.4.4.4 жай сөйлемдерді айтылу мақсаты мен құрылымдық 
ерекшелігіне сай қолдану;
8.4.4.1 бас əріппен жазылатын сөздерді орфографиялық 
нормаға сай жазу;
8.4.2.1 коммуникативтік жағдаятқа сəйкес өз ойын білдіру үшін 
дауыс ырғағын, кідірісті жəне логикалық екпінді қолдану;
8.4.3.1 сөздік қордың ерекшеліктерін түсініп қолдану;
8.4.5.1 сөйлемдерде тыныс белгілерін дұрыс қолдану
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8.1.2.1 əлеуметтік-қоғамдық, мəдени-тарихи тақырыптарға бай-
ланысты диалог, монолог, полилогтердегі (интервью, пікір талас, 
жолдау, монография жəне лекциядан үзінді) автор көзқарасы 
мен экспресивті-эмоционалды сөздердің рөлін талдау;
8.1.4.1 тірек сөздер, автордың көзқарасы,көңіл-күйі негізінде 
негізгі тақырыпты анықтау;
8.1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа сай ғылыми жəне халықаралық 
терминдерді, ғылыми деректерді орынды қолданып, диалог, моно-
лог, полилогта өз ойын дəлелді, жүйелі жеткізу

Оқылым 

8.2.1.1 аралас жəне тұтас мəтіндердегі (кесте, диаграмма, 
сызба, сурет) ақпараттарды салыстыру, өңдеу;
8.2.2.1 публицистикалық жəне ғылыми стиль ерекшеліктерін 
қолданылған тілдік құралдар арқылы тану;
8.2.3.1 мақала, аннотация, презентация, тұжырымдамалар, 
тезистердің құрылымы мен рəсімделуі арқылы жанрлық 
ерекшеліктерін ажырату;
8.2.5.1 басқаша айту тəсілін қолдана отырып, мəтін бойынша 
сұрақтар құрастыру

Жазылым 

8.3.2.1 жанрлық жəне стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік 
құралдарды орынды қолданып, мақала, аннотация, тезис 
құрастырып жазу;
8.3.3.1 мəтін құрылымын сақтай отырып, графиктік мəтіндегі 
(диаграмма, кесте) деректердің маңызды тұстарын анықтап жазу;
8.3.5.1 оқылым жəне тыңдалым материалдары бойын-
ша мəтіннің баяндау желісін сақтап, əр бөлігінен алынған 
ақпараттардан жинақы мəтін (аннотация, тезис) жазу

Əдеби тіл 
нормасы

8.4.4.4 жай сөйлемдерді айтылу мақсаты мен құрылымдық 
ерекшелігіне сай қолдану;
8.4.4.1 бас əріппен жазылатын сөздерді орфографиялық 
нормаға сай жазу;
8.4.2.1 коммуникативтік жағдаятқа сəйкес өз ойын білдіру үшін 
дауыс ырғағын, кідірісті жəне логикалық екпінді қолдану;
8.4.3.1 сөздік қордың ерекшеліктерін түсініп қолдану;
8.4.5.1 сөйлемдерде тыныс белгілерін дұрыс қолдану

5) 9-сынып:
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9.1.1.1 мəтін мазмұны бойынша дайындалған сұрақтарға бол-
жаммен жауап беру, түпнұсқамен салыстыру;
9.1.3.1 тыңдалған мəтіннің мазмұнын түсіну, ақпараттың 
өзектілігін, шынайылығын зерттеп, қорытынды жасау; 
9.1.6.1 қоғамдық-саяси, ғылыми, коммуникативтік жағдаятқа 
сай тиісті сөздер мен фразаларды таңдау, кең көлемді моно-
лог дайындау

Оқылым 

9.2.1.1 ұйғыр тілі стильдері мен шешендік сөздің түрлерін 
қолданылған тілдік құралдар арқылы тану; 
9.2.5.1 мəтінде көтерілген мəселеге оқырманның қарым-қаты-
насын анықтауға арналған талқылау сұрақтарын құрастыру; 
9.2.7.1 əртүрлі ресурс көздерінен алынған ақпараттарды 
авторға сілтеме жасай отырып, жазба жұмыстарында орын-
ды қолдану

Жазылым 

9.3.2.1 мақсатты аудиторияның қызығушылығын ынталандыру 
үшін əртүрлі жанрда мəтіндер құрастыру; 
9.3.3.1 мəтін құрылымын сақтай отырып, бірнеше графиктік 
мəтіндегі (диаграмма, кесте) деректерді салыстыру, маңызды 
тұстары мен үрдістерді (тенденция) анықтап жазу; 
9.3.5.1 оқылым жəне тыңдалым материалдары бойын-
ша автордың негізгі ойын сақтай отырып, өзгерту тəсілдері 
арқылы мəтін (аннотация, тезис) жазу

Əдеби тіл 
нормасы

9.4.4.1 құрмалас сөйлем жасалу жолдарын, түрлерін білу;
9.4.4.1 мəнмəтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық 
нормаға сай жазу; 
9.4.3.1 лексикалық стилистика заңдылықтарын дұрыс қолдану; 
9.4.5.1 бас əріппен жазылатын күрделі атауларды дұрыс жазу
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9.1.2.1 қоғамдық-саяси, əлеуметтік-экономикалық, ғылыми 
тақырыптарға байланысты əртүрлі жанрдағы кең көлемді 
мəтіндердегі (дəріс, интервью, пікірталас, монография, 
мақала, Жолдау) мақсатты аудитория мен көркемдегіш 
құралдардың рөлін талдау; 
9.1.4.1 мəтіннің мақсатты аудиториясы, автор көзқарасы, 
көңіл-күйін табу арқылы негізгі ойды анықтау; 
9.1.5.1 мəтінде көтерілген мəселені ғаламдық мəселелермен 
байланыстыру, өз пікірін білдіре отырып, сыни баға беру

Оқылым 

9.2.1.1 өзгертіп айту түрінде берілген сұрақтар арқылы қажетті 
ақпаратты табу, астарлы ойды анықтау; 
9.2.3.1 қоғамдық-саяси мəтіндер (жолдау, заңнама, 
мемлекеттік бағдарламалар, əскери-патриоттық) арқылы 
мəтіндердің жанрлық түрлерін ажырату; 
9.2.4.1 əртүрлі стильдегі мəтіндердің тақырыбын, қызметін, 
құрылымын, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау; 
9.2.6.1 белгілі мақсат үшін оқылым стратегияларын тиімді 
қолдана білу

Жазылым 

9.3.1.1 жинақталған материалдар негізінде көзделген мақсатқа 
сəйкес ауызша жəне жазбаша мəтіндер үшін күрделі жоспар 
құру; 
9.3.4.1 эссенің құрылымын сақтап, ұсынылған шешімнің 
артықшылығы мен кемшіліктерін көрсете отырып, өз ойын 
негіздеумен эссе жазу; 9.3.6.1 жазба жұмысын абзацтар мен 
бөліктерге бөлу, логикалық түзетулер енгізу, редакциялау 

Əдеби тіл 
нормасы

9.4.4.1 құрмалас сөйлем жасалу жолдарын, түрлерін білу;
9.4.1.1 мəнмəтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық 
нормаға сай жазу; 
9.4.3.1 лексикалық стилистика заңдылықтарын дұрыс қолдану; 
9.4.5.1 бас əріппен жазылатын күрделі атауларды дұрыс жазу
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9.1.2.1 қоғамдық-саяси, əлеуметтік-экономикалық, ғылыми 
тақырыптарға байланысты əртүрлі жанрдағы кең көлемді 
мəтіндердегі (дəріс, интервью, пікірталас, монография, 
мақала, Жолдау) мақсатты аудитория мен көркемдегіш 
құралдардың рөлін талдау;
9.1.3.1 тыңдалған мəтіннің мазмұнын түсіну, ақпараттың 
өзектілігін, шынайылығын зерттеп, қорытынды жасау; 
9.1.4.1 мəтіннің мақсатты аудиториясы, автор көзқарасы, 
көңіл-күйін табу арқылы негізгі ойды анықтау

Оқылым 

9.2.1.1 өзгертіп айту түрінде берілген сұрақтар арқылы қажетті 
ақпаратты табу, астарлы ойды анықтау; 
9.2.3.1 қоғамдық-саяси мəтіндер (жолдау, заңнама, 
мемлекеттік бағдарламалар, əскери-патриоттық) арқылы 
мəтіндердің жанрлық түрлерін ажырату; 
9.2.4.1 əртүрлі стильдегі мəтіндердің тақырыбын, қызметін, 
құрылымын, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау; 9.2.7.1 
əртүрлі ресурс көздерінен алынған ақпараттарды авторға 
сілтеме жасай отырып, жазба жұмыстарында орынды қолдану 

Жазылым 

9.3.2.1 мақсатты аудиторияның қызығушылығын ынталандыру 
үшін əртүрлі жанрда мəтіндер құрастыру; 
9.3.4.1 эссенің құрылымын сақтап, ұсынылған шешімнің 
артықшылығы мен кемшіліктерін көрсете отырып, өз ойын 
негіздеумен эссе жазу; 9.3.6.1 жазба жұмысын абзацтар мен 
бөліктерге бөлу, логикалық түзетулер енгізу, редакциялау 

Əдеби тіл 
нормасы

9.4.4.2 салалас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін 
ажырата білу, түрлендіріп қолдану; 
 9.4.1.1 мəнмəтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық 
нормаға сай жазу; 
9.4.3.1 лексикалық стилистика заңдылықтарын дұрыс қолдану; 
9.4.5.1 бас əріппен жазылатын күрделі атауларды дұрыс жазу
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9.1.1.1 мəтін мазмұны бойынша дайындалған сұрақтарға бол-
жаммен жауап беру, түпнұсқамен салыстыру;
9.1.5.1 мəтінде көтерілген мəселені ғаламдық мəселелермен 
байланыстыру, өз пікірін білдіре отырып, сыни баға беру; 
9.1.6.1 қоғамдық-саяси, ғылыми, коммуникативтік жағдаятқа 
сай тиісті сөздер мен фразаларды таңдау, кең көлемді моно-
лог дайындау

Оқылым 

9.2.1.1 ұйғыр тілі стильдері мен шешендік сөздің түрлерін 
қолданылған тілдік құралдар арқылы тану;
9.2.5.1 мəтінде көтерілген мəселеге оқырманның қарым-қаты-
насын анықтауға арналған талқылау сұрақтарын құрастыру;
9.2.6.1 белгілі мақсат үшін оқылым стратегияларын тиімді 
қолдана білу 

Жазылым 

9.3.1.1 жинақталған материалдар негізінде көзделген мақсатқа 
сəйкес ауызша жəне жазбаша мəтіндер үшін күрделі жоспар 
құру; 
9.3.3.1 мəтін құрылымын сақтай отырып, бірнеше графиктік 
мəтіндегі (диаграмма, кесте) деректерді салыстыру, маңызды 
тұстары мен үрдістерді (тенденция) анықтап жазу; 
9.3.5.1 оқылым жəне тыңдалым материалдары бойын-
ша автордың негізгі ойын сақтай отырып, өзгерту тəсілдері 
арқылы мəтін (аннотация, тезис) жазу

Əдеби тіл 
нормасы

9.4.4.2 салалас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін 
ажырата білу, түрлендіріп қолдану; 
 9.4.1.1 мəнмəтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық 
нормаға сай жазу; 
9.4.3.1 лексикалық стилистика заңдылықтарын дұрыс қолдану; 
9.4.5.1 бас əріппен жазылатын күрделі атауларды дұрыс жазу

3-тоқсан 
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9.1.2.1 қоғамдық-саяси, əлеуметтік-экономикалық, ғылыми 
тақырыптарға байланысты əртүрлі жанрдағы кең көлемді 
мəтіндердегі (дəріс, интервью, пікірталас, монография, 
мақала, жолдау) мақсатты аудитория мен көркемдегіш 
құралдардың рөлін талдау;
9.1.4.1 мəтіннің мақсатты аудиториясы, автор көзқарасы, 
көңіл-күйін табу арқылы негізгі ойды анықтау

Оқылым 

9.2.1.1 өзгертіп айту түрінде берілген сұрақтар арқылы қажетті 
ақпаратты табу, астарлы ойды анықтау;
9.2.2.1 ұйғыр тілі стильдері мен шешендік сөздің түрлерін 
қолданылған тілдік құралдар арқылы тану; 
9.2.3.1 қоғамдық-саяси мəтіндер (жолдау, заңнама, 
мемлекеттік бағдарламалар, əскери-патриоттық) арқылы 
мəтіндердің жанрлық түрлерін ажырату

Жазылым 

9.3.1.1 жинақталған материалдар негізінде көзделген мақсатқа 
сəйкес ауызша жəне жазбаша мəтіндер үшін күрделі жоспар 
құру; 
9.3.4.1 эссенің құрылымын сақтап, ұсынылған шешімнің 
артықшылығы мен кемшіліктерін көрсете отырып, өз ойын 
негіздеумен эссе жазу

Əдеби тіл 
нормасы

9.4.4.3 сабақтас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін 
ажырата білу, түрлендіріп қолдану;
 9.4.4.1 мəнмəтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық 
нормаға сай жазу; 
9.4.3.1 лексикалық стилистика заңдылықтарын дұрыс қолдану; 
9.4.5.1 бас əріппен жазылатын күрделі атауларды дұрыс жазу

Тыңдалым 
жəне айты-

лым 

9.1.1.1 мəтін мазмұны бойынша дайындалған сұрақтарға бол-
жаммен жауап беру, түпнұсқамен салыстыру; 
9.1.3.1 тыңдалған мəтіннің мазмұнын түсіну, ақпараттың 
өзектілігін, шынайылығын зерттеп, қорытынды жасау 
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Оқылым 
9.2.4.1 əртүрлі стильдегі мəтіндердің тақырыбын, қызметін, 
құрылымын, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау; 9.2.5.1 
мəтінде көтерілген мəселеге оқырманның қарым-қатынасын 
анықтауға арналған талқылау сұрақтарын құрастыру

Жазылым 

9.3.2.1 мақсатты аудиторияның қызығушылығын ынталандыру 
үшін əртүрлі жанрда мəтіндер құрастыру; 
9.3.5.1 оқылым жəне тыңдалым материалдары бойын-
ша автордың негізгі ойын сақтай отырып, өзгерту тəсілдері 
арқылы мəтін (аннотация, тезис) жазу

Əдеби тіл 
нормасы

9.4.4.3 сабақтас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін 
ажырата білу, түрлендіріп қолдану;
9.4.4.1 мəнмəтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық 
нормаға сай жазу;
9.4.3.1 лексикалық стилистика заңдылықтарын дұрыс қолдану; 
9.4.5.1 бас əріппен жазылатын күрделі атауларды дұрыс жазу
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9.1.6.1 қоғамдық-саяси, ғылыми, коммуникативтік жағдаятқа 
сай тиісті сөздер мен фразаларды таңдау, кең көлемді моно-
лог дайындау; 
9.2.5.1 мəтінде көтерілген мəселені ғаламдық мəселелермен 
байланыстыру, өз пікірін білдіре отырып, сыни баға беру

Оқылым 
9.2.6.1 белгілі мақсат үшін оқылым стратегияларын тиімді 
қолдана білу;
 9.2.7.1 əртүрлі ресурс көздерінен алынған ақпараттарды ав тор ға 
сілтеме жасай отырып, жазба жұмыстарында орынды қолдану

Жазылым 

9.3.2.1 мақсатты аудиторияның қызығушылығын ынталандыру 
үшін əртүрлі жанрда мəтіндер құрастыру; 
9.3.3.1 мəтін құрылымын сақтай отырып, бірнеше графиктік 
мəтіндегі (диаграмма, кесте) деректерді салыстыру, маңызды 
тұстары мен үрдістерді (тенденция) анықтап жазу; 
9.3.5.1 оқылым жəне тыңдалым материалдары бойын-
ша автордың негізгі ойын сақтай отырып, өзгерту тəсілдері 
арқылы мəтін (аннотация, тезис) жазу

Əдеби тіл 
нормасы

9.4.4.3 сабақтас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін 
ажырата білу, түрлендіріп қолдану;
 9.4.1.1 мəнмəтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық 
нормаға сай жазу;
9.4.3.1 лексикалық стилистика заңдылықтарын дұрыс қолдану; 
9.4.5.1 бас əріппен жазылатын күрделі атауларды дұрыс жазу

4-тоқсан 

Əл
ем

де
гі 

қа
қт

ығ
ыс

та
р 

жə
не

 б
ей

бі
тш

іл
ік

Тыңдалым 
жəне айты-

лым 

9.1.1.1 мəтін мазмұны бойынша дайындалған сұрақтарға бол-
жаммен жауап беру, түпнұсқамен салыстыру;
9.1.4.1 мəтіннің мақсатты аудиториясы, автор көзқарасы, 
көңіл-күйін табу арқылы негізгі ойды анықтау;
9.1.6.1 қоғамдық-саяси, ғылыми, коммуникативтік жағдаятқа 
сай тиісті сөздер мен фразаларды таңдау, кең көлемді моно-
лог дайындау 

Оқылым 

9.2.1.1 ұйғыр тілі стильдері мен шешендік сөздің түрлерін 
қолданылған тілдік құралдар арқылы тану; 
9.2.3.1 қоғамдық-саяси мəтіндер (жолдау, заңнама, 
мемлекеттік бағдарламалар, əскери-патриоттық) арқылы 
мəтіндердің жанрлық түрлерін ажырату; 
9.2.5.1 мəтінде көтерілген мəселеге оқырманның қарым-
қатынасын анықтауға арналған талқылау сұрақтарын құрастыру;
9.2.7.1 əртүрлі ресурс көздерінен алынған ақпараттарды ав торға 
сілтеме жасай отырып, жазба жұмыстарында орынды қолдану 

Жазылым 

9.3.2.1 мақсатты аудиторияның қызығушылығын ынталандыру 
үшін əртүрлі жанрда мəтіндер құрастыру; 
9.3.5.1 оқылым жəне тыңдалым материалдары бойын-
ша автордың негізгі ойын сақтай отырып, өзгерту тəсілдері 
арқылы мəтін (аннотация, тезис) жазу;
9.3.6.1 жазба жұмысын абзацтар мен бөліктерге бөлу, 
логикалық түзетулер енгізу, редакциялау

Əдеби тіл 
нормасы 

9.4.4.4 аралас құрмалас сөйлемдердің жасалу жолдарын білу, 
қолдану;
9.4.1.1 мəнмəтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық 
нормаға сай жазу; 
9.4.3.1 лексикалық стилистика заңдылықтарын дұрыс қолдану; 
9.4.5.1 бас əріппен жазылатын күрделі атауларды дұрыс жазу

Та
би

ғи
 р

ес
ур

ст
ар

ды
 ти

ім
ді

 п
ай

да
ла

ну

Тыңдалым 
жəне айты-

лым 

9.1.2.1 қоғамдық-саяси, əлеуметтік-экономикалық, ғылыми 
тақырыптарға байланысты əртүрлі жанрдағы кең көлемді 
мəтіндердегі (дəріс, интервью, пікірталас, монография, 
мақала, жолдау) мақсатты аудитория мен көркемдегіш 
құралдардың рөлін талдау;
9.1.3.1 тыңдалған мəтіннің мазмұнын түсіну, ақпараттың 
өзектілігін, шынайылығын зерттеп, қорытынды жасау;
9.2.5.1 мəтінде көтерілген мəселені ғаламдық мəселелермен 
байланыстыру, өз пікірін білдіре отырып, сыни баға беру

Оқылым 

9.2.1.1 өзгертіп айту түрінде берілген сұрақтар арқылы қажетті 
ақпаратты табу, астарлы ойды анықтау; 
9.2.4.1 əртүрлі стильдегі мəтіндердің тақырыбын, қызметін, 
құрылымын, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау; 
9.2.6.1 белгілі мақсат үшін оқылым стратегияларын тиімді 
қолдана білу 

Жазылым 

9.3.1.1 жинақталған материалдар негізінде көзделген мақсатқа 
сəйкес ауызша жəне жазбаша мəтіндер үшін күрделі жоспар құру; 
9.3.3.1 мəтін құрылымын сақтай отырып, бірнеше графиктік 
мəтіндегі (диаграмма, кесте) деректерді салыстыру, маңызды 
тұстары мен үрдістерді (тенденция) анықтап жазу; 
9.3.4.1 эссенің құрылымын сақтап, ұсынылған шешімнің 
артықшылығы мен кемшіліктерін көрсете отырып, өз ойын 
негіздеумен эссе жазу 

Əдеби тіл 
нормасы

9.4.4.4 аралас құрмалас сөйлемдердің жасалу жолдарын білу, 
қолдану;
 9.4.1.1 мəнмəтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық 
нормаға сай жазу; 
9.4.3.1 лексикалық стилистика заңдылықтарын дұрыс қолдану; 
9.4.5.1 бас əріппен жазылатын күрделі атауларды дұрыс жазу

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін атқарушысының
 2017 жылғы 25 қазандағы №545 бұйрығына 24-қосымша 

 
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 

2013 жылғы 3 сəуірдегі №115 бұйрығ ына 214-қосымша

Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9 сыныптарына арналған «Тəжік тілі» 
пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы 

(оқыту тəжік 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. Тəжік тілі пəнін оқыту мақсаты – ана тілін қадірлейтін, қоғамдық мəнін түсінетін 
тұлға қалыптастыру, тəжік əдеби тілі нормаларын сақтап, дұрыс қолдана білуге, еркін 
сөйлесуге жəне сауатты жазуға үйрету.

3. «Тəжік тілі» оқу пəнінің басты міндеттері:
1) тəжік тілін ана тілі ретінде тани отырып, өмірлік қажеттіліктерінде коммуникативтік 

(тыңдалым, оқылым, айтылым, жазылым) əрекеттері түрінде сауаттылықпен қолдану 
дағдыларын дамыту;

2) тəжік тілін күнделікті өмірде еркін қолданып жүрген қарым-қатынас құралынан 
тілдік құбылыс ретіндегі заңдылықтар негізінде танып-білу дағдыларын қалыптастыру;

3) тəжік тілі жүйесін құраушы кіші жүйелерді, тіл бірліктерін жəне олардың табиғатын 
танып білу. 

4. «Тəжік тілі» оқу пəнінің бағдарламасы оқушының тіл сауаттылығы мен сөйлеу 
сауаттылығын, сөз байлығын, басқалармен еркін қарым-қатынасқа түсу қабілетін да-
мытуды жəне оқушының ойлау қабілетін жетілдіруді көздейді.

5. «Тəжік 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. Тəжік тілін пəн ретінде оқытуда оқушылардың ұлттық дүниетанымын кеңейтетін, 
шығармашылық ойлауға төселдіретін, айналадағы адамдармен дұрыс қарым-қатынас 
жасауды үйрететін, оны тұлға ретінде əлеуметтендіруге мүмкіндік беретін басты нысана 
болып табылады. «Тəжік 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. « Тəжік 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 

дағдыларын қалыптастыруға, академиялық тілді сауатты қолдануды дамытуға 
бағытталады;

3) ауызекі сөйлеу дағдыларын қалыптастыруға бағытталған қолданбалы бағытты 
ұстанатын коммуникативтік əдіске негізделеді;

4) тіл мен мəдениет арасындағы байланыс түсінігін қалыптастырады;
5) қазақ, орыс жəне басқа халықтардың мəдениетімен салыстыра отырып ұйғыр 

тілінің ұлттық-мəдени ерекшелігі туралы көзқарас қалыптастырады.
2-тарау. «Тəжік тілі» пəнінің мазмұнын ұйымдастыру

8. «Тəжік тілі» пəні бойынша оқу жүктемесінің бөлінуі:
1) 5-сынып – аптасына 3 сағат, оқу жылында – 102 сағат; 
2) 6-сынып – аптасына 3 сағат, оқу жылында – 102 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.
9. «Тəжік тілі» пəні оқу бағдарламасының мазмұны бөлім бойынша оқыту 

ұйымдастырылған. Бөлім сынып бойынша оқыту мақсаттарынан, күтілетін нəтижеден 
тұратын бөлімшелерден тұрады. Бағдарламада оқу мақсаттары төрт саннан тұратын 
кодтық белгімен белгіленді. 

10. Оқу мақсаттары мұғалім мен оқушыға болашақ қадамдары жөнінде өзара 
ой бөлісуге, оларды жоспарлау мен бағалауға мүмкіндік беретін бірізділік пен 
сабақтастықты көрсететін 4 бөлімнен тұрады: тыңдалым жəне айтылым, оқылым, жа-
зылым, əдеби тіл нормаларын сақтау.

11. «Тыңдалым жəне айтылым» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) болжау;
2) əртүрлі жанрдағы мəтіндерді талдау;
3) мəтіннен ақпаратты анықтау;
4) негізгі ойды анықтау; 
5) тыңдалым материалы бойынша жауап беру жəне бағалау; 
6) сөйлеу мəдениетін дамыту.
12. «Оқылым» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады: 
1) ақпаратты түсіну;
2) мəтіннің стильдік ерекшелігін тану;
3) мəтіннің жанрлық ерекшелігін ажырату;
4) мəтін бойынша сұрақтар құрастыра білу;
5) мəтіндерге салыстырмалы анализ жасау;
6) оқылым стратегияларын қолдану;
7) əртүрлі ресурс көздерінен қажетті ақпарат алу.
13. «Жазылым» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) жоспар құру;
2) əртүрлі жанрда мəтіндер құрастыру;
3) жазба жұмыстарын əртүрлі формада ұсыну;
4) эссе жазу;
5) оқылым жəне тыңдалым материалдары негізінде жинақы мəтін жазу;
6) мəтіндерді түзету жəне редакциялау.
14. «Əдеби тіл нормаларын сақтау бөлімі» келесі бөлімшелерден тұрады:
1) орфографиялық норма;
2) орфоэпиялық норма;
3) лексикалық норма;
4) грамматикалық норма;
5) пунктуациялық норма.

3-тарау. Оқу мақсаттарының жүйесі
15. Кодтық белгідегі бірінші сан сыныпты, екінші жəне үшінші сан сөйлеу 

əрекеттерінің ретін, төртінші сан оқу мақсатының реттік нөмірін көрсетеді. Мысалы, 
5.5.1.1. кодында «5» - сынып; «5.1» - дағдылар; «1» - оқу мақсатының реттік нөмірі.

16. Оқу мақсаттарының жүйесі:

1) тыңдалым жəне айтылым:
Білім алушылар білуі тиіс:

 5-сынып 6-сынып 7-сынып 8-сынып 9-сынып
1. Болжау 5.1.1.1 тірек сөздер мен 

ұсынылған иллюстрациялар 
арқылы тақырыпты болжау

6.1.1.1 мəтіннің атауын тал-
қылау жəне алғашқы бөлігін 
тыңдау арқылы көтерілетін 
мəселені болжау

7.1.1.1 мəтін үзінділерін тыңдай 
отырып, оқиғаның дамуы мен 
аяқталуын болжау

8.1.1.1 мəтіннен алынған дəйек 
сөз дерге, үзінділерге сүйене 
отырып, көтерілетін мəселені 
болжау

9.1.1.1 мəтін мазмұны бойын-
ша дайындалған сұрақтарға 
болжаммен жауап беру, 
түпнұсқамен салыстыру 

2. Əртүрлі 
жанрдағы 
мəтіндерді 
талдау

5.1.2.1 əлеуметтік-
тұрмыстық, əлеуметтік-
мəдени, тақырыптарға 
байланысты диалог, 
монологтердегі (əн мəтіні, 
хабарлама, жарнама, ха-
барландыру) көтерілген 
мəселені түсіндіру

6.1.2.1 əлеуметтік-мəдени, 
ресми-іскери тақырыптарға 
байланысты диалог, 
монологтердегі (нұсқаулық, 
құттықтау, хабарландыру, 
өмірбаян, жаңалық, интер-
вью) көтерілген мəселені 
талдау

7.1.2.1 əлеуметтік-қоғамдық, 
оқу –еңбек тақырыптарына 
байланысты диалог, моно-
лог, полилогтердегі (интер-
вью, пікірталас, жаңалық, əн, 
көркем əдеби шығармалардан 
үзінді) автор көзқарасы мен 
көтерілген мəселені талдау 

8.1.2.1 əлеуметтік-қоғамдық, 
мəдени-тарихи тақырыптарға 
байланысты диалог, монолог, 
полилогтердегі (интервью, 
пікірталас, жолдау, моногра-
фия жəне лекциядан үзінді) ав-
тор көзқарасы мен экспресивті-
эмоционалды сөздердің рөлін 
талдау

9.1.2.1 қоғамдық-саяси, 
əлеуметтік-экономикалық, 
ғылыми тақырыптарға байла-
нысты əртүрлі жанрдағы кең 
көлемді мəтіндердегі (дəріс, ин-
тервью, пікірталас,монография, 
мақала, жолдау) мақсатты 
аудитория мен көркемдегіш 
құралдардың рөлін талдау

3. Мəтіннен 
ақпаратты 
анықтау 

5.1.3.1 тыңдалған мəтіннің 
мазмұнын түсіну, негізгі жəне 
қосымша ақпаратты анықтау

6.1.3.1 тыңдалған мəтіннің 
мазмұнын түсіну, детальді 
ақпаратты анықтау

7.1.3.1 тыңдалған мəтіннің 
мазмұнын түсіну, ұсынылған 
ақпарат бойынша факті мен 
көзқарасты ажырата білу

8.1.3.1 тыңдалған мəтіннің 
мазмұнын түсіну, ұсынылған 
ақпараттан астарлы ойды 
анықтау

9.1.3.1 тыңдалған мəтіннің 
мазмұнын түсіну, ақпараттың 
өзектілігін, шынайылығын зерт-
теп, қорытынды жасау

4. Негізгі 
ойды анықтау

5.1.4.1 тірек сөздер мен 
жетекші сұрақтар арқылы 
негізгі ойды анықтау

6.1.4.1 мəтіннің құрылымдық 
ерекшелігіне назар аудара 
отырып, жетекші сұрақтар 
арқылы негізгі ойды анықтау

7.1.4.1 мəтін тақырыбы, 
сөйлеушінің дауыс ырғағы мен 
сөйлеу мəнері арқылы негізгі 
ойды анықтау

8.1.4.1 мəтінде көтерілген 
мəселені (тұрмыстық, 
əлеуметтік, қоғамдық) талдай 
отырып, негізгі ойды анықтау

9.1.4.1 мəтіннің мақсатты ауди-
ториясы, автор көзқарасы, көңіл- 
күйін табу арқылы негізгі ойды 
анықтау

5. Тыңдалым 
материалы 
бойынша жау-
ап беру жəне 
бағалау 

5.1.5.1 тыңдалған мəтін 
мазмұны негізінде сұрақтарға 
жауап беру, көтерілген 
мəселе бойынша өз ойын 
білдіру

6.1.5.1 тыңдалған мəтін маз-
мұны бойынша жалпы жəне 
нақты сұрақтарға жауап 
бе ру, мəтіндегі ақпаратты 
шы найы өмірмен байла-
ныстыру

7.1.5.1 проблемалық сұрақ-
тарға тыңдалған мəтіннен 
де ректер келтіре отырып, дə-
лелді жауап беру, өз жауабын 
өзгенің жауабымен салыстыру, 
талқылау 

8.1.5.1 перифраз түрінде 
берілген сұрақтар арқылы 
мəтіннен қажетті ақпаратты 
таба білу, көтерілген мəселе 
бойынша ой тұжырымдау 

9.1.5.1 мəтінде көтерілген 
мəселені ғаламдық 
мəселелермен байланыстыру, 
өз пікірін білдіре отырып, сыни 
баға беру

6. 
Сөйлеу 
мəдениетін 
дамыту

5.1.6.1 коммуникативтік 
жағдаятқа сай эмоционалды 
сөздерді, дауыс ырғақтары 
арқылы қыстырма, қарат па, 
одағай сөздерді еркін қол-
данып, диалогке даяр лықсыз 
қатысу, өз пікірін білдіру 

6.1.6.1 коммуникативтік 
жағдаятқа сай ресми сөздер 
мен тіркестер, дайын 
тіркестер мен терминдерді 
орынды қолданып, диалогке 
қатысу, ойын анық жеткізу

7.1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа 
сай көркем бейнелеуіш, эмоцио-
налды-экспрессивті сөздерді 
жəне мақал-мəтелдер мен тұ-
рақты тіркестерді еркін қолданып, 
диалогке қатысу, пікірталаста тез 
жəне дұрыс шешім қабылдай білу

8.1.6.1 коммуникативтік 
жағдаятқа сай ғылыми жəне 
халықаралық терминдерді, 
ғылыми деректерді орынды 
қолданып, диалог, монолог, 
полилогта өз ойын дəлелді, 
жүйелі жеткізу

9.1.6.1 қоғамдық-саяси, ғылыми, 
коммуникативтік жағдаятқа сай 
тиісті сөздер мен фразаларды 
таңдау, кең көлемді монолог 
дайындау

2) оқылым:
Білім алушылар білуі тиіс:

5-сынып 6-сынып 7-сынып 8-сынып 9-сынып
1. Ақпаратты 
түсіну 

5.2.1.1 мəтіндегі негізгі 
жəне қосымша ақпаратты 
түсіну, анықтау

6.2.1.1 -мəтіннен негізгі 
жəне қосымша, детальді 
ақпаратты анықтау, түсіндіру

7.2.1.1 мəтіндік жəне гра-
фиктік (кесте, диаграмма, су-
рет, шартты белгілер) ақпа-
ратты интерпретациялау 

8.2.1.1 аралас жəне тұтас 
мəтіндердегі (кесте, диаграмма, 
сызба, сурет) ақпараттарды салы-
стыру, өңдеу 

9.2.1.1 перифраз түрінде 
берілген сұрақтар арқылы 
қажетті ақпаратты табу, астар-
лы ойды анықтау

2. Мəтіннің 
стильдік 
ерекшелігін 
тану

5.2.2.1 лексиканың ауыз екі 
сөйлеу жə не жазба стильдік 
айырма шы лықтарын 
мəтіндер арқылы тану

6.2.2.1 ауызекі сөйлеу жəне 
көркем сөйлеудің стильдік 
ерекшеліктерін қолданылған 
тілдік құралдар арқылы тану

7.2.2.1 публицистикалық 
жəне ресми стиль 
ерекшеліктерін қолданылған 
тілдік құралдар арқылы тану

8.2.2.1 публицистикалық жəне 
ғылыми стиль ерекшеліктерін 
қолданылған тілдік құралдар арқылы 
тану

9.2.2.1 қазақ тілі стильдері 
мен шешендік сөздің түрлерін 
қолданылған тілдік құралдар 
арқылы тану

3. Мəтіннің 
жанрлық 
ерекшелігін 
ажырату 

5.2.3.1 хат, хабарлама, 
жарнама, нұсқаулық, 
хабарландырудың 
құрылымы мен рəсімделуі 
арқылы жанрлық 
ерекшеліктерін ажырату.

6.2.3.1 қазақша ауызекі 
сөйлеу этикеттері мен көркем 
сөйлеудің құрылымдық жəне 
жанрлық ерекшеліктерін 
ажырату. 

7.2.3.1 хроника, хабар, 
очерктердің жəне кеңсе 
құжаттарының, қызметтік 
жазбалардың құрылымы 
мен рəсімделуі арқылы 
жанрлық ерекшеліктерін 
ажырату

8.2.3.1 мақала, аннотация, презента-
ция, тұжырымдамалар, тезистердің 
құрылымы мен рəсімделуі арқылы 
жанрлық ерекшеліктерін ажырату. 

9.2.3.1 қоғамдық-саяси 
мəтіндер (жолдау, заңнама, 
мемлекеттік бағдарламалар, 
əскери-патриоттық) арқылы 
мəтіндердің жанрлық түрлерін 
ажырату. 

4. Мəтіндерге 
салыстырмалы 
анализ жасау

5.2.4.1 ауызекі стильдегі 
мəтіндердің мазмұнын, 
тақырыбын жəне тілдік 
құралдарын салыстыру 

6.2.4.1 ауызекі жəне рес-
ми стильдегі мəтіндердің 
тақырыбын, мазмұнын, тілдік 
ерекшелігін салыстыру

7.2.4.1 идеясы ұқсас 
публицистикалық жəне 
көркем əдебиет стиліндегі 
мəтіндердің тақырыбы, 
құрылымы, мақсатты ауди-
ториясы, тілдік ерекшелігін 
салыстыра талдау

8.2.4.1 тақырыбы ұқсас ғылыми 
жəне публицистикалық стильдегі 
мəтіндердің тақырыбын, түрлерін 
(əңгімелеу, сипаттау, талқылау), 
құрылымын салыстыра талдау

9. 2.4.1 əртүрлі стильдегі 
мəтіндердің тақырыбын, 
қызметін, құрылымын, тілдік 
ерекшелігін салыстыра талдау

5.Мəтін бойын-
ша сұрақтар 
құрастыра білу

5.2.5.1 мəтін мазмұнын 
түсінуге, нақты 
ақпараттарды анықтауға 
бағытталған сұрақтар 
құрастыру 

6.2.5.1 мəтіннен негізгі жə не 
қосымша ақпаратты, көте-
рілген мəселені анықтауға 
бағытталған нақтылау 
сұрақтарын құрастыру

7.2.5.1 мəтін бойынша 
проблемалық сұрақтар 
құрастыру. 

8.2.5.1 перифразаның түрлі 
тəсілдерін қолдана отырып, мəтін 
бойынша сұрақтар құрастыру

9.2.5.1 мəтінде көтерілген 
мəселеге оқырманның 
қарым-қатынасын анықтауға 
арналған талқылау 
сұрақтарын құрастыру

6.Оқылым 
стратегияла-
рын қолдану

5.2.6.1 оқылым стратеги-
яларын қолдану: жалпы 
мазмұнын түсіну үшін оқу, 
нақты ақпаратты табу 
үшін оқу 

6.2.6.1 оқылым стратегия-
ларын қолдану: коммента-
рий жасау, іріктеп оқу, рөлге 
бөліп оқу 

7.2.6.1 оқылым стратеги-
яларын қолдану: коммен-
тарий жасау, іріктеп оқу, 
зерттеп оқу

8.2.6.1 оқылым стратегияларын 
қолдану: комментарий жасау, іріктеп 
оқу, талдап оқу

9.2.6.1 белгілі бір мақсат 
үшін оқылым стратегияларын 
тиімді қолдана білу 

7. Əртүрлі ре-
сурс көздерінен 
қажетті ақпарат 
алу 

5.2.7.1 энциклопедиялар, 
балаларға арналған га-
зет-журналдардан қажетті 
ақпаратты ала білу 

6.2.7.1 энциклопедия, сөздік, 
балаларға арналған га-
зет-журналдардан қажетті 
ақпараттарды алу, авторына 
сілтеме жасау

7.2.7.1 ғаламтор, энцикло-
педия, газет-журналдар, 
оқулықтардан алынған 
деректерді қолдану, авторы-
на сілтеме жасау

8.2.7.1 ғаламтор, энциклопедия, га-
зет-журналдар, оқулықтар, ғылыми 
еңбектерден алынған деректерді 
дəлел ретінде қолдану, авторына 
сілтеме жасау

9.2.7.1 əртүрлі ресурс көзде-
рінен алынған ақпараттарды 
авторға сілтеме жасай оты-
рып, жазба жұмыстарында 
орынды қолдану

3) жазылым:
Білім алушылар білуі тиіс:

 5-сынып  6-сынып  7-сынып  8-сынып 9-сынып
1. Жоспар құру 5.3.1.1 берілген мəтінге 

сəйкес кіріспе, негізгі 
жəне қорытынды 
бөлімдерді қамтитын 
қарапайым жоспар құру

6.3.1.1 əртүрлі жанрдағы 
мəтіндерді жазу үшін 
құрылымын ескере отырып, 
қарапайым жоспар құру

7.3.1.1 əртүрлі жанрдағы 
мəтіндерді жазу үшін 
құрылымын ескере отырып, 
күрделі жоспар құру

8.3.1.1 тақырып бойынша ма-
териал жинақтап, тезистік жо-
спар құру

9.3.1.1 жинақталған матери-
алдар негізінде көзделген 
мақсатқа сəйкес ауызша жəне 
жазбаша мəтіндер үшін күрделі 
жоспар құру 

2. Əртүрлі жанр-
да мəтіндер 
құрастыру

5.3.2.1 жанрлық 
ерекшеліктеріне 
сай ресімделуі мен 
құрылымын сақтап, хат, 
жарнама, хабарландыру 
құрастырып жазу 

6.3.2.1 жанрлық жəне 
стильдік ерекшеліктеріне 
сай құрылымын сақтай оты-
рып, мінездеме, құттықтау, 
өмірбаян құрастырып жазу

7.3.2.1 жанрлық жəне 
стильдік ерекшеліктеріне сай 
көркемдегіш құралдарды орын-
ды қолдана отырып, шағын 
мақала, нұсқаулық, əңгіме 
құрастырып жазу 

8.3.2.1 жанрлық жəне стильдік 
ерекшеліктеріне сай тілдік 
құралдарды орынды қолданып, 
мақала, аннотация, тезис 
құрастырып жазу 

9.3.2.1 мақсатты аудиторияның 
қызығушылығын ынталандыру 
үшін əртүрлі жанрда мəтіндер 
құрастыру 

3. Жазба 
жұмыстарын 
əртүрлі формада 
ұсыну 

5.3.3.1 сюжетті 
суреттердің (фотосу-
реттер) желісі бойынша 
əңгіме құрастыру

6.3.3.1 ұсынылған тақырып 
бойынша деректер жинақтай 
отырып, графиктік мəтін (диа-
грамма, кесте, сызба) түрінде 
құрастыру

7.3.3.1 мəтін құрылымын (кіріспе 
бөлім, жалпы мəлімет беру, 
детальді мəлімет беру) сақтай 
отырып, графиктік мəтін (шарт-
ты белгі, сурет, сызба) түрінде 
берілген процесті сипаттап жазу 

8.3.3.1 мəтін құрылымын сақтай 
отырып, графиктік мəтіндегі 
(диаграмма, кесте) деректердің 
маңызды тұстарын анықтап 
жазу

9. 3.3.1 мəтін құрылымын 
сақтай отырып, бірнеше 
графиктік мəтіндегі (диаграм-
ма, кесте) деректерді салы-
стыру, маңызды тұстары мен 
үрдістерді (тенденция) анықтап 
жазу

4. Эссе жазу 5.3.4.1 эссенің кіріспе, 
негізгі, қорытынды 
бөлімдерін сақтай оты-
рып, өзіне таныс адам-
ды, белгілі бір мекен 
мен оқиғаны сипаттап не 
суреттеп жазу

6.3.4.1 эссе тақырыбынан 
ауытқымай, абзац түрлерін 
жүйелі құрастырып, 
көтерілген мəселе бойынша 
келісу-келіспеу себептерін 
айқын көрсетіп жазу. («келісу, 
келіспеу» эссесі)

7.3.4.1 эссе құрылымы мен 
даму желісін сақтап, тақырыпқа 
байланысты берілген мəселенің 
оңтайлы шешілу жолдары не-
месе себептеріне өз көзқарасын 
жазу. (дискуссивті эссе)

8.3.4.1 эссе құрылымы мен 
даму желісін сақтап, мəселе 
бойынша ұсынылған шешімнің 
артықшылығы мен кемшілік 
тұстарын салыстыру, өз ойын 
дəлелдеп жазу. (аргументативті 
эссе)

9.3.4.1 эссе құрылымы мен 
даму желісін сақтап, көтерілген 
мəселе бойынша екі жақты 
пікірді немесе жағдаятты 
талқылау, біреуіне таңдау жа-
сап, өз ойын дəлелдеп жазу. 
(аргументатив ті эссе)

5. Оқылым жəне 
тыңдалым ма-
териалдары 
негізінде жинақы 
мəтін (компрес-
сия) жазу

5.3.5.1 оқылым жəне 
тыңдалым материал-
дары бойынша негізгі 
ақпараттарды сақтай 
отырып, жинақы мəтін 
жазу

6.3.5.1 оқылым жəне 
тыңдалым материалда-
ры бойынша негізгі ойды 
білдіретін сөйлемдерді 
іріктей отырып, жинақы 
мəтін жазу

7.3.5.1 оқылым жəне тыңдалым 
материалдары бойынша тірек 
сөздер мен сөз тіркестерін 
синонимдік қатармен ауыстыра 
отырып, жинақы мəтін жазу 

8. 3.5.1 оқылым жəне тыңдалым 
материалдары бойынша 
мəтіннің баяндау желісін 
сақтап, əр бөлігінен алынған 
ақпараттардан жинақы мəтін 
(аннотация, тезис) жазу

9.3.5.1 оқылым жəне 
тыңдалым материалдары бой-
ынша автордың негізгі ойын 
сақтай отырып, перифраз 
тəсілдері арқылы жинақы мəтін 
(аннотация, тезис) жазу

6. Мəтіндерді 
түзету жəне ре-
дакциялау

5.3.6.1 мəтіндегі 
орфографиялық 
қателерді сөздіктерге 
сүйене отырып, түзету 
жəне редакциялау

6.3.6.1 мəтіндегі 
орфографиялық жəне 
пунктуациялық қателерді 
сөздіктерге, емле 
ережелеріне сүйеніп, түзету, 
редакциялау

7.3.6.1 мəтіндегі сөздердің 
тақырыпқа сай орын-
ды қолданылуын тексеру, 
синонимдік қатармен ауыстыра 
отырып, лексикалық түзетулер 
енгізу, редакциялау 

8.3.6.1 баспасөз ақпарат 
құралдары материалдары 
негізінде стильдік ауытқуларды, 
орынсыз қолданылған сөз ора-
лымдарын талдап, стильдік 
түзетулер жасау, редакциялау

9.3.6.1 жазба жұмысын аб-
зацтар мен бөліктерге бөлу, 
ойын (ақпарат, идея) дұрыс 
жүйелеп, логикалық түзетулер 
енгізу, редакциялау

4) əдеби тіл нормаларын сақтау:
Білім алушылар білуі тиіс:

 5-сынып  6-сынып  7-сынып  8-сынып 9-сынып
1. Ор-
фогра-
фиялық 
норма 

5.4.1.1 қазақ тілінің дыбыстар жүйесін, 
үндестік заңын, емлелік ерекшеліктерін 
ескере отырып, орфографиялық нормаға 
сай жазу

6.4.1.1 тақырып бойын-
ша жеке сөздер, бірге, 
бөлек жəне дефис арқылы 
жазылатын сөздерді 
орфографиялық нормаға 
сай жазу

7.4.1.1 жалғаулар 
мен шылаулардың 
ерекшелігін ескере оты-
рып, үндестік заңына сəйкес 
орфографиялық нормаға 
сай жазу

8.4.1.1 тақырып бойын-
ша бас əріппен жазылатын 
күрделі-құрама атауларды 
орфографиялық нормаға 
сай жазу

9.4.1.1 мəнмəтін бой-
ынша тілдік бірліктерді 
орфографиялық нормаға 
сай жазу
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2. Орфо-
эпиялық 
норма 

5.4.2.1 сөз ішіндегі жəне сөз 
аралығындағы ілгерінді, кейінді жəне 
тоғыспалы ықпал заңдылықтарына 
сəйкес айта білу

6.4.2.1 екпіннің түрлерін 
(сөз екпіні, тіркес екпіні, 
логикалық екпін) сөз жəне 
сөйлем ішінде орынды 
қолдану

7.4.2.1 сөйлеу тіліндегі ин-
тонация, кідіріс, логикалық 
екпіннің мəнін түсініп қолдану

8.4.2.1 сөйлеу ағымындағы 
интонацияның құрамдас 
бөліктері: əуен, əуез, тембр, 
қарқын, кідірісті сөйлеу 
мəнеріне сай қолдану 

3. Лекси-
калық 
норма

5.4.3.1 тура жəне ауыспалы мағыналы 
сөздерді, көп мағыналы сөздер, омо-
ним, антоним, синонимдерді көркемдік 
ерекшеліктеріне сай қолдану

6.4.3.1 көнерген сөз, эвфе-
мизм, дисфемизм, неоло-
гизм, термин, диалект сөз, 
кəсіби сөз, табу сөздердің 
қолданыс аясын түсіну жəне 
ажырата білу

7.4.3.1 фразеологизм, 
мақал-мəтелдердің эмоци-
оналды мəнін, көркемдік 
ерекшеліктерін түсініп қолдану 

8.4.3.1 сөздік қор жəне сөздік 
құрам ерекшеліктерін түсініп 
қолдану

9.4.3.1 лексикалық сти-
листика заңдылықтарын 
дұрыс қолдану

4. Грамма-
тикалық 
норма 

5.4.4.1 жұрнақ арқылы жасалған туынды 
сөздерді жəне күрделі сөздерді ауыз-
ша жəне жазбаша тілдесім барысында 
қолдану 
5.4.4.2 зат есімдердің мағыналық 
түрлерін мəнмəтін аясында жалғаулар 
арқылы түрлендіріп қолдану
5.4.4.3 сын есімдердің, шырай түрлерінің 
көркемдік ерекшелігін тану, сын есімді зат 
есім орнына қолдана білу
5.4.4.4 сан есімнің мағыналық түрлерін 
ажырата білу, сан есімді зат есім орнына 
қолдана білу
5.4.4.5 төл сөз, төлеу сөз, автор сөзінің 
жасалу жолдарын, қызметін білу, төл 
сөзді төлеу сөзге айналдыру

6.4.4.1 сөйлемдегі есімдіктің 
қызметін түсіну, есімдікті зат 
есім, сын есімнің орнына 
қолдану 
6.4.4.2 етістіктің етіс 
түрлері мен салт- сабақты 
етістіктердің тіркесімдік 
мүмкіндігін ауызша жəне 
жазбаша тілдесім барысын-
да қолдану
6.4.4.3 үстеудің мағыналық 
түрлерін ажырату, 
синонимдік қатарларын 
түрлендіріп қолдану 

7.4.4.1 етістіктің есімше, 
көсемше, тұйық етістік, шақ, 
рай түрлерін тілдесім бары-
сында қолдану
7.4.4.2 еліктеу сөздердің 
стильдік мəнін түсініп қолдану
7.4.4.3 шылау түрлерін ажы-
рата білу, орынды қолдану
7.4.4.4 одағай түрлерін ажы-
рата білу, қолдану
7.4.4.5 оқшау сөздердің 
қызметін түсіну, ажырата білу

8.4.4.1 сөз тіркесінің байла-
нысу тəсілдері мен түрлері, 
есімді, етістікті сөз тіркестерін 
ажырату, қолдану
8.4.4.2 тұрлаулы жəне 
тұрлаусыз сөйлем 
мүшелерінің сөйлем 
жасаудағы өзіндік орнын, 
қызметін түсініп қолдану
8.4.4.3 сөйлем ішінде 
бірыңғай мүшелер мен 
айқындауыш мүшелерді 
қолдана білу
8.4.4.4 жай сөйлемдерді ай-
тылу мақсаты мен құры лым-
дық ерекшелігіне сай қолдану

9.4.4.1 құрмалас сөйлем 
жасалу жолдарын, 
түрлерін білу;
9.4.4.2 салалас құрмалас 
сөйлемдердің мағыналық 
түрлерін ажырата білу, 
түрлендіріп қолдану
9.4.4.3 сабақтас 
құрмалас сөйлемдердің 
мағыналық түрлерін 
ажырата білу, 
түрлендіріп қолдану
9.4.4.4 аралас құрмалас 
сөйлемдердің жасалу 
жолдарын білу, қолдану

5. Пунктуа-
циялық 
норма 

5.4.5.1 төл сөз, төлеу сөз, автор сөзінің 
тыныс белгілерін дұрыс қолдану

6.4.5.1 тыныс белгілерінің 
түрлері мен қызметін 
(даралаушы) түсіну, дұрыс 
қолдану

7.4.5.1 сөйлем соңында жəне 
сөйлем ішінде қойылатын 
тыныс белгілерін (даралау-
шы жəне ерекшелеуші) дұрыс 
қолдану

8.4.5.1 сөйлем соңында 
қабаттасып қойылатын 
тыныс белгілерін дұрыс 
қолдану

9.4.5.1 құрмалас сөй-
лем нің тыныс белгі лерін 
(даралаушы, ерек ше-
леуші, ойдың аражігін 
ажырататын) ережеге 
сай қолдану

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

18. Тоқсандағы бөлімдер мен бөлімдер ішіндегі тақырыптар бойынша сағат сандарын бөлу мұғалімнің еркіне қалдырылады.

(Жалғасы. Басы 17-бетте) 

Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған «Тəжік тілі» оқу 
пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасына қосымша

Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған «Тəжік тілі» 
пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру 

бойынша ұзақ мерзімді жоспар

1) 5-сынып:

Тақы-
рып

Сөйлесім 
əрекетінің 

түрлері
Оқыту мақсаттары
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5.1.3.1 тыңдалған мəтіннің мазмұнын түсіну, негізгі жəне 
қосымша ақпаратты анықтау;
5.1.5.1 тыңдалған мəтін мазмұны негізінде сұрақтарға жауап 
беру, көтерілген мəселе бойынша өз ойын білдіру

Оқылым 

5.2.2.1 лексиканың ауызекі сөйлеу жəне жазба стильдік 
айырмашылықтарын мəтіндер арқылы тану;
5.2.1.1 мəтіндегі негізгі жəне қосымша ақпаратты түсіну, анықтау;
5.2.7.1 энциклопедиялар, балаларға арналған газет-журналдар-
дан қажетті ақпаратты ала білу

Жазылым 
5.3.1.1 берілген мəтінге сəйкес кіріспе, негізгі жəне қорытынды 
бөлімдерді қамтитын қарапайым жоспар құру;
5.3.2.1 жанрлық ерекшеліктеріне сай ресімделуі мен құрылымын 
сақтап, хат, жарнама, хабарландыру құрастырып жазу

Əдеби тіл 
норма-
лары

5.4.4.1 жұрнақ арқылы жасалған туынды сөздерді жəне күрделі 
сөздерді ауызша жəне жазбаша тілдесім барысында қолдану;
5.4.1.1 қазақ тілінің дыбыстар жүйесін, үндестік заңын, емлелік 
ерекшелікте
рін ескере отырып, орфографиялық нормаға сай жазу;
5.4.2.1 сөз ішіндегі жəне сөз аралығында
ғы ілгерінді, кейінді жəне тоғыспалы ықпал заңдылықтарына 
сəйкес айта білу;
5.4.3.1 тура жəне ауыспалы мағыналы сөздерді, көп 
мағыналы сөздер, омоним, антоним, синонимдерді көркемдік 
ерекшеліктеріне сай қолдану
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5.1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа сай эмоционалды сөздерді, 
дауыс ырғақтары арқылы қыстырма, қаратпа, одағай сөздерді 
еркін қолданып, диалогке даярлықсыз қатысу, өз пікірін білдіру; 
5.1.4.1 тірек сөздер мен жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды 
анықтау

Оқылым 
5.2.4.1 ауызекі стильдегі мəтіндердің мазмұнын, тақырыбын 
жəне тілдік құралдарын салыстыру; 
5.2.6.1 оқылым стратегия-ларын қол-дану: жалпы мазмұнын 
түсіну үшін, нақты ақпа-ратты табу үшін оқу

Жазылым 
5.3.4.1 эссенің құрылымын сақтай отырып, өзіне таныс адамды, 
табиғатты немесе оқиғаны сипаттап жазу;
5.3.6.1 мəтіндегі орфография-лық қателерді сөздіктерге 
көмегімен түзету жəне сөйлемдерді редакциялау

Əдеби тіл 
норма-
лары

5.4.4.1 жалқы жəне жалпы есімдерді ажырату, жалғауларды 
дұрыс қолдану;
5.4.1.1 ауызша мəтін құрастыру үшін тəжік тілінің дыбыстарын 
атау жəне қолдану барысында үндестік заңының ерекшелікте-
рін ескеру;
5.4.2.1 ауызша мəтін құрастыру үшін тəжік тілінің дыбыстарын 
айту жəне қолдану барысында үндестік заңын ескеру;
5.4.3.1 тура жəне ауыспалы мағыналы сөздерді, омоним, анто-
ним, синонимдерді қолдану;
5.4.5.1 сөйлем соңынан қойылатын пунктуация белгілерін дұрыс 
қолдану
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5.1.2.1 əлеуметтік-тұрмыстық, əлеуметтік-мəдени, тақырыптарға 
байланысты диалог, монологтердегі (əн мəтіні, хабарлама, жар-
нама, хабарландыру) көтерілген мəселені түсіндіру; 
5.1.1.1 ауызша мəтін құрастыру үшін тəжік тілінің дыбыстарын 
атау жəне қолдану барысында үндестік заңының ерекшеліктерін 
ескеру

Оқылым 

5.2.3.1 хат, хабарлама, жарнама, нұсқаулық, хабарлан-дырудың 
құрылымы мен рəсімделуі арқылы жанрлық ерекшелік-терін 
ажырату;
5.2.5.1 мəтін мазмұнын түсінуге, нақты ақпараттар-ды анықтауға 
бағытталған сұрақтар құрастыру

Жазылым 
5.3.3.1 сюжетті суреттердің (фотосуреттер) желісі бойынша 
əңгіме құрастыру;
5.3.5.1 оқылым жəне тыңдалым материалдары бойынша негізгі 
ақпараттарды сақтай отырып, жинақы мəтін жазу

Əдеби тіл 
норма-
лары

5.4.4.1 жалқы жəне жалпы есімдерді ажырату, жалғауларды 
дұрыс қолдану;
5.4.1.1 ауызша мəтін құрастыру үшін тəжік тілінің дыбыстарын 
атау жəне қолдану барысында үндестік заңының ерекшелікте-
рін ескеру;
5.4.2.1 ауызша мəтін құрастыру үшін тəжік тілінің дыбыстарын 
айту жəне қолдану барысында үндестік заңын ескеру; 
5.4.3.1 тура жəне ауыспалы мағыналы сөздерді, омоним, анто-
ним, синонимдерді қолдану; 
5.4.5.1 сөйлем соңынан қойылатын пунктуация белгілерін дұрыс 
қолдану
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5.1.1.1 ұсынылған тірек сөздер мен иллюстрациялар арқылы 
тақырыпты болжау;
5.1.4.1 тірек сөздер мен жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды 
анықтау;
5.1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа сай эмоционалды сөздерді, 
дауыс ырғақтары арқылы қыстырма, қаратпа, одағай сөздерді 
еркін қолданып, диалогке даярлықсыз қатысу, өз пікірін білдіру

Оқылым 

5.2.1.1 мəтіндегі негізгі жəне қосымша ақпаратты түсіну, 
анықтау; 
5.2.3.1 хат, хабарлама, жарнама, нұсқаулық, хабарландырудың 
құрылымы мен рəсімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін 
ажырату;
5.2.5.1 мəтін мазмұнын түсінуге, нақты ақпараттарды анықтауға 
бағытталған сұрақтар құрастыру

Жазылым 

5.3.2.1 жанрлық ерекшеліктеріне сай ресімделуі мен құрылы-
мын сақтап, хат, жарнама, хабарландыру құрастырып жазу;
5.3.4.1 эссенің құрылымын сақтай отырып, өзіне таныс адамды, 
табиғатты немесе оқиғаны сипаттап жазу;
5.3.6.1 мəтіндегі орфографиялық қателерді сөздіктерге 
көмегімен түзету жəне сөйлемдерді редакциялау

Əдеби тіл 
норма-
лары

5.4.4.2 сын есімдердің, шырай түрлерінің көркемдік ерекшелігін 
тану, сын есімді зат есім орнына қолдана білу;
5.4.1.1 ауызша мəтін құрастыру үшін тəжік тілінің дыбыстарын 
атау жəне қолдану барысында үндестік заңының ерекшелікте-
рін ескеру;
5.4.2.1 ауызша мəтін құрастыру үшін тəжік тілінің дыбыстарын 
айту жəне қолдану барысында үндестік заңын ескеру; 
5.4.3.1 тура жəне ауыспалы мағыналы сөздерді, омоним, анто-
ним, синонимдерді қолдану; 
5.4.5.1 сөйлем соңынан қойылатын пунктуация белгілерін дұрыс 
қолдану
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5.1.2.1 əлеуметтік-тұрмыстық, əлеуметтік-мəдени, тақырыптарға 
байланысты диалог, монологтердегі (əн мəтіні, хабарлама, жар-
нама, хабарландыру) көтерілген мəселені түсіндіру;
5.1.3.1 тыңдалған мəтіннің мазмұнын түсіну, негізгі жəне 
қосымша ақпаратты анықтау; 5.1.5.1 тыңдалған мəтін мазмұны 
негізінде сұрақтарға жауап беру, көтерілген мəселе бойынша 
өз ойын білдіру

Оқылым 

5.2.2.1 лексиканың ауызекі сөйлеу жəне жазба стильдік 
айырмашылықтарын мəтіндер арқылы тану;
5.2.4.1 ауызекі стильдегі мəтіндердің; мазмұнын, тақырыбын 
жəне тілдік құралдарын салыстыру;
5.2.6.1 оқылым стратегияларын қолдану: жалпы мазмұнын 
түсіну үшін, нақты ақпаратты табу үшін оқу; 
5.2.7.1 энциклопедиялар, балаларға арналған газет-журналдар-
дан қажетті ақпаратты ала білу

Жазылым 

5.3.1.1 берілген мəтінге сəйкес кіріспе, негізгі жəне қорытынды 
бөлімдерді қамтитын қарапайым жоспар құру; 
5.3.3.1 сюжетті суреттердің (фотосуреттер) желісі бойынша 
əңгіме құрастыру;
5.3.5.1 оқылым жəне тыңдалым материалдары бойынша негізгі 
ақпараттарды сақтай отырып, жинақы мəтін жазу

Əдеби тіл 
норма-
лары

5.4.4.2 сын есімдердің, шырай түрлерінің көркемдік ерекшелігін 
тану, сын есімді зат есім орнына қолдана білу;
5.4.1.1 ауызша мəтін құрастыру үшін тəжік тілінің дыбыстарын 
атау жəне қолдану барысында үндестік заңының ерекшелікте-
рін ескеру; 
5.4.2.1 ауызша мəтін құрастыру үшін тəжік тілінің дыбыстарын 
айту жəне қолдану барысында үндестік заңын ескеру;
5.4.3.1 тура жəне ауыспалы мағыналы сөздерді, омоним, анто-
ним, синонимдерді қолдану;
5.4.5.1 сөйлем соңынан қойылатын пунктуация белгілерін дұрыс 
қолдану
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5.1.1.1 ұсынылған тірек сөздер мен иллюстрация-лар арқылы 
тақырыпты болжау;
5.1.4.1 тірек сөздер мен жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды 
анықтау

Оқылым 
5.2.1.1 мəтіндегі негізгі жəне қосымша ақпаратты түсіну, 
анықтау; 
5.2.2.1 лексиканың ауызекі сөйлеу жəне жазба стильдік 
айырмашылықтарын мəтіндер арқылы тану

Жазылым 
5.3.1.1 берілген мəтінге сəйкес кіріспе, негізгі жəне қорытынды 
бөлімдерді қамтитын қарапайым жоспар құру; 
5.3.5.1 оқылым жəне тыңдалым материалдары бойынша негізгі 
ақпараттарды сақтай отырып, жинақы мəтін жазу

Əдеби тіл 
норма-
лары

5.4.4.3 сан есімдерді дұрыс қолдану; 
5.4.1.1 ауызша мəтін құрастыру үшін тəжік тілінің дыбыстарын 
атау жəне қолдану барысында үндестік заңының ерекшелікте-
рін ескеру;
5.4.2.1 ауызша мəтін құрастыру үшін тəжік тілінің дыбыстарын 
айту жəне қолдану барысында үндестік заңын ескеру;
5.4.3.1 тура жəне ауыспалы мағыналы сөздерді, омоним, анто-
ним, синонимдерді қолдану; 
5.4.5.1 сөйлем соңынан қойылатын пунктуация белгілерін дұрыс 
қолдану
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5.1.3.1 тыңдалған мəтіннің мазмұнын түсіну, негізгі жəне 
қосымша ақпаратты анықтау; 5.1.5.1 тыңдалған мəтін мазмұны 
негізінде сұрақтарға жауап беру, көтерілген мəселе бойынша 
өз ойын білдіру

Оқылым 

5.2.3.1 хат, хабарлама, жарнама, нұсқаулық, хабарландырудың 
құрылымы мен рəсімделуі арқылы; 
5.2.6.1 оқылым стратегияларын қолдану: жалпы мазмұнын 
түсіну үшін, нақты ақпаратты табу үшін оқу; 
5.2.7.1 энциклопедиялар, балаларға арналған газет-журналдар-
дан қажетті ақпаратты ала білу 

Жазылым 

5.3.2.1 жанрлық ерекшеліктеріне сай ресімделуі мен 
құрылымын сақтап, хат, жарнама, хабарландыру құрастырып 
жазу; 
5.3.4.1 эссенің құрылымын сақтай отырып, өзіне таныс адамды, 
табиғатты немесе оқиғаны сипаттап жазу

Əдеби тіл 
норма-
лары

5.4.4.3 сан есімдерді дұрыс қолдану; 
5.4.1.1 ауызша мəтін құрастыру үшін тəжік тілінің дыбыстарын 
атау жəне қолдану барысында үндестік заңының ерекшеліктерін 
ескеру;
5.4.2.1 ауызша мəтін құрастыру үшін тəжік тілінің дыбыстарын 
айту жəне қолдану барысында үндестік заңын ескеру;
5.4.3.1 тура жəне ауыспалы мағыналы сөздерді, омоним, анто-
ним, синонимдерді қолдану;
5.4.5.1 сөйлем соңынан қойылатын пунктуация белгілерін дұрыс 
қолдану
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5.1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа сай эмоционалды сөздерді, 
дауыс ырғақтары арқылы қыстырма, қаратпа, одағай сөздерді 
еркін қолданып, диалогке даярлықсыз қатысу, өз пікірін білдіру; 
5.1.2.1 əлеуметтік-тұрмыстық, əлеуметтік-мəдени, тақырыптарға 
байланысты диалог, монологтердегі (əн мəтіні, хабарлама, жар-
нама, хабарландыру) көтерілген мəселені түсіндіру

Оқылым 
5.2.4.1 ауызекі стильдегі мəтіндердің мазмұнын, тақырыбын 
жəне тілдік құралдарын салыстыру;
5.2.5.1 мəтін мазмұнын түсінуге, нақты ақпараттарды анықтауға 
бағытталған сұрақтар құрастыру

Жазылым 
5.3.3.1 сюжетті суреттердің (фотосуреттер) желісі бойынша 
əңгіме құрастыру;
5.3.6.1 мəтіндегі орфографиялық қателерді сөздіктерге 
көмегімен түзету жəне сөйлемдерді редакциялау

Əдеби тіл 
норма-
лары

5.4.4.3 сан есімдерді дұрыс қолдану; 
5.4.1.1 ауызша мəтін құрастыру үшін тəжік тілінің дыбыстарын 
атау жəне қолдану барысында үндестік заңының ерекшеліктерін 
ескеру; 
5.4.2.1 ауызша мəтін құрастыру үшін тəжік тілінің дыбыстарын 
айту жəне қолдану барысында үндестік заңын ескеру;
5.4.3.1 тура жəне ауыспалы мағыналы сөздерді, омоним, анто-
ним, синонимдерді қолдану;
5.4.5.1 сөйлем соңынан қойылатын пунктуация белгілерін дұрыс 
қолдану
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5.1.1.1 ұсынылған тірек сөздер мен иллюстрациялар арқылы 
тақырыпты болжау; 
5.1.3.1 тыңдалған мəтіннің мазмұнын түсіну, негізгі жəне 
қосымша ақпаратты анықтау; 5.1.5.1 тыңдалған мəтін мазмұны 
негізінде сұрақтарға жауап беру, көтерілген мəселе бойынша 
өз ойын білдіру

Оқылым 

5.2.1.1 мəтіндегі негізгі жəне қосымша ақпаратты түсіну, 
анықтау;
5.2.2.1 лексиканың ауызекі сөйлеу жəне жазба стильдік 
айырмашылықтарын мəтіндер арқылы тану;
5.2.6.1 оқылым стратегияларын қолдану: жалпы мазмұнын 
түсіну үшін, нақты ақпаратты табу үшін оқу

Жазылым 

5.3.3.1 сюжетті суреттердің (фотосуреттер) желісі бойынша 
əңгіме құрастыру;
5.3.5.1 оқылым жəне тыңдалым материалдары бойынша негізгі 
ақпараттарды сақтай отырып, жинақы мəтін жазу;
5.3.6.1 мəтіндегі орфографиялық қателерді сөздіктерге 
көмегімен түзету жəне сөйлемдерді редакциялау

Əдеби тіл 
норма-
лары

5.4.4.4 сан есімнің мағыналық түрлерін ажырата білу, сан есімді 
зат есім орнына қолдана білу;
5.4.4.5 төл сөз, төлеу сөз, автор сөзінің жасалу жолдарын, 
қызметін білу, төл сөзді төлеу сөзге айналдыру; 
5.4.1.1 ауызша мəтін құрастыру үшін тəжік тілінің дыбыстарын 
атау жəне қолдану барысында үндестік заңының ерекшелікте-
рін ескеру; 
5.4.2.1 ауызша мəтін құрастыру үшін тəжік тілінің дыбыстарын 
айту жəне қолдану барысында үндестік заңын ескеру; 
5.4.3.1 тура жəне ауыспалы мағыналы сөздерді, омоним, анто-
ним, синонимдерді қолдану; 
5.4.5.1 сөйлем соңынан қойылатын пунктуация белгілерін дұрыс 
қолдану
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5.1.2.1 əлеуметтік-тұрмыстық, əлеуметтік-мəдени, тақырыптарға 
байланысты диалог, монологтердегі (əн мəтіні, хабарлама, жар-
нама, хабарландыру) көтерілген мəселені түсіндіру; 
5.1.4.1 тірек сөздер мен жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды 
анықтау; 
5.1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа сай эмоционалды сөздерді, 
дауыс ырғақтары арқылы қыстырма, қаратпа, одағай сөздерді 
еркін қолданып, диалогке даярлықсыз қатысу, өз пікірін білдіру

Оқылым 

5.2.3.1 хат, хабарлама, жарнама, нұсқаулық, хабарландырудың 
құрылымы мен рəсімделуі арқылы жанрлық ерекшелік-терін 
ажырату; 
5.2.4.1 ауызекі стильдегі мəтіндердің мазмұнын, тақырыбын 
жəне тілдік құралдарын салыстыру; 
5.2.5.1 мəтін мазмұнын түсінуге, нақты ақпараттарды анықтауға 
бағытталған сұрақтар құрастыру; 
5.2.7.1 энциклопедиялар, балаларға арналған газет-журналдар-
дан қажетті ақпаратты ала білу 

Жазылым 

5.3.1.1 берілген мəтінге сəйкес кіріспе, негізгі жəне қорытынды 
бөлімдерді қамтитын қарапайым жоспар құру; 
5.3.2.1 жанрлық ерекшелікте-ріне сай ресімделуі мен құрылы-
мын сақтап, хат, жарнама, хабарландыру құрастырып жазу; 
5.3.4.1 эссенің құрылымын сақтай отырып, өзіне таныс адамды, 
табиғатты немесе оқиғаны сипаттап жазу

Əдеби тіл 
норма-
лары

5.4.4.4 сан есімнің мағыналық түрлерін ажырата білу, сан есімді 
зат есім орнына қолдана білу;
5.4.4.5 төл сөз, төлеу сөз, автор сөзінің жасалу жолдарын, 
қызметін білу, төл сөзді төлеу сөзге айналдыру;
5.4.1.1 ауызша мəтін құрастыру үшін тəжік тілінің дыбыстарын 
атау жəне қолдану барысында үндестік заңының ерекшеліктерін 
ескеру;
5.4.2.1 ауызша мəтін құрастыру үшін тəжік тілінің дыбыстарын 
айту жəне қолдану барысында үндестік заңын ескеру; 
5.4.3.1 тура жəне ауыспалы мағыналы сөздерді, омоним, анто-
ним, синонимдерді қолдану;
5.4.5.1 сөйлем соңынан қойылатын пунктуация белгілерін дұрыс 
қолдану
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6.1.3.1 тыңдалған мəтіннің мазмұнын түсіну, детальді 
ақпаратты анықтау; 
6.1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа сайресми сөздер мен 
тіркестер, дайын тіркестер мен терминдердіорынды қолданып, 
диалогке қатысу, ойын анық жеткізу

Оқылым 

6.2.5.1 мəтіннен негізгі жəне қосымша ақпаратты, көтерілген 
мəселені анықтауға бағытталған нақтылау сұрақтарын 
құрастыру; 
6.2.7.1 энциклопедия, сөздік, балаларға арналған газет-жур-
налдардан қажетті ақпараттарды алу, авторына сілтеме жасау

Жазылым 

6.3.1.1 əртүрлі жанрдағы мəтіндерді жазу үшін құрылымын 
ескере отырып, қарапа-йым жоспар құру;
6.3.4.1 əр абзацты жүйелі құрастырып жəне көтерілген мəселе 
бойынша келісу-келіспеу (келісемін, келіспеймін) себептерін 
айқын көрсетіп сынылған тақырып аясында эссе жазу

Əдеби тіл 
норма-
лары

6.4.4.1 ауызша жəне жазбаша жұмыстарда сын есімдерді 
қолдану;
6.4.1.1 тақырып бойынша жеке сөздер, бірге, бөлек жəне дефис 
арқылы жазылатын сөздердің орфографиялық нормасын сақтау;
6.4.2.1 ауызша мəтін құрастыру үшін хабарлы, сұраулы, лепті 
сөйлемдердегі дыбыс ырғағын ескеру;
6.4.3.1 көнерген сөз, эвфемизм, дисфемизм, неологизм, тер-
мин, диалект сөз, кəсіби сөз, табу сөздердің қолдану;
6.4.5.1 сөйлем соңынан қойылатын пунктуация белгілерін 
дұрыс қолдану
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6.1.2.1 əлеуметтік-мəдени, ресми-іскери тақырыптарға байла-
нысты диалог, монологтердегі (нұсқаулық, құттықтау, хабар-
ландыру, өмірбаян, жаңалық, интервью) көтерілген мəселені 
талдау;
6.1.4.1 мəтіннің құрылымдық ерекшелігіне назар аудара оты-
рып, жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау

Оқылым 

6.2.2.1 ауызекі сөйлеу жəне көркем сөйлеудің стильдік 
ерекшеліктерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану; 
6.2.3.1 қазақша ауызекі сөйлеу этикеттері мен көркем сөйлеудің 
құрылымдық жəнежанрлық ерекшеліктерін ажырату; 
6.2.4.1 ауызекі жəне ресми стильдегі мəтіндердің тақырыбын, 
мазмұнын, тілдік ерекшелігін салыстыру

Жазылым 

6.3.2.1 жанрлық жəне стильдік ерекшеліктеріне сай құрылымын 
сақтай отырып, мінездеме, құттықтау, өмірбаян құрастырып жазу; 
6.3.6.1 мəтіндегі орфографиялық жəне пунктуациялық 
қателерді сөздіктерге, емле ережелеріне сүйеніп, түзету, ре-
дакциялау

Əдеби тіл 
норма-
лары

6.4.4.1 ауызша жəне жазбаша жұмыстарда сын есімдерді 
қолдану;
6.4.1.1 тақырып бойынша жеке сөздер, бірге, бөлек жəне дефис 
арқылы жазылатын сөздердің орфографиялық нормасын сақтау;
6.4.2.1 ауызша мəтін құрастыру үшін хабарлы, сұраулы, лепті 
сөйлемдердегі дыбыс ырғағын ескеру;
6.4.3.1 көнерген сөз, эвфемизм, дисфемизм, неологизм, тер-
мин, диалект сөз, кəсіби сөз, табу сөздердің қолдану; 
6.4.5.1 сөйлем соңынан қойылатын пунктуация белгілерін 
дұрыс қолдану
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6.1.1.1 мəтіннің басын тыңдау негізінде тақырыптың атауын 
талқылау жəне мəселені болжау;
6.1.5.1 тыңдалған мəтін мазмұны бойынша жалпы жəне нақты 
сұрақтарға жауап беру, мəтіндегі ақпаратты шынайы өмірмен 
байланыстыру

Оқылым 
6.2.1.1 мəтіннен негізгі жəне қосымша, детальді ақпаратты 
анықтау, түсіндіру; 
6.2.6.1 оқылым стратегияларын қолдану: комментарий жасау, 
іріктеп оқу, рөлге бөліп оқу

Жазылым 

6.3.3.1 ұсынылған тақырып бойынша деректер жинақтай 
отырып, графиктік мəтін (диаграмма, кесте, сызба) түрінде 
құрастыру;
6.3.5.1 оқылым жəне тыңдалым материалда-ры бойынша негізгі 
ойды білдіретін сөйлемдерді іріктей отырып, мəтін жазу

Əдеби тіл 
норма-
лары

6.4.4.1 сөйлемдегі есімдіктің қызметін түсіну, есімдікті зат есім, 
сын есімнің орнына қолдану;
6.4.1.1 тақырып бойынша жеке сөздер, бірге, бөлек жəне дефис 
арқылы жазылатын сөздерді орфографиялық нормаға сай жазу;
6.4.2.1 екпіннің түрлерін (сөз екпіні, тіркес екпіні, логикалық 
екпін) сөз жəне сөйлем ішінде орынды қолдану;
6.4.3.1 көнерген сөз, эвфемизм, дисфемизм, неологизм, тер-
мин, диалект сөз, кəсіби сөз, табу сөздердің қолданыс аясын 
түсіну жəне ажырата білу; 
6.4.5.1 тыныс белгілерінің түрлері мен қызметін (даралаушы) 
түсіну, дұрыс қолдану
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6.1.1.1 мəтіннің басын тыңдау негізінде тақырыптың атауын 
талқылау жəне мəселені болжау; 
6.1.3.1 тыңдалған мəтіннің мазмұнын түсіну, детальді 
ақпаратты анықтау; 
6.1.5.1 тыңдалған мəтін мазмұны бойынша жалпы жəне нақты 
сұрақтарға жауап беру, мəтіндегі ақпаратты шынайы өмірмен 
байланыстыру

Оқылым 

6.2.1.1 мəтіннен негізгі жəне қосымша, детальді ақпаратты 
анықтау, түсіндіру;
6.2.4.1 ауызекі жəне ресми стильдегі мəтіндердің тақырыбын, 
мазмұнын, тілдік ерекшелігін салыстыру;
6.2.6.1 оқылым стратегияла-рын қолдану: комментарий жа-
сау, іріктеп оқу, рөлге бөліп оқу; 6.2.7.1 энциклопедия, сөздік, 
балаларға арналған газет журналдардан қажетті ақпараттарды 
алу, авторына сілтеме жасау

Жазылым 

6.3.3.1 ұсынылған тақырып бойынша деректер жинақтай 
отырып, графиктік мəтін (диаграмма, кесте, сызба) түрінде 
құрастыру;
6.3.1.1 əртүрлі жанрдағы мəтіндерді жазу үшін құрылымын 
ескере оты-рып, қарапайым жоспар құру; 
6.3.3.1 ұсынылған тақырып бойынша деректер жинақтай 
отырып, графиктік мəтін (диаграмма, кесте, сызба) түрінде 
құрастыру;
6.3.4.1 ұсынылған тақырып бойынша деректер жинақтай 
отырып, графиктік мəтін (диаграмма, кесте, сызба) түрінде 
құрастыру;
6.3.6.1 мəтіндегі орфографиялық жəне пунктуациялық 
қателерді сөздіктерге, емле ережелеріне сүйеніп, түзету, ре-
дакциялау

Əдеби тіл 
норма-
лары

6.4.4.2 етістіктің етіс түрлері мен салт- сабақты етістіктердің 
тіркесімдік мүмкіндігін ауызша жəне жазбаша тілдесім бары-
сында қолдану;
6.4.1.1 тақырып бойынша жеке сөздер, бірге, бөлек жəне де-
фис арқылы жазылатын сөздердің орфографиялық нормасын 
сақтау; 
6.4.2.1 ауызша мəтін құрастыру үшін хабарлы, сұраулы, лепті 
сөйлемдердегі дыбыс ырғағын ескеру;
6.4.3.1 көнерген сөз, эвфемизм, дисфемизм, неологизм, тер-
мин, диалект сөз, кəсіби сөз, табу сөздердің қолдану; 
6.4.5.1 сөйлем соңынан қойылатын пунктуация белгілерін 
дұрыс қолдану
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6.1.2.1 əлеуметтік-мəдени, ресми-іскери тақырыптарға байла-
нысты диалог, монологтердегі (нұсқаулық, құттықтау, хабар-
ландыру, өмірбаян, жаңалық, интервью) көтерілген мəселені 
талдау;
6.1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа сай ресми сөздер мен 
тіркестер, дайын тіркестер мен терминдерді орынды қолданып, 
диалогке қатысу, ойын анық жеткізу

Оқылым 

6.2.2.1 ауызекі сөйлеу жəне көркем сөйлеудің стильдік 
ерекшеліктерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану;
6.2.3.1 қазақша ауызекі сөйлеу этикеттері мен көркем сөйлеудің 
құрылымдық жəне жанрлық ерекшеліктерін ажырату;
6.2.5.1 мəтіннен негізгі жəне қосымша ақпаратты, көтерілген 
мəселені анықтауға бағытталған нақтылау сұрақтарын 
құрастыру

Жазылым 

6.3.2.1 жанрлық жəне стильдік ерекшеліктеріне сай құрылымын 
сақтай отырып, мінездеме, құттықтау, өмірбаян құрастырып 
жазу; 
6.3.5.1 оқылым жəне тыңдалым материалда-ры бойынша негізгі 
ойды білдіретін сөйлемдерді іріктей отырып, мəтін жазу

Əдеби тіл 
норма-
лары

6.4.4.2 етістіктің етіс түрлері мен салт- сабақты етістіктердің 
тіркесімдік мүмкіндігін ауызша жəне жазбаша тілдесім бары-
сында қолдану;
6.4.1.1 тақырып бойынша жеке сөздер, бірге, бөлек жəне де-
фис арқылы жазылатын сөздердің орфографиялық нормасын 
сақтау;
6.4.2.1 ауызша мəтін құрастыру үшін хабарлы, сұраулы, лепті 
сөйлемдердегі дыбыс ырғағын ескеру; 
6.4.3.1 көнерген сөз, эвфемизм, дисфемизм, неологизм, тер-
мин, диалект сөз, кəсіби сөз, табу сөздердің қолдану;
6.4.5.1 сөйлем соңынан қойылатын пунктуация белгілерін 
дұрыс қолдану
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6.1.1.1 мəтіннің басын тыңдау негізінде тақырыптың атауын 
талқылау жəне мəселені болжау;
6.1.5.1 тыңдалған мəтін мазмұны бойынша жалпы жəне нақты 
сұрақтарға жауап беру, мəтіндегі ақпаратты шынайы өмірмен 
байланыстыру

Оқылым 
6.2.1.1 мəтіннен негізгі жəне қосымша, детальді ақпаратты 
анықтау, түсіндіру; 
6.2.2.1 ауызекі сөйлеу жəне көркем сөйлеудің стильдік 
ерекшеліктерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану

Жазылым 

6.3.1.1 əртүрлі жанрдағы мəтіндерді жазу үшін құрылымын 
ескере отырып, қарапайым жоспар құру; 
6.3.3.1 ұсынылған тақырып бойынша деректер жинақтай 
отырып, графиктік мəтін (диаграмма, кесте, сызба) түрінде 
құрастыру

Əдеби тіл 
норма-
лары

6.4.4.2 етістіктің етіс түрлері мен салт- сабақты етістіктердің 
тіркесімдік мүмкіндігін ауызша жəне жазбаша тілдесім бары-
сында қолдану;
6.4.1.1 тақырып бойынша жеке сөздер, бірге, бөлек жəне де-
фис арқылы жазылатын сөздердің орфографиялық нормасын 
сақтау;
6.4.2.1 ауызша мəтін құрастыру үшін хабарлы, сұраулы, лепті 
сөйлемдердегі дыбыс ырғағын ескеру;
6.4.3.1 көнерген сөз, эвфемизм, дисфемизм, неологизм, тер-
мин, диалект сөз, кəсіби сөз, табу сөздердің қолдану;
6.4.5.1 сөйлем соңынан қойылатын пунктуация белгілерін 
дұрыс қолдану
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6.1.3.1 тыңдалған мəтіннің мазмұнын түсіну, детальді 
ақпаратты анықтау;
6.1.4.1 мəтіннің құрылымдық ерекшелігіне назар аудара оты-
рып, жетекші сұрақтар

Оқылым 
6.2.3.1 қазақша ауызекі сөйлеу этикеттері мен көркем сөйлеудің 
құрылымдық жəне жанрлық ерекшеліктерін ажырату;
6.2.6.1 оқылым стратегияларын қолдану: комментарий жасау, 
іріктеп оқу, рөлге бөліп оқу

Жазылым 

6.3.4.1 əр абзацты жүйелі құрастырып жəне көтерілген мəселе 
бойынша келісу-келіспеу (келісемін, келіспеймін) себептерін 
айқын көрсетіп сынылған тақырып аясындаэссе жазу;
6.3.5.1 оқылым жəне тыңдалым материалдары бойынша негізгі 
ойды білдіретін сөйлемдерді іріктей отырып, мəтін жазу

Əдеби тіл 
норма-
лары

6.4.4.2 етістіктің етіс түрлері мен салт- сабақты етістіктердің 
тіркесімдік мүмкіндігін ауызша жəне жазбаша тілдесім бары-
сында қолдану;
6.4.1.1 тақырып бойынша жеке сөздер, бірге, бөлек жəне де-
фис арқылы жазылатын сөздердің орфографиялық нормасын 
сақтау;
6.4.2.1 ауызша мəтін құрасты-ру үшін хабарлы, сұраулы, лепті 
сөйлемдердегі дыбыс ырғағын ескеру; 
6.4.3.1 көнерген сөз, эвфемизм, дисфемизм, неологизм, тер-
мин, диалект сөз, кəсіби сөз, табу сөздердің қолдану; 
6.4.5.1 сөйлем соңынан қойылатын пунктуация белгілерін 
дұрыс қолдану
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6.1.2.1 əлеуметтік-мəдени, ресми-іскери тақырыптарға байла-
нысты диалог, монологтердегі (нұсқаулық, құттықтау, хабар-
ландыру, өмірбаян, жаңалық, интервью) көтерілген мəселені 
талдау;
6.1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа сайресми сөздер мен 
тіркестер, дайын тіркестер мен терминдерді орынды қолданып, 
диалогке қатысу, ойын анық жеткізу

Оқылым 

6.2.4.1 ауызекі жəне ресми стильдегі мəтіндердің тақырыбын, 
мазмұнын, тілдік ерекшелігін салыстыру; 
6.2.5.1 мəтіннен негізгі жəне қосымша ақпаратты, көтерілген 
мəселені анықтауға бағытталған нақтылау сұрақтарын 
құрастыру; 
6.2.7.1 энциклопедия, сөздік, балаларға арналған газет-журнал-
дардан қажетті ақпараттарды алу, авторына сілтеме жасау

Жазылым 

6.3.2.1 жанрлық жəне стильдік ерекшеліктеріне сай құрылымын 
сақтай отырып, мінездеме, құттықтау, өмірбаян құрастырып жазу;
6.3.6.1 мəтіндегі орфографиялық жəне пунктуациялық 
қателерді сөздіктерге, емле ережелеріне сүйеніп, түзету, ре-
дакциялау

Əдеби тіл 
норма-
лары

6.4.4.3 үстеудің мағыналық түрлерін ажырату, синонимдік 
қатарларын түрлендіріп қолдану;
6.4.1.1 тақырып бойынша жеке сөздер, бірге, бөлек жəне де-
фис арқылы жазылатын сөздердің орфографиялық нормасын 
сақтау;
6.4.2.1 ауызша мəтін құрасты-ру үшін хабарлы, сұраулы, лепті 
сөйлемдердегі дыбыс ырғағын ескеру;
6.4.3.1 көнерген сөз, эвфемизм, дисфемизм, неологизм, тер-
мин, диалект сөз, кəсіби сөз, табу сөздердің қолдану;
6.4.5.1 сөйлем соңынан қойылатын пунктуация белгілерін 
дұрыс қолдану
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6.1.1.1 мəтіннің басын тыңдау негізінде тақырыптың атауын 
талқылау жəне мəселені болжау;
6.1.3.1 тыңдалған мəтіннің мазмұнын түсіну, детальді 
ақпаратты анықтау; 
6.1.5.1 тыңдалған мəтін мазмұны бойынша жалпы жəне нақты 
сұрақтарға жауап беру, мəтіндегі ақпаратты шынайы өмірмен 
байланыстыру

Оқылым 

6.2.2.1 ауызекі сөйлеу жəне көркем сөйлеудің стильдік 
ерекшеліктерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану;
6.2.4.1 ауызекі жəне ресми стильдегі мəтіндердің тақырыбын, 
мазмұнын, тілдік ерекшелігін салыстыру;
6.2.6.1 оқылым стратегияларын қолдану: комментарий жасау, 
іріктеп оқу, рөлге бөліп оқу

Жазылым 

6.3.3.1 ұсынылған тақырып бойынша деректер жинақтай 
отырып, графиктік мəтін (диаграмма, кесте, сызба) түрінде 
құрастыру; 
6.3.4.1 əр абзацты жүйелі құрастырып жəне көтерілген мəселе 
бойынша келісу-келіспеу (келісемін, келіспеймін) себептерін 
айқын көрсетіп сынылған тақырып аясындаэссе жазу;
6.3.6.1 мəтіндегі орфографиялық жəне пунктуациялық 
қателерді сөздіктерге, емле ережелеріне сүйеніп, түзету, ре-
дакциялау

Əдеби тіл 
норма-
лары

6.4.4.3 үстеудің мағыналық түрлерін ажырату, синонимдік 
қатарларын түрлендіріп қолдану;
6.4.1.1 тақырып бойынша жеке сөздер, бірге, бөлек жəне дефис 
арқылы жазылатын сөздердің орфографиялық нормасын сақтау
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6.1.2.1 əлеуметтік-мəдени, ресми-іскери тақырыптарға байла-
нысты диалог, монологтердегі (нұсқаулық, құттықтау, хабар-
ландыру, өмірбаян, жаңалық, интервью) көтерілген мəселені 
талдау;
6.1.4.1 мəтіннің құрылымдық ерекшелігіне назар аудара оты-
рып, жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау;
6.1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа сайресми сөздер мен 
тіркестер, дайын тіркестер мен терминдердіорынды қолданып, 
диалогке қатысу, ойын анық жеткізу

Оқылым 

6.2.1.1 мəтіннен негізгі жəне қосымша, детальді ақпаратты 
анықтау, түсіндіру;
6.2.3.1 қазақша ауызекі сөйлеу этикеттері мен көркем сөйлеудің 
құрылымдық жəне жанрлық ерекшеліктерін ажырату;
6.2.5.1 мəтіннен негізгі жəне қосымша ақпаратты, көтерілген 
мəселені анықтауға бағытталған нақтылау сұрақтарын 
құрастыру;
6.2.7.1 энциклопедия, сөздік, балаларға арналған газет-журнал-
дардан қажетті ақпараттарды алу, авторына сілтеме жасау

Жазылым 

6.3.1.1 əртүрлі жанрдағы мəтіндерді жазу үшін құрылымын 
ескере оты-рып, қарапа-йым жоспар құру; 
6.3.2.1 жанрлық жəне стильдік ерекшеліктеріне сай құрылымын 
сақтай отырып, мінездеме, құттықтау, өмірбаян құрастырып жазу; 
6.3.5.1 оқылым жəне тыңдалым материалдары бойынша негізгі 
ойды білдіретін сөйлемдерді іріктей отырып, мəтін жазу

Əдеби тіл 
норма-
лары

6.4.4.3 үстеудің мағыналық түрлерін ажырату, синонимдік 
қатарларын түрлендіріп қолдану;
6.4.1.1 тақырып бойынша жеке сөздер, бірге, бөлек жəне де-
фис арқылы жазылатын сөздердің орфографиялық нормасын 
сақтау;
6.4.2.1 ауызша мəтін құрастыру үшін хабарлы, сұраулы, лепті 
сөйлемдердегі дыбыс ырғағын ескеру;
6.4.3.1 көнерген сөз, эвфемизм, дисфемизм, неологизм, тер-
мин, диалект сөз, кəсіби сөз, табу сөздердің қолдану;
6.4.5.1 сөйлем соңынан қойылатын пунктуация белгілерін 
дұрыс қолдану

3) 7-сынып:
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Оқыту мақсаттары
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7.1.1.1 мəтін үзінділерін тыңдай отырып, оқиғаның дамуын
болжау;
7.1.5.1 проблемалық сұрақтарға тыңдалған мəтіннен деректер 
келтіре отырып, дəлелді жауап беру, өз жауабын өзгенің жауа-
бымен салыстыру, талқылау

Оқылым 
7.2.1.1 мəтіндік жəне графиктік (кесте, диаграмма, сурет, шарт-
ты белгілер) ақпаратты түсіндіру;
7.2.6.1 оқылым стратегияларын қолдану: комментарий жасау, 
іріктеп оқу, зерттеп оқу

Жазылым 

7.3.3.1 мəтін құрылымын (кіріспе бөлім, жалпы мəлімет беру, 
детальді мəлімет беру) сақтай отырып, графиктік мəтін (шарт-
ты белгі, сурет, сызба) түрінде берілген процесті сипаттап 
жазу;
7.3.6.1 мəтіндегі сөздердің тақырыпқа сай орынды 
қолданылуын тексеру, синонимдік қатармен ауыстыра отырып, 
лексикалық түзетулер енгізу, редакциялау

Əдеби тіл 
нормалары

7.4.4.1 етістіктің есімше, көсемше, тұйық етістік, шақ, рай 
түрлерін тілдесім барысында қолдану;
7.4.1.1 жалғаулар мен шылауларды орфографиялық нормаға 
жəнеүндестік заңына сəйкес жазу;
7.4.2.1 ауызша мəтін құрастыру үшін сөздер мен сөйлемдерде 
екпінді дұрыс қолдану;
7.4.3.1 фразеологизм, мақал-мəтелдердің мəнін түсіну жəне 
қолдану;
7.4.5.1 сөйлем мүшелерінің ерекшеленуі барысында тыныс 
белгілерін дұрыс қолдану
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7.1.3.1 тыңдалған мəтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған 
ақпарат бойынша факті мен көзқарасты ажырата білу; 
7.1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа сайкөркем бейнелеуіш, 
эмоционалды-экспрессивті сөздерді жəне мақал-мəтелдер 
мен тұрақты тіркестерді еркін қолданып, диалогке қатысу, 
пікірталаста тез жəне дұрыс шешім қабылдай білу

Оқылым 

7.2.2.1 публицистикалық жəне ресми стиль ерекшеліктерін 
қолданылған тілдік құралдар арқылы тану;
7.2.4.1 идеясы ұқсас публицистикалық жəне көркем əдебиет 
стиліндегі мəтіндердің тақырыбы, құрылымы, мақсатты ауди-
ториясы, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау;
7.2.7.1 ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, 
оқулықтардан алынған деректерді қолдану, авторына сілтеме 
жасау

Жазылым 
7.3.1.1 əртүрлі жанрдағы мəтіндерді жазу үшін құрылымын 
ескере отырып, күрделі жоспар құру;
7.3.4.1 эссенің əртүрлі түрлерін, сонымен қатар дəлелді, 
проблемаға өзінің немесе автордың көқарасын көрсетіп жазу

Əдеби тіл 
нормалары

7.4.4.1 етістіктің есімше, көсемше, тұйық етістік, шақ, рай 
түрлерін тілдесім барысында қолдану;
7.4.2.1 еліктеу сөздердің стильдік мəнін түсініп қолдану;
7.4.3.1 фразеологизм, мақал-мəтелдердің мəнін түсіну жəне 
қолдану; 
7.4.5.1 сөйлем мүшелерінің ерекшеленуі барысында тыныс 
белгілерін дұрыс қолдану
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7.1.2.1 əлеуметтік-қоғамдық, оқу-еңбек тақырыптарына байла-
нысты диалог, монолог, полилогтердегі (интервью, пікірталас, 
жаңалық, əн, көркем əдеби шығармалардан үзінді) автор 
көзқарасы мен көтерілген мəселені талдау;
7.1.4.1 мəтін тақырыбы, сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу 
мəнері арқылы негізгі ойды анықтау

Оқылым 
7.2.3.1 хроника, хабар, очерктердің жəне кеңсе құжаттарының, 
қызметтік жазбалардың құрылымы мен рəсімделуі арқылы 
жанрлық ерекшеліктерін ажырату; 
7.2.5.1 мəтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру

Жазылым 

7.3.2.1 жанрлық жəне стильдік ерекшеліктеріне сай 
көркемдегіш құралдарды орынды қолдана отырып, шағын 
мақала, нұсқаулық, əңгіме құрастырып жазу;
7.3.5.1 оқылым жəне тыңдалым материалдары бойынша тірек 
сөздер мен сөз тіркестерін синонимдік қатармен ауыстыра 
отырып, жинақы мəтін жазу

Əдеби тіл 
нормалары

7.4.4.1 етістіктің есімше, көсемше, тұйық етістік, шақ, рай 
түрлерін тілдесім барысында қолдану;
7.4.1.1 жалғаулар мен шылауларды орфографиялық нормаға 
жəне үндестік заңына сəйкес жазу;
7.4.2.1 ауызша мəтін құрастыру үшін сөздер мен сөйлемдерде 
екпінді дұрыс қолдану;
7.4.3.1 фразеологизм, мақал мəтелдердің мəнін түсіну жəне 
қолдану; 
7.4.5.1 сөйлем мүшелерінің ерекшеленуі барысында тыныс 
белгі-лерін дұрыс қолдану
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7.1.1.1 мəтін үзінділерін тыңдай отырып, оқиғаның дамуын
болжау;
7.1.3.1 тыңдалған мəтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған 
ақпарат бойынша факті мен көзқарасты ажырата білу;
7.1.5.1 проблемалық сұрақтарға тыңдалған мəтіннен деректер 
келтіре отырып, дəлелді жауап беру, өз жауабын өзгенің жауа-
бымен салыстыру, талқылау

Оқылым 

7.2.1.1 мəтіндік жəне графиктік (кесте, диаграмма, сурет, шарт-
ты белгілер) ақпаратты түсіндіру; 
7.2.3.1 хроника, хабар, очерктердің жəне кеңсе құжаттарының, 
қызметтік жазбалардың құрылымы мен рəсімделуі арқылы 
жанрлық ерекшеліктерін ажырату;
7.2.5.1 мəтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру; 
7.2.7.1 ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, 
оқулықтардан алынған деректерді қолдану, авторына сілтеме 
жасау

Жазылым 

7.3.1.1 əртүрлі жанрдағы мəтіндерді жазу үшін құрылымын 
ескере отырып, күрделі жоспар құру; 
7.3.3.1 мəтін құрылымын (кіріспе бөлім, жалпы мəлімет беру, 
детальді мəлімет беру) сақтай отырып, графиктік мəтін (шартты 
белгі, сурет, сызба) түрін-де берілген процесті си-паттап жазу;
7.3.4.1 эссенің əртүрлі түрлерін, сонымен қатар дəлелді, 
проблемаға өзінің немесе автордың көқарасын көрсетіп жазу

Əдеби тіл 
нормалары

7.4.4.2 еліктеу сөздердің стильдік мəнін түсініп қолдану;
7.4.1.1 мəтін үзінділерін тыңдай отырып, оқиғаның дамуын-
болжау; 
7.4.2.1 əлеуметтік-қоғамдық, оқу-еңбек тақырыптарына байла-
нысты диалог, монолог, полилогтердегі (интервью, пікірталас, 
жаңалық, əн, көркем əдеби шығармалардан үзінді) автор 
көзқарасы мен көтерілген мəселені талдау; 
7.4.3.1 тыңдалған мəтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған 
ақпарат бойынша факті мен көзқарасты ажырата білу; 
7.4.5.1 проблемалық сұрақтарға тыңдалған мəтіннен деректер 
келтіре отырып, дəлелді жауап беру, өз жауабын өзгенің жауа-
бымен салыстыру, талқылау
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7.1.2.1 əлеуметтік-қоғамдық, оқу-еңбек тақырыптарына байла-
нысты диалог, монолог, полилогтердегі (интервью, пікірталас, 
жаңалық, əн, көркем əдеби шығармалардан үзінді) автор 
көзқарасы мен көтерілген мəселені талдау; 
7.1.4.1 мəтін тақырыбы, сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу 
мəнері арқылы негізгі ойды анықтау;
7.1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа сайкөркем бейнелеуіш, 
эмоционалды-экспрессивті сөздерді жəне мақал-мəтелдер 
мен тұрақты тіркестерді еркін қолданып, диалогке қатысу, 
пікірталаста тез жəне дұрыс шешім қабылдай білу

Оқылым 

7.2.2.1 публицистикалық жəне ресми стиль ерекшеліктерін 
қолданылған тілдік құралдар арқылы тану; 
7.2.4.1 идеясы ұқсас публицистикалық жəне көркем əдебиет 
стиліндегі мəтіндердің тақырыбы, құрылымы, мақсатты ауди-
ториясы, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау; 7.2.6.1 оқылым 
стратегияларын қолдану: комментарий жасау, іріктеп оқу, 
зерттеп оқу

Жазылым 

7.3.2.1 жанрлық жəне стильдік ерекшеліктеріне сай 
көркемдегіш құралдарды орынды қолдана отырып, шағын 
мақала, нұсқаулық, əңгіме құрастырып жазу; 
7.3.5.1 оқылым жəне тыңдалым материалдары бойынша 
тірек сөздер мен сөз тіркестерін синонимдік қатармен ауы-
стыра отырып, жинақы мəтін жазу; 7.3.6.1 мəтіндегі сөздердің 
тақырыпқа сай орынды қолданылуын тексеру, синонимдік 
қатармен ауыстыра отырып, лексикалық түзетулер енгізу, 
редакциялау

Əдеби тіл 
нормалары

7.4.2.1 еліктеу сөздердің стильдік мəнін түсініп қолдану;
7.4.1.1 мəтін үзінділерін тыңдай отырып, оқиғаның дамуын-
болжау; 
7.4.2.1 əлеуметтік-қоғамдық, оқу-еңбек тақырыптарына байла-
нысты диалог, монолог, полилогтердегі (интервью, пікірталас, 
жаңалық, əн, көркем əдеби шығармалардан үзінді) автор 
көзқарасы мен көтерілген мəселені талдау; 
7.4.3.1 тыңдалған мəтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған 
ақпарат бойынша факті мен көзқарасты ажырата білу; 
7.4.5.1 проблемалық сұрақтарға тыңдалған мəтіннен деректер 
келтіре отырып, дəлелді жауап беру, өз жауабын өзгенің жауа-
бымен салыстыру, талқылау
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7.1.1.1 мəтін үзінділерін тыңдай отырып, оқиғаның дамуын-
болжау; 
7.1.5.1 проблемалық сұрақтарға тыңдалған мəтіннен деректер 
келтіре отырып, дəлелді жауап беру, өз жауабын өзгенің жауа-
бымен салыстыру, талқылау

Оқылым 
7.2.1.1 мəтіндік жəне графиктік (кесте, диаграмма, сурет, шарт-
ты белгілер) ақпаратты түсіндіру;
7.2.6.1 оқылым стратегияларын қолдану: комментарий жасау, 
іріктеп оқу, зерттеп оқу

Жазылым 

7.3.1.1 əртүрлі жанрдағы мəтіндерді жазу үшін құрылымын 
ескере отырып, күрделі жоспар құру;
7.3.3.1 мəтін құрылымын (кіріспе бөлім, жалпы мəлімет беру, 
детальді мəлімет беру) сақтай отырып, графиктік мəтін (шарт-
ты белгі, сурет, сызба) түрінде берілген процесті сипаттап 
жазу

Əдеби тіл 
нормалары

7.4.4.3 шылау түрлерін ажырата білу, орынды қолдану;
7.4.1.1 мəтін үзінділерін тыңдай отырып, оқиғаның дамуын 
болжау; 
7.4.2.1 əлеуметтік-қоғамдық, оқу-еңбек тақырыптарына байла-
нысты диалог, монолог, полилогтердегі (интервью, пікірталас, 
жаңалық, əн, көркем əдеби шығармалардан үзінді) автор 
көзқарасы мен көтерілген мəселені талдау; 
7.4.3.1 тыңдалған мəтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған 
ақпарат бойынша факті мен көзқарасты ажырата білу; 
7.4.5.1 проблемалық сұрақтарға тыңдалған мəтіннен деректер 
келтіре отырып, дəлелді жауап беру, өз жауабын өзгенің жауа-
бымен салыстыру, талқылау.
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7.1.2.1 əлеуметтік-қоғамдық, оқу-еңбек тақырыптарына байла-
нысты диалог, монолог, полилогтердегі (интервью, пікірталас, 
жаңалық, əн, көркем əдеби шығармалардан үзінді) автор 
көзқарасы мен көтерілген мəселені талдау; 
7.1.4.1 мəтін тақырыбы, сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу 
мəнері арқылы негізгі ойды анықтау

Оқылым 

7.2.2.1 публицистикалық жəне ресми стиль ерекшеліктерін 
қолданылған тілдік құралдар арқылы тану;
7.2.3.1 хроника, хабар, очерктердің жəне кеңсе құжаттарының, 
қызметтік жазбалардың құрылымы мен рəсімделуі арқылы 
жанрлық ерекшеліктерін ажырату; 
7.2.4.1 идеясы ұқсас публицистикалық жəне көркем əдебиет 
стиліндегі мəтіндердің тақырыбы, құрылымы, мақсатты ауди-
ториясы, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау 

Жазылым 

7.3.2.1 жанрлық жəне стильдік ерекшеліктеріне сай 
көркемдегіш құралдарды орынды қолдана отырып, шағын 
мақала, нұсқаулық, əңгіме құрастырып жазу;
7.3.4.1 эссенің əртүрлі түрлерін, сонымен қатар дəлелді, 
проблемаға өзінің немесе автордың көқарасын көрсетіп жазу

Əдеби тіл 
нормалары

7.4.4.3 шылау түрлерін ажырата білу, орынды қолдану;
7.4.1.1 мəтін үзінділерін тыңдай отырып, оқиғаның дамуын 
болжау; 
7.4.2.1 əлеуметтік-қоғамдық, оқу-еңбек тақырыптарына байла-
нысты диалог, монолог, полилогтер-дегі (интервью, пікірталас, 
жаңалық, əн, көркем əдеби шығармалардан үзінді) автор 
көзқарасы мен көтерілген мəселені талдау; 
7.4.3.1 тыңдалған мəтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған 
ақпарат бойынша факті мен көзқарасты ажырата білу; 
7.4.5.1 проблемалық сұрақтарға тыңдалған мəтіннен деректер 
келтіре отырып, дəлелді жауап беру, өз жауабын өзгенің жауа-
бымен салыстыру, талқылау.
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7.1.3.1 тыңдалған мəтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған 
ақпарат бойынша факті мен көзқарасты ажырата білу; 
7.1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа сайкөркем бейнелеуіш, 
эмоционалды-экспрессивті сөздерді жəне мақал-мəтелдер 
мен тұрақты тіркестерді еркін қолданып, диалогке қатысу, 
пікірталаста тез жəне дұрыс шешім қабылдай білу

Оқылым 
7.2.5.1 мəтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру; 
7.2.7.1 ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, 
оқулықтардан алынған деректерді қолдану, авторына сілтеме 
жасау

Жазылым 

7.3.5.1 оқылым жəне тыңдалым материалдары бойынша 
тірек сөздер мен сөз тіркестерін синонимдік қатармен ауы-
стыра отырып, жинақы мəтін жазу; 7.3.6.1 мəтіндегі сөздердің 
тақырыпқа сай орынды қолданылуын тексеру, синонимдік 
қатармен ауыстыра отырып, лексикалық түзетулер енгізу, 
редакциялау

Əдеби тіл 
нормалары

7.4.4.4 одағай түрлерін ажырата білу, қолдану;
7.4.1.1 мəтін үзінділерін тыңдай отырып, оқиғаның дамуын-
болжау; 
7.4.2.1 əлеуметтік-қоғамдық, оқу-еңбек тақырыптарына байла-
нысты диалог, монолог, полилогтер-дегі (интервью, пікірталас, 
жаңалық, əн, көркем əдеби шығармалардан үзінді) автор 
көзқарасы мен көтерілген мəселені талдау;
7.4.3.1 тыңдалған мəтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған 
ақпарат бойынша факті мен көзқарасты ажырата білу; 
7.4.5.1 проблемалық сұрақтарға тыңдалған мəтіннен деректер 
келтіре отырып, дəлелді жауап беру, өз жауабын өзгенің жауа-
бымен салыстыру, талқылау

(Жалғасы 19-бетте) 
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7.1.1.1 мəтін үзінділерін тыңдай отырып, оқиғаның дамуын-
болжау;
7.1.4.1 мəтін тақырыбы, сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу 
мəнері арқылы негізгі ойды анықтау;
7.1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа сайкөркем бейнелеуіш, 
эмоционалды-экспрессивті сөздерді жəне мақал-мəтелдер 
мен тұрақты тіркестерді еркін қолданып, диалогке қатысу, 
пікірталаста тез жəне дұрыс шешім қабылдай білу

Оқылым 

7.2.1.1 мəтіндік жəне графиктік (кесте, диаграмма, сурет, шарт-
ты белгілер) ақпаратты түсіндіру;
7.2.3.1 хроника, хабар, очерктердің жəне кеңсе құжаттарының, 
қызметтік жазбаларың құрылымы мен рəсімделуі арқылы 
жанрлық ерекшеліктерін ажырату;
7.2.4.1 идеясы ұқсас публицистикалық жəне көркем əдебиет 
стиліндегі мəтіндердің тақырыбы, құрылымы, мақсатты ауди-
ториясы, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау;
7.2.7.1 ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, оқулық-
тардан алынған деректерді қолдану, авторына сілтеме жасау

Жазылым 

7.3.1.1 əртүрлі жанрдағы мəтіндерді жазу үшін құрылымын 
ескере отырып, күрделі жоспар құру;
7.3.3.1 мəтін құрылымын (кіріспе бөлім, жалпы мəлімет беру, 
детальді мəлімет беру) сақтай отырып, графиктік мəтін (шарт-
ты белгі, сурет, сызба) түрінде берілген процесті си-паттап 
жазу;
7.3.5.1 оқылым жəне тыңдалым материалдары бойынша тірек 
сөздер мен сөз тіркестерін синонимдік қатармен ауыстыра 
отырып, жинақы мəтін жазу

Əдеби тіл 
нормалары

7.4.4.5 оқшау сөздердің қызметін түсіну, ажырата білу;
7.4.1.1 мəтін үзінділерін тыңдай отырып, оқиғаның дамуын 
болжау; 
7.4.2.1 əлеуметтік-қоғамдық, оқу-еңбек тақырыптарына байла-
нысты диалог, монолог, полилогтер-дегі (интервью, пікірталас, 
жаңалық, əн, көркем əдеби шығармалардан үзінді) автор 
көзқарасы мен көтерілген мəселені талдау;
7.4.3.1 тыңдалған мəтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған 
ақпарат бойынша факті мен көзқарасты ажырата білу;
7.4.5.1 проблемалық сұрақтарға тыңдалған мəтіннен деректер 
келтіре отырып, дəлелді жауап беру, өз жауабын өзгенің жауа-
бымен салыстыру, талқылау
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7.1.3.1 тыңдалған мəтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған 
ақпарат бойынша факті мен көзқарасты ажырата білу;
7.1.2.1 əлеуметтік-қоғамдық, оқу-еңбек тақырыптарына байла-
нысты диалог, монолог, полилогтердегі (интервью, пікірталас, 
жаңалық, əн, көркем əдеби шығармалар-дан үзінді) автор 
көзқарасы мен көтерілген мəселені талдау;
7.1.5.1 проблемалық сұрақтарға тыңдалған мəтіннен деректер 
келтіре отырып, дəлелді жауап беру, өз жауабын өзгенің жауа-
бымен салыстыру, талқылау

Оқылым 

7.2.2.1 публицистикалық жəне ресми стиль ерекшеліктерін 
қолданылған тілдік құралдар арқылы тану;
7.2.5.1 мəтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру; 
7.2.6.1 оқылым стратегияларын қолдану: комментарий жасау, 
іріктеп оқу, зерттеп оқу

Жазылым 

7.3.6.1 мəтіндегі сөздердің тақырыпқа сай орынды 
қолданылуын тексеру, синонимдік қатармен ауыстыра отырып, 
лексикалық түзетулер енгізу, редакциялау;
7.3.2.1 жанрлық жəне стильдік ерекшеліктеріне сай 
көркемдегіш құралдарды орынды қолдана отырып, шағын 
мақала, нұсқаулық, əңгіме құрастырып жазу;
7.3.4.1 эссенің əртүрлі түрлерін, сонымен қатар дəлелді, 
проблемаға өзінің немесе автордың көқарасын көрсетіп жазу

Əдеби тіл 
нормасы

7.4.4.5 оқшау сөздердің қызметін түсіну, ажырата білу;
7.4.1.1 мəтін үзінділерін тыңдай отырып, оқиғаның дамуын-
болжау;
7.4.2.1 əлеуметтік-қоғамдық, оқу-еңбек тақырыптарына байла-
нысты диалог, монолог, полилогтердегі (интервью, пікірталас, 
жаңалық, əн, көркем əдеби шығармалардан үзінді) автор 
көзқарасы мен көтерілген мəселені талдау; 
7.4.3.1 тыңдалған мəтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған 
ақпарат бойынша факті мен көзқарасты ажырата білу; 
7.4.5.1 проблемалық сұрақтарға тыңдалған мəтіннен деректер 
келтіре отырып, дəлелді жауап беру, өз жауабын өзгенің жауа-
бымен салыстыру, талқылау

4) 8-сынып: 

Тақы-
рып

Сөйлесім 
əрекетінің 

түрлері

Оқыту мақсаттары
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8.1.1.1 тыңдалған мəтінніңде келтірілген дəйек сөздер мен 
дəлелдерге сүйене отырып, көтерілетін мəселені болжау;
8.1.2.1 əлеуметтік-қоғамдық, мəдени-тарихи тақырыптарға бай-
ланысты диалог, монолог, полилогтердегі (интервью, пікірталас, 
жолдау, монография жəне лекциядан үзінді) автор көзқарасы 
мен экспресивті-эмоционалды сөздердің рөлін талдау;
8.1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа сай ғылыми жəне 
халықаралық терминдерді, ғылыми деректерді орынды 
қолданып, диалог, монолог, полилогта өз ойын дəлелді, 
жүйелі жеткізу

Оқылым 

8.2.1.1 аралас жəне тұтас мəтіндердегі (кесте, диаграмма, 
сызба, сурет) ақпараттарды салыстыру, өңдеу;
8.2.2.1 публицистикалық жəне ғылыми стиль ерекшеліктерін 
қолданылған тілдік құралдар арқылы тану;
8.2.4.1 тақырыбы ұқсас ғылыми жəне публицистикалық 
стильдегі мəтіндердің тақырыбын, түрлерін (əңгімелеу, сипат-
тау, талқылау), құрылымын салыстыра талдау

Жазылым 

8.3.2.1 жанрлық жəне стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік 
құралдарды орынды қолданып, мақала, аннотация, тезис 
құрастырып жазу;
8.3.3.1 мəтін құрылымын сақтай отырып, графиктік мəтіндегі 
(диаграмма, кесте) деректердің маңызды тұстарын анықтап 
жазу;
8.3.5.1 оқылым жəне тыңдалым материалдары бойын-
ша мəтіннің баяндау желісін сақтап, əр бөлігінен алынған 
ақпараттардан жинақы мəтін (аннотация, тезис) жазу

Əдеби тіл 
нормасы

8.4.1.1 бас əріппен жазылатын сөздерді орфографиялық 
нормаға сай жазу;
8.4.4.1 сөз тіркесінің байланысу тəсілдері мен түрлері, есімді, 
етістікті сөз тіркестерін ажырату, қолдану;
8.4.2.1 коммуникативтік жағ-даятқа сəйкес өз ойын біл-діру 
үшін дауыс ырғағын, кідірісті жəне логикалық екпінді қолдану;
8.4.3.1 сөздік қордың ерекшеліктерін түсініп қолдану;
8.4.5.1 сөйлемдерде тыныс белгілерін дұрыс қолдану
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8.1.3.1 тыңдалған мəтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған 
ақпараттан астарлы ойды анықтау;
8.1.4.1 тірек сөздер, автордың көзқарасы, көңіл-күйі негізінде 
негізгі тақырыпты анықтау;
8.1.5.1 көтерілген мəселе бойынша ой 
тұжырымдау,сұрақтардың көмегімен мəтіннен қажетті 
ақпаратты таба білу

Оқылым 

8.2.3.1 мақала, аннотация, презентация, тұжырымдамалар, 
тезистердің құрылымы мен рəсімделуі арқылы жанрлық 
ерекшеліктерін ажырату;
8.2.5.1 басқаша айту тəсілін қолда-на отырып, мəтін бойынша 
сұрақтар құрастыру;
8.2.6.1 оқылым стратегияларын қолдану:комментарий жасау, 
іріктеп оқу, талдап оқу;
8.2.7.1 ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтар, 
ғылыми еңбектерден алынған деректерді дəлел ретінде 
қолдану, авторына сілтеме жасау

Жазылым 

8.3.1.1 тақырып бойынша материал жинақтап, тезистік жо-
спар құру;
8.3.4.1 тақырып аясында жəне 
эссенің құрылымын сақтап, мəселе бойынша нақты шешім 
ұсынып эссе жазу;
8.3.6.1 баспасөз ақпарат құралдары материалдары негізінде 
стильдік түзетулер жасау, редакциялау

Əдеби тіл 
нормасы

8.4.1.1 бас əріппен жазылатын сөздерді орфографиялық 
нормаға сай жазу;
8.4.4.1 сөз тіркесінің байланысу тəсілдері мен түрлері, есімді, 
етістікті сөз тіркестерін ажырату, қолдану;
8.4.2.1 коммуникативтік жағдаятқа сəйкес өз ойын білдіру үшін 
дауыс ырғағын, кідірісті жəне логикалық екпінді қолдану;
8.4.3.1 сөздік қордың ерекшеліктерін түсініп қолдану;
8.4.5.1 сөйлемдерде тыныс белгілерін дұрыс қолдану

2 -тоқсан
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8.1.2.1 əлеуметтік-қоғамдық, мəдени-тарихи тақырыптарға бай-
ланысты диалог, монолог, полилогтердегі (интервью, пікірталас, 
жолдау, монография жəне лекциядан үзінді) автор көзқарасы 
мен экспресивті-эмоционалды сөздердің рөлін талдау;
8.1.4.1 тірек сөздер, автордың көзқарасы,көңіл-күйі негізінде 
негізгі тақырыпты анықтау;
8.1.6.1 коммуника
тивтік жағдаятқа сай ғылыми жəне халықаралық терминдерді, 
ғылыми деректерді орынды қолданып, диалог, монолог, поли-
логта өз ойын дəлелді, жүйелі жеткізу

Оқылым 

8.2.4.1 тақырыбы ұқсас ғылыми жəне публи-цистикалық 
стильдегі мəтіндердің тақырыбын, түрлерін (əңгімелеу, сипат-
тау, талқылау), құрылымын салыстыра талдау;
8.2.6.1 оқылым стратегияларын қолдану:комментарий жасау, 
іріктеп оқу, талдап оқу;
8.2.7.1 ғаламтор, энциклопе-дия, газет-журналдар, оқулықтар, 
ғылыми еңбектерден алынған деректерді дəлел ретінде 
қолдану, авторына сілтеме жасау

Жазылым 

8.3.1.1 тақырып бойынша материал жинақтап, тезистік жо-
спар құру;
8.3.3.1 мəтін құрылымын сақтай отырып, графиктік мəтіндегі 
(диаграмма, кесте) деректердің маңызды тұстарын анықтап 
жазу;
8.3.4.1 тақырып аясында жəне эссенің құрылымын сақтап, 
мəселе бойынша нақты шешім

Əдеби тіл 
нормасы

8.4.1.1 бас əріппен жазылатын сөздерді орфографиялық 
нормаға сай жазу;
8.4.2.1 коммуникативтік жағдаятқа сəйкес өз ойын білдіру үшін 
дауыс ырғағын, кідірісті жəне логикалық екпінді қолдану;
8.4.3.1 сөздік қордың ерекшеліктерін түсініп қолдану;
8.4.5.1 сөйлемдерде тыныс белгілерін дұрыс қолдану; 
8.4.6.1 баспасөз ақпарат құралдары материалдары негізінде 
стильдік түзетулер жасау, редакциялау;
8.4.4.2 тұрлаулы жəне тұрлаусыз сөйлем мүшелерінің сөйлем 
жасаудағы өзіндік орнын, қызметін түсініп қолдану 
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8.1.1.1 тыңдалған мəтініңде келтірілген дəйек сөздер мен 
дəлелдерге сүйене отырып, көтерілетін мəселені болжау;
8.1.3.1 тыңдалған мəтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған 
ақпараттан астарлы ойды анықтау;
8.1.5.1 көтерілген мəселе бойынша ой тұжырымдау, 
сұрақтардың көмегімен мəтіннен қажетті ақпаратты таба білу

Оқылым 

8.2.1.1 аралас жəне тұтас мəтіндердегі (кесте, диаграмма, 
сызба, сурет) ақпараттарды салыстыру, өңдеу;
8.2.2.1 публицистикалық жəне ғылыми стиль ерекшеліктерін 
қолданылған тілдік құралдар арқылы тану;
8.2.3.1 мақала, аннотация, презентация, тұжырымдамалар, 
тезистердің құрылымы мен рəсімделуі арқылы жанрлық 
ерекшеліктерін ажырату;
8.2.5.1 басқаша айту тəсілін қолдана отырып, мəтін бойынша 
сұрақтар құрастыру

Жазылым 

8.3.2.1 жанрлық жəне стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік 
құралдарды орынды қолданып, мақала, аннотация, тезис 
құрастырып жазу;
8.3.5.1 оқылым жəне тыңдалым материалдары бойын-
ша мəтіннің баяндау желісін сақтап, əр бөлігінен алынған 
ақпараттардан жинақы мəтін (аннотация, тезис) жазу;
8.3.6.1 баспасөз ақпарат құралдары материалдары негізінде 
стильдік түзетулер жасау, редакциялау

Əдеби тіл 
нормасы

8.4.4.2 тұрлаулы жəне тұрлаусыз сөйлем мүшелерінің сөйлем 
жасаудағы өзіндік орнын, қызметін түсініп қолдану;
8.4.1.1 бас əріппен жазылатын сөздерді орфографиялық 
нормаға сай жазу;
8.4.2.1 коммуникативтік жағдаятқа сəйкес өз ойын білдіру үшін 
дауыс ырғағын, кідірісті жəне логикалық екпінді қолдану;
8.4.3.1 сөздік қордың ерекшеліктерін түсініп қолдану;
8.4.5.1 сөйлемдерде тыныс белгілерін дұрыс қолдану
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8.1.1.1 тыңдалған мəтінніңде келтірілген дəйек сөздер мен 
дəлелдерге сүйене отырып, көтерілетін мəселені болжау;
8.1.5.1 көтерілген мəселе бойынша ой тұжырымдау, 
сұрақтардың көмегімен мəтіннен қажетті ақпаратты таба білу

Оқылым 

8.2.2.1 публицистикалық жəне ғылыми стиль ерекшеліктерін 
қолданылған тілдік құралдар арқылы тану;
8.2.4.1 тақырыбы ұқсас ғылыми жəне публицистикалық 
стильдегі мəтіндердің тақырыбын, түрлерін (əңгімелеу, сипат-
тау, талқылау), құрылымын салыстыра талдау;
8.2.5.1 басқаша айту тəсілін қолда-на отырып, мəтін бойынша 
сұрақтар құрастыру
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Жазылым 
8.3.1.1 тақырып бойынша материал жинақтап, тезистік жо-
спар құру;
8.3.6.1 баспасөз ақпарат құралдары материалдары негізінде 
стильдік түзетулер жасау, редакциялау

Əдеби тіл 
нормасы

8.4.4.3 сөйлем ішінде бірыңғай мүшелер мен айқындауыш 
мүшелерді қолдана білу;
8.4.1.1 бас əріппен жазылатын сөздерді орфографиялық 
нормаға сай жазу;
8.4.2.1 коммуникативтік жағдаятқа сəйкес өз ойын білдіру үшін 
дауыс ырғағын, кідірісті жəне логикалық екпінді қолдану;
8.4.3.1 сөздік қордың ерекшеліктерін түсініп қолдану;
8.4.5.1 сөйлемдерде тыныс белгілерін дұрыс қолдану
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8.1.3.1 тыңдалған мəтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған 
ақпараттан астарлы ойды анықтау;
8.1.4.1 тірек сөздер, автордың көзқарасы, көңіл-күйі негізінде 
негізгі тақырыпты анықтау

Оқылым 

8.2.1.1 аралас жəне тұтас мəтіндердегі (кесте, диаграмма, 
сызба, сурет) ақпараттарды салыстыру, өңдеу;
8.2.7.1 ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтар, 
ғылыми еңбектерден алынған деректерді дəлел ретінде 
қолдану, авторына сілтеме жасау

Жазылым 

8.3.2.1 жанрлық жəне стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік 
құралдарды орынды қолданып, мақала, аннотация, тезис 
құрастырып жазу;
8.3.3.1 мəтін құрылымын сақтай отырып, графиктік мəтіндегі 
(диаграмма, кесте) деректердің маңызды тұстарын анықтап 
жазу

Əдеби тіл 
нормасы

8.4.4.4 жай сөйлемдерді айтылу мақсаты мен құрылымдық 
ерекшелігіне сай қолдану;
8.4.1.1 бас əріппен жазылатын сөздерді орфографиялық 
нормаға сай жазу;
8.4.2.1 коммуникативтік жағдаятқа сəйкес өз ойын білдіру үшін 
дауыс ырғағын, кідірісті жəне логикалық екпінді қолдану;
8.4.3.1 сөздік қордың ерекшеліктерін түсініп қолдану;
8.4.5.1 сөйлемдерде тыныс белгілерін дұрыс қолдану
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8.1.2.1 əлеуметтік-қоғамдық, мəдени-тарихи тақырыптарға 
байланысты диалог, монолог, полилогтердегі (интервью, 
пікірталас, жолдау, монография жəне лекциядан үзінді) ав-
тор көзқарасы мен экспресивті-эмоционалды сөздердің рөлін 
талдау;
8.1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа сай ғылыми жəне 
халықаралық терминдерді, ғылыми деректерді орынды 
қолданып, диалог, монолог, полилогта өз ойын дəлелді, 
жүйелі жеткізу

Оқылым 

8.2.3.1 мақала, аннотация, презентация, тұжырымдамалар, 
тезистердің құрылымы мен рəсімделуі арқылы жанрлық 
ерекшелікте-рін ажырату;
8.2.6.1 оқылым стратегияларын қолдану: комментарий жасау, 
іріктеп оқу, талдап оқу

Жазылым 

8.3.4.1 тақырып аясында жəне 
эссенің құрылымын сақтап, мəселе бойынша нақты шешім;
8.3.5.1 оқылым жəне тыңдалым материалдары бойын-
ша мəтіннің баяндау желісін сақтап, əр бөлігінен алынған 
ақпараттардан жинақы мəтін (аннотация, тезис) жазу

Əдеби тіл 
нормасы

8.4.4.4 жай сөйлемдерді айтылу мақсаты мен құрылымдық 
ерекшелігіне сай қолдану;
8.4.1.1 бас əріппен жазылатын сөздерді орфографиялық 
нормаға сай жазу;
8.4.2.1 коммуникативтік жағдаятқа сəйкес өз ойын білдіру үшін 
дауыс ырғағын, кідірісті жəне логикалық екпінді қолдану;
8.4.3.1 сөздік қордың ерекшеліктерін түсініп қолдану;
8.4.5.1 сөйлемдерде тыныс белгілерін дұрыс қолдану
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8.1.1.1 тыңдалған мəтіннің де келтірілген дəйек сөздер мен 
дəлелдерге сүйене отырып, көтерілетін мəселені болжау;
8.1.3.1 тыңдалған мəтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған 
ақпараттан астарлы ойды анықтау;
8.1.5.1 көтерілген мəселе бойынша ой тұжырымдау, 
сұрақтардың көмегімен мəтіннен қажетті ақпаратты таба білу

Оқылым 

8.2.4.1 тақырыбы ұқсас ғылыми жəне публицистикалық 
стильдегі мəтіндердің тақырыбын, түрлерін (əңгімелеу, сипат-
тау, талқылау), құрылымын салыстыру; 
8.2.6.1 оқылым стратегияларын қолдану: комментарий жасау, 
іріктеп оқу, талдап оқу;
8.2.7.1 ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтар, 
ғылыми еңбектерден алынған деректерді дəлел ретінде 
қолдану, авторына сілтеме жасау

Жазылым 

8.3.1.1 тақырып бойынша материал жинақтап, тезистік жо-
спар құру;
8.3.4.1 тақырып аясында жəне 
эссенің құрылымын сақтап, мəселе бойынша нақты шешім;
8.3.6.1 баспасөз ақпарат құралдары материалдары негізінде 
стильдік түзетулер жасау, редакциялау

Əдеби тіл 
нормасы

8.4.4.4 жай сөйлемдерді айтылу мақсаты мен құрылымдық 
ерекшелігіне сай қолдану;
8.4.1.1 бас əріппен жазылатын сөздерді орфографиялық 
нормаға сай жазу;
8.4.2.1 коммуникативтік жағдаятқа сəйкес өз ойын білдіру үшін 
дауыс ырғағын, кідірісті жəне логикалық екпінді қолдану;
8.4.3.1 сөздік қордың ерекшеліктерін түсініп қолдану
8.4.5.1 сөйлемдерде тыныс белгілерін дұрыс қолдану
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8.1.2.1 əлеуметтік-қоғамдық, мəдени-тарихи тақырыптарға 
байланысты диалог, монолог, полилогтердегі (интервью, 
пікірталас, жолдау, монография жəне лекциядан үзінді) ав-
тор көзқарасы мен экспресивті-эмоционалды сөздердің рөлін 
талдау;
8.1.4.1 тірек сөздер, автордың көзқарасы,көңіл-күйі негізінде 
негізгі тақырыпты анықтау;
8.1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа сай ғылыми жəне 
халықаралық терминдерді, ғылыми деректерді орынды 
қолданып, диалог, монолог, полилогта өз ойын дəлелді, 
жүйелі жеткізу

Оқылым 

8.2.1.1 аралас жəне тұтас мəтін-дердегі (кесте, диаграмма, 
сызба, сурет) ақпараттарды салыстыру, өңдеу;
8.2.2.1 публицистикалық жəне ғылыми стиль ерекшеліктерін 
қолданылған тілдік құралдар арқылы тану;
8.2.3.1 мақала, аннотация, презентация, тұжырымдамалар, 
тезистердің құрылымы мен рəсімделуі арқылы жанрлық 
ерекшеліктерін ажырату;
8.2.5.1 басқаша айту тəсілін қолдана отырып, мəтін бойынша 
сұрақтар құрастыру

Жазылым 

8.3.2.1 жанрлық жəне стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік 
құралдарды орынды қолданып, мақала, аннотация, тезис 
құрастырып жазу;
8.3.3.1 мəтін құрылымын сақтай отырып, графиктік мəтіндегі 
(диаграмма, кесте) деректердің маңызды тұстарын анықтап 
жазу;
8.3.5.1 оқылым жəне тыңдалым материалдары бойын-
ша мəтіннің баяндау желісін сақтап, əр бөлігінен алынған 
ақпараттардан жинақы мəтін (аннотация, тезис) жазу

Əдеби тіл 
нормасы

8.4.4.4 жай сөйлемдерді айтылу мақсаты мен құрылымдық 
ерекшелігіне сай қолдану;
8.4.1.1 бас əріппен жазылатын сөздерді орфографиялық 
нормаға сай жазу;
8.4.2.1 коммуникативтік жағдаятқа сəйкес өз ойын білдіру үшін 
дауыс ырғағын, кідірісті жəне логикалық екпінді қолдану;
8.4.3.1 сөздік қордың ерекшеліктерін түсініп қолдану;
8.4.5.1 сөйлемдерде тыныс белгілерін дұрыс қолдану

5) 9-сынып:
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Оқыту мақсаттары
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9.1.1.1 мəтін мазмұны бойынша дайындалған сұрақтарға бол-
жаммен жауап беру, түпнұсқамен салыстыру;
9.1.3.1 тыңдалған мəтіннің мазмұнын түсіну, ақпараттың 
өзектілігін, шынайылығын зерттеп, қорытынды жасау; 
9.1.6.1 қоғамдық-саяси, ғылыми, коммуникативтік жағдаятқа 
сай тиісті сөздер мен фразаларды таңдау, кең көлемді моно-
лог дайындау

Оқылым 

9.2.2.1 тəжік тілі стильдері мен шешендік сөздің түрлерін 
қолданылған тілдік құралдар арқылы тану; 
9.2.5.1 мəтінде көтерілген мəселеге оқырманның қарым-
қатынасын анықтауға арналған талқылау сұрақтарын 
құрастыру; 
9.2.7.1 əртүрлі ресурс көздерінен алынған ақпараттарды 
авторға сілтеме жасай отырып, жазба жұмыстарында орынды 
қолдану

Жазылым 

9.3.2.1 мақсатты аудиторияның қызығушылығын ынталандыру 
үшін əртүрлі жанрда мəтіндер құрастыру; 
9.3.3.1 мəтін құрылымын сақтай отырып, бірнеше графиктік 
мəтіндегі (диаграмма, кесте) деректерді салыстыру, маңызды 
тұстары мен үрдістерді (тенденция) анықтап жазу; 
9.3.5.1 оқылым жəне тыңдалым материалдары бойынша 
автордың негізгі ойын сақтай отырып, өзгерту тəсілдері арқылы 
мəтін (аннотация, тезис) жазу

Əдеби тіл 
нормасы

9.4.4.1 құрмалас сөйлем жасалу жолдарын, түрлерін білу;
9.4.1.1 мəнмəтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық 
нормаға сай жазу;
9.4.3.1 лексикалық стилистика заңдылықтарын дұрыс қолдану;
9.4.5.1 бас əріппен жазылатын күрделі атауларды дұрыс жазу
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9.1.2.1 қоғамдық-саяси, əлеуметтік-экономикалық, ғылыми 
тақырыптарға байланысты əртүрлі жанрдағы кең көлемді 
мəтіндердегі (дəріс, интервью, пікірталас,монография, мақала, 
жолдау) мақсатты аудитория мен көркемдегіш құралдардың 
рөлін талдау; 
9.1.4.1 мəтіннің мақсатты аудиториясы, автор көзқарасы, көңіл- 
күйін табу арқылы негізгі ойды анықтау;
9.1.5.1 мəтінде көтерілген мəселені ғаламдық мəселелермен 
байланыстыру, өз пікірін білдіре отырып, сыни баға беру

Оқылым 

9.2.1.1 өзгертіп айту түрінде берілген сұрақтар арқылы қажетті 
ақпаратты табу, астарлы ойды анықтау ;
9.2.3.1 қоғамдық-саяси мəтіндер (жолдау, заңнама, мемлекеттік 
бағдарламалар, əскери-патриоттық) арқылы мəтіндердің 
жанрлық түрлерін ажырату;
9.2.4.1 əртүрлі стильдегі мəтіндердің тақырыбын, қызметін, 
құрылымын, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау;
9.2.6.1 белгілі мақсат үшін оқылым стратегияларын тиімді 
қолдана білу

Жазылым 

9.3.1.1 жинақталған материалдар негізінде көзделген мақсатқа 
сəйкес ауызша жəне жазбаша мəтіндер үшін күрделі жоспар 
құру; 
9.3.4.1 эссенің құрылымын сақтап, ұсынылған шешімнің 
артықшылығы мен кемшіліктерін көрсете отырып, өз ойын 
негіздеумен эссе жазу;
9.3.6.1 жазба жұмысын абзацтар мен бөліктерге бөлу, 
логикалық түзетулер енгізу, редакциялау

Əдеби тіл 
нормасы

9.4.4.1 құрмалас сөйлем жасалу жолдарын, түрлерін білу;
9.4.1.1 мəнмəтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық 
нормаға сай жазу;
9.4.3.1 лексикалық стилистика заңдылықтарын дұрыс қолдану; 
9.4.5.1 бас əріппен жазылатын күрделі атауларды дұрыс жазу
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9.1.2.1 қоғамдық-саяси, əлеуметтік-экономикалық, ғылыми 
тақырыптарға байланысты əртүрлі жанрдағы кең көлемді 
мəтіндердегі (дəріс, интервью, пікірталас, монография, мақала, 
Жолдау) мақсатты аудитория мен көркемдегіш құралдардың 
рөлін талдау;
9.1.3.1 тыңдалған мəтіннің мазмұнын түсіну, ақпараттың 
өзектілігін, шынайылығын зерттеп, қорытынды жасау; 
9.1.4.1 мəтіннің мақсатты аудиториясы, автор көзқарасы, көңіл- 
күйін табу арқылы негізгі ойды анықтау

Оқылым 

9.2.1.1 өзгертіп айту түрінде берілген сұрақтар арқылы қажетті 
ақпаратты табу, астарлы ойды анықтау; 
9.2.3.1 қоғамдық-саяси мəтіндер (жолдау, заңнама, мемлекеттік 
бағдарламалар, əскери-патриоттық) арқылы мəтіндердің 
жанрлық түрлерін ажырату; 
9.2.4.1 əртүрлі стильдегі мəтіндердің тақырыбын, қызметін, 
құрылымын, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау;
9.2.7.1 əртүрлі ресурс көздерінен алынған ақпараттарды 
авторға сілтеме жасай отырып, жазба жұмыстарында орынды 
қолдану

Жазылым 

9.2.2.1 мақсатты аудиторияның қызығушылығын ынталандыру 
үшін əртүрлі жанрда мəтіндер құрастыру; 
9.2.4.1 эссенің құрылымын сақтап, ұсынылған шешімнің 
артықшылығы мен кемшіліктерін көрсете отырып, өз ойын 
негіздеумен эссе жазу; 9.2.6.1 жазба жұмысын абзацтар мен 
бөліктерге бөлу, логикалық түзетулер енгізу, редакциялау

Əдеби тіл 
нормасы

9.4.4.2 салалас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін 
ажырата білу, түрлендіріп қолдану; 
9.4.1.1 мəнмəтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық 
нормаға сай жазу;
9.4.3.1 лексикалық стилистика заңдылықтарын дұрыс қолдану; 
9.4.5.1 бас əріппен жазылатын күрделі атауларды дұрыс жазу

(Жалғасы. Басы 17-18-беттерде) 
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9.1.1.1 мəтін мазмұны бойынша дайындалған сұрақтарға бол-
жаммен жауап беру, түпнұсқамен салыстыру;
9.1.5.1 мəтінде көтерілген мəселені ғаламдық мəселелермен 
байланыстыру, өз пікірін білдіре отырып, сыни баға беру;
9.1.6.1 қоғамдық-саяси, ғылыми, коммуникативтік жағдаятқа 
сай тиісті сөздер мен фразаларды таңдау, кең көлемді моно-
лог дайындау

Оқылым 

9.2.2.1 тəжік тілі стильдері мен шешендік сөздің түрлерін 
қолданылған тілдік құралдар арқылы тану;
9.2.5.1 мəтінде көтерілген мəселеге оқырманның қарым-
қатынасын анықтауға арналған талқылау сұрақтарын 
құрастыру;
9.2.6.1 белгілі мақсат үшін оқылым стратегияларын тиімді 
қолдана білу

Жазылым 

9.3.1.1 жинақталған материалдар негізінде көзделген мақсатқа 
сəйкес ауызша жəне жазбаша мəтіндер үшін күрделі жоспар құру; 
9.3.3.1 мəтін құрылымын сақтай отырып, бірнеше графиктік 
мəтіндегі (диаграмма, кесте) деректерді салыстыру, маңызды 
тұстары мен үрдістерді (тенденция) анықтап жазу; 
9.3.5.1 оқылым жəне тыңдалым материалдары бойынша 
автордың негізгі ойын сақтай отырып, өзгерту тəсілдері арқылы 
мəтін (аннотация, тезис) жазу

Əдеби тіл 
нормасы

9.4.4.2 салалас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін 
ажырата білу, түрлендіріп қолдану;
9.4.1.1 мəнмəтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық 
нормаға сай жазу; 
9.4.3.1 лексикалық стилистика заңдылықтарын дұрыс қолдану; 
9.4.5.1 бас əріппен жазылатын күрделі атауларды дұрыс жазу
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9.1.2.1 қоғамдық-саяси, əлеуметтік-экономикалық, ғылыми 
тақырыптарға байланысты əртүрлі жанрдағы кең көлемді 
мəтіндердегі (дəріс, интервью, пікірталас, монография, мақала, 
Жолдау) мақсатты аудитория мен көркемдегіш құралдардың 
рөлін талдау;
9.1.4.1 мəтіннің мақсатты аудиториясы, автор көзқарасы, көңіл- 
күйін табу арқылы негізгі ойды анықтау

Оқылым 

9.2.1.1 өзгертіп айту түрінде берілген сұрақтар арқылы қажетті 
ақпаратты табу, астарлы ойды анықтау;
9.2.2.1 тəжік тілі стильдері мен шешендік сөздің түрлерін 
қолданылған тілдік құралдар арқылы тану; 
9.2.3.1 қоғамдық-саяси мəтіндер (жолдау, заңнама, мемлекеттік 
бағдарламалар, əскери-патриоттық) арқылы мəтіндердің 
жанрлық түрлерін ажырату

Жазылым 

9.3.1.1 жинақталған материалдар негізінде көзделген мақсатқа 
сəйкес ауызша жəне жазбаша мəтіндер үшін күрделі жоспар құру; 
9.3.4.1 эссенің құрылымын сақтап, ұсынылған шешімнің 
артықшылығы мен кемшіліктерін көрсете отырып, өз ойын 
негіздеумен эссе жазу 

Əдеби тіл 
нормасы

9.4.4.3 сабақтас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін 
ажырата білу, түрлендіріп қолдану;
9.4.1.1 мəнмəтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық 
нормаға сай жазу; 
9.4.3.1 лексикалық стилистика заңдылықтарын дұрыс қолдану; 
9.4.5.1 бас əріппен жазылатын күрделі атауларды дұрыс жазу
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9.1.1.1 мəтін мазмұны бойынша дайындалған сұрақтарға бол-
жаммен жауап беру, түпнұсқамен салыстыру; 
9.1.3.1 тыңдалған мəтіннің мазмұнын түсіну, ақпараттың 
өзектілігін, шынайылығын зерттеп, қорытынды жасау 

Оқылым 
9.2.4.1 əртүрлі стильдегі мəтіндердің тақырыбын, қызметін, 
құрылымын, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау; 9.2.5.1 
мəтінде көте-рілген мəселеге оқырманның қарым-қатынасын 
анықтауға арналған талқылау сұрақтарын құрастыру

Жазылым 

9.3.2.1 мақсатты аудиторияның қызығушылы-ғын ынталандыру 
үшін əртүрлі жанрда мəтіндер құрастыру; 
9.3.5.1 оқылым жəне тыңдалым материалдары бойынша 
автордың негізгі ойын сақтай отырып, өзгерту тəсілдері арқылы 
мəтін (аннотация, тезис) жазу

Əдеби тіл 
нормасы

9.4.4.3 сабақтас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін 
ажырата білу, түрлендіріп қолдану;
9.4.1.1 мəнмəтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық 
нормаға сай жазу;
9.4.3.1 лексикалық стилистика заңдылықтарын дұрыс қолдану; 
9.4.5.1 бас əріппен жазылатын күрделі атауларды дұрыс жазу
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9.1.6.1 қоғамдық-саяси, ғылыми, коммуникативтік жағдаятқа 
сай тиісті сөздер мен фразаларды таңдау, кең көлемді моно-
лог дайындау; 
9.1.5.1 мəтінде көтерілген мəселені ғаламдық мəселелермен 
байланыстыру, өз пікірін білдіре отырып, сыни баға беру

Оқылым 
9.2.6.1 белгілі мақсат үшін оқылым стратегияларын тиімді 
қолдана білу;
9.2.7.1 əртүрлі ресурс көздерінен алынған ақпараттарды авторға 
сілтеме жасай отырып, жазба жұмыстарында орынды қолдану

Жазылым 

9.3.2.1 мақсатты аудиторияның қызығушылығын ынталандыру 
үшін əртүрлі жанрда мəтіндер құрастыру; 
9.3.3.1 мəтін құрылымын сақтай отырып, бірнеше графиктік 
мəтіндегі (диаграмма, кесте) деректерді салыстыру, маңызды 
тұстары мен үрдістерді (тенденция) анықтап жазу; 
9.3.5.1 оқылым жəне тыңдалым материалдары бойынша 
автордың негізгі ойын сақтай отырып, өзгерту тəсілдері арқылы 
мəтін (аннотация, тезис) жазу

Əдеби тіл 
нормасы

9.4.4.3 сабақтас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін 
ажырата білу, түрлендіріп қолдану;
9.4.1.1 мəнмəтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық 
нормаға сай жазу;
9.4.3.1 лексикалық стилистика заңдылықтарын дұрыс қолдану;
9.4.5.1 бас əріппен жазылатын күрделі атауларды дұрыс жазу
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9.1.1.1 мəтін мазмұны бойынша дайындалған сұрақтарға бол-
жаммен жауап беру, түпнұсқамен салыстыру;
9.1.4.1 мəтіннің мақсатты аудиториясы, автор көзқарасы, көңіл- 
күйін табу арқылы негізгі ойды анықтау;
9.1.6.1 қоғамдық-саяси, ғылыми, коммуникативтік жағдаятқа сай тиісті 
сөздер мен фразаларды таңдау, кең көлемді монолог дайындау

Оқылым 

9.2.2.1 тəжік тілі стильдері мен шешендік сөздің түрлерін 
қолданылған тілдік құралдар арқылы тану;
9.2.3.1 қоғамдық-саяси мəтіндер (жолдау, заңнама, мемлекеттік 
бағдарламалар, əскери-патриоттық) арқылы мəтіндердің 
жанрлық түрлерін ажырату; 
9.2.5.1 мəтінде көтерілген мəселеге оқырманның қарым-
қатынасын анықтауға арналған талқылау сұрақтарын құрастыру;
9.2.7.1 əртүрлі ресурс көздерінен алынған ақпараттарды авторға 
сілтеме жасай отырып, жазба жұмыстарында орынды қолдану 

Жазылым 

9.3.2.1 мақсатты аудиторияның қызығушылығын ынталандыру 
үшін əртүрлі жанрда мəтіндер құрастыру;
9.3.5.1 оқылым жəне тыңдалым материалдары бойынша 
автордың негізгі ойын сақтай отырып, өзгерту тəсілдері арқылы 
мəтін (аннотация, тезис) жазу;
9.3.6.1 жазба жұмысын абзацтар мен бөліктерге бөлу, 
логикалық түзетулер енгізу, редакциялау

Əдеби тіл 
нормасы 

9.4.4.4 аралас құрмалас сөйлемдердің жасалу жолдарын білу, 
қолдану;
9.4.1.1 мəнмəтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық 
нормаға сай жазу;
9.4.3.1 лексикалық стилистика заңдылықтарын дұрыс қолдану; 
9.4.5.1 бас əріппен жазылатын күрделі атауларды дұрыс жазу
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9.1.2.1 қоғамдық-саяси, əлеуметтік-экономикалық, ғылыми 
тақырыптарға байланысты əртүрлі жанрдағы кең көлемді 
мəтіндердегі (дəріс, интервью, пікірталас,монография, мақала, 
Жолдау) мақсатты аудитория мен көркемдегіш құралдардың 
рөлін талдау;
9.1.3.1 тыңдалған мəтіннің мазмұнын түсіну, ақпараттың 
өзектілігін, шынайылығын зерттеп, қорытынды жасау;
9.1.5.1 мəтінде көтерілген мəселені ғаламдық мəселелермен 
байланыстыру, өз пікірін білдіре отырып, сыни баға беру

Оқылым 

9.2.1.1 өзгертіп айту түрінде берілген сұрақтар арқылы қажетті 
ақпаратты табу, астарлы ойды анықтау;
9.2.4.1 əртүрлі стильдегі мəтіндердің тақырыбын, қызметін, 
құрылымын, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау; 9.2.6.1 
белгілі мақсат үшін оқылым стратегияларын тиімді қолдана білу

Жазылым 

9.3.1.1 жинақталған материалдар негізінде көзделген мақсатқа 
сəйкес ауызша жəне жазбаша мəтіндер үшін күрделі жоспар 
құру; 
9.3.3.1 мəтін құрылымын сақтай отырып, бірнеше графиктік 
мəтіндегі (диаграмма, кесте) деректерді салыстыру, маңызды 
тұстары мен үрдістерді (тенденция) анықтап жазу;
9.3.4.1 эссенің құрылымын сақтап, ұсынылған шешімнің 
артықшылығы мен кемшіліктерін көрсете отырып, өз ойын 
негіздеумен эссе жазу

Əдеби тіл 
нормасы

9.4.4.4 аралас құрмалас сөйлемдердің жасалу жолдарын білу, 
қолдану;
9.4.1.1 мəнмəтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық 
нормаға сай жазу;
9.4.3.1 лексикалық стилистика заңдылықтарын дұрыс қолдану; 
9.4.5.1 бас əріппен жазылатын күрделі атауларды дұрыс жазу

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

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2013 жылғы 3 сəуірдегі №115 бұйрығына 215-қосымша 

Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған «Өзбек тілі» 
пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы 

(оқыту өзбек 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. «Өзбек тілі» оқу пəнін оқытудың мақсаты – ана тілін қадірлейтін, қоғамдық мəнін 
түсінетін тұлға қалыптастыру, сондай-ақ өзбек əдеби тілі нормаларын сақтап, дұрыс 
қолдана білуге, еркін сөйлесуге жəне сауатты жазуға үйрету.

3. «Өзбек тілі» оқу пəнінің басты міндеттері:
1) өзбек тілін ана тілі ретінде тани отырып, өмірлік қажеттіліктерінде коммуникативтік 

(тыңдалым, оқылым, айтылым, жазылым) əрекеттері түрінде сауаттылықпен қолдану 
дағдыларын дамыту;

2) өзбек тілін күнделікті өмірде еркін қолданып жүрген қарым-қатынас құралынан 
тілдік құбылыс ретіндегі заңдылықтар негізінде танып-білу дағдыларын қалыптастыру;

3) өзбек тілі жүйесін құраушы кіші жүйелерді, тіл бірліктерін жəне олардың табиғатын 
танып білу. 

4. «Өзбек тілі» оқу пəнінің бағдарламасы оқушының тіл сауаттылығы мен сөйлеу 
сауаттылығын, сөз байлығын, басқалармен еркін қарым-қатынасқа түсу қабілетін дамы-
туды жəне оқушының ойлау қабілеті мен танымдық дағдыларын жетілдіруді көздейді.

5. «Өзбек 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. «Өзбек 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 

дағдыларын қалыптастыруға, академиялық тілді сауатты қолдануды дамытуға 
бағытталады;

3) ауызекі сөйлеу дағдыларын қалыптастыруға бағытталған қолданбалы бағытты 
ұстанатын коммуникативтік əдіске негізделеді;

4) тіл мен мəдениет арасындағы байланыс түсінігін қалыптастырады;
5) əдеби: əңгіме, поэзия, драма, ғылыми материалдар жəне бұқаралық ақпарат 

құралдары материалдары тұрғысынан тұлғалық көзқарас қалыптастырады;
2-тарау. «Өзбек тілі» пəнінің мазмұнын ұйымдастыру

7. «Өзбек тілі» оқу пəні бойынша оқу жүктемесінің бөлінуі
1) 5-сынып – аптасына 3 сағат, оқу жылында – 102 сағат;
2) 6-сынып – аптасына 3 сағат, оқу жылында – 102 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.
8. «Өзбек тілі» оқу пəні оқу бағдарламасының мазмұны оқыту бөлімдері бойынша 

ұйымдастырылған. Бөлім сынып бойынша оқыту мақсаттарынан, күтілетін нəтижеден 
тұратын бөлімшелерден тұрады. Бағдарламада оқу мақсаттары төрт саннан тұратын 
кодтық белгімен белгіленді

9. Оқу мақсаттары мұғалім мен оқушыға болашақ қадамдары жөнінде өзара 
ой бөлісуге, оларды жоспарлау мен бағалауға мүмкіндік беретін бірізділік пен 
сабақтастықты көрсететін 4 бөлімнен тұрады: тыңдалым жəне айтылым, оқылым, жа-
зылым, əдеби тіл нормаларын сақтау.

10. «Тыңдалым жəне айтылым» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) болжау;
2) əртүрлі жанрдағы мəтіндерді талдау;
3) мəтіннен ақпаратты анықтау;
4) негізгі ойды анықтау; 
5) тыңдалым материалы бойынша жауап беру жəне бағалау; 
6) сөйлеу мəдениетін дамыту.
11. «Оқылым» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады: 
1) ақпаратты түсіну;
2) мəтіннің стильдік ерекшелігін тану;
3) мəтіннің жанрлық ерекшелігін ажырату;
4) мəтін бойынша сұрақтар құрастыра білу;
5) мəтіндерге салыстырмалы анализ жасау;
6) оқылым стратегияларын қолдану;
7) əртүрлі ресурс көздерінен қажетті ақпарат алу.
12. «Жазылым» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) жоспар құру;
2) əртүрлі жанрда мəтіндер құрастыру;
3) жазба жұмыстарын əртүрлі формада ұсыну;
4) эссе жазу;
5) оқылым жəне тыңдалым материалдары негізінде жинақы мəтін жазу;
6) мəтіндерді түзету жəне редакциялау.
13. «Əдеби тіл нормаларын сақтау бөлімі» келесі бөлімшелерден тұрады:
1) орфографиялық норма
2) орфоэпиялық норма
3) лексикалық норма;
4) грамматикалық норма;
5) пунктуациялық норма.

3-тарау. Оқу мақсаттарының жүйесі
14. Кодтық белгідегі бірінші сан сыныпты, екінші жəне үшінші сан сөйлеу 

əрекеттерінің ретін, төртінші сан оқу мақсатының реттік нөмірін көрсетеді. Мысалы, 
5.5.1.1. кодында «5» - сынып; «5.1» - дағдылар; «1» - оқу мақсатының реттік нөмірі.

15. Оқу мақсаттарының жүйесі бөлім бойынша əр сыныпқа берілген.

1) тыңдалым жəне айтылым:

Білім алушылар:
 5-сынып 6-сынып 7-сынып 8-сынып 9-сынып

1. Болжау 5.1.1.1 тірек сөздер мен 
ұсынылған иллюстрациялар 
арқылы тақырыпты болжау

6.1.1.1 мəтіннің атауын тал-
қылау жəне алғашқы бөлігін 
тыңдау арқылы көтерілетін 
мəселені болжау

7.1.1.1 мəтін үзінділерін тыңдай 
отырып, оқиғаның дамуы мен 
аяқталуын болжау

8.1.1.1 мəтіннен алынған дəйек 
сөздерге, үзінділерге сүйене 
отырып, көтерілетін мəселені 
болжау

9.1.1.1 мəтін мазмұны бойын-
ша дайындалған сұрақтарға 
болжаммен жауап беру, 
түпнұсқамен салыстыру. 

2. Əртүрлі 
жанрдағы 
мəтіндерді 
талдау 

5.1.2.1 əлеуметтік-тұрмыстық, 
əлеуметтік-мəдени, 
тақырыптарға байланысты 
диалог, монологтердегі (əн 
мəтіні, хабарлама, жарнама, 
хабарландыру) көтерілген 
мəселені түсіндіру

6.1.2.1 əлеуметтік-
мəдени, ресми-іскери 
тақырыптарға байланысты 
диалог, монологтердегі 
(нұсқаулық, құттықтау, 
хабарландыру, өмірбаян, 
жаңалық, интервью) 
көтерілген мəселені 
талдау

7.1.2.1 əлеуметтік-қоғамдық, оқу – 
еңбек тақырыптарына байланысты 
диалог, монолог, полилогтердегі 
(интервью, пікірталас, жаңалық, 
əн, көркем əдеби шығармалардан 
үзінді) автор көзқарасы мен 
көтерілген мəселені талдау 

8.1.2.1 əлеуметтік-қоғамдық, 
мəдени-тарихи тақырыптарға 
байланысты диалог, монолог, 
полилогтердегі (интервью, 
пікірталас, жолдау, моногра-
фия жəне лекциядан үзінді) ав-
тор көзқарасы мен экспресивті-
эмоционалды сөздердің рөлін 
талдау

9.1.2.1 қоғамдық-саяси, 
əлеуметтік-экономикалық, 
ғылыми тақырыптарға байла-
нысты əртүрлі жанрдағы кең 
көлемді мəтіндердегі (дəріс, ин-
тервью, пікірталас,монография, 
мақала, жолдау) мақсатты 
аудитория мен көркемдегіш 
құралдардың рөлін талдау 

3. Мəтіннен 
ақпартты 
анықтау 

5.1.3.1 тыңдалған мəтіннің 
мазмұнын түсіну, негізгі жəне 
қосымша ақпаратты анықтау

6.1.3.1 тыңдалған 
мəтіннің мазмұнын түсіну, 
детальді ақпаратты 
анықтау

7.1.3.1 тыңдалған мəтіннің 
мазмұнын түсіну, ұсынылған 
ақпарат бойынша факті мен 
көзқарасты ажырата білу

8.1.3.1 тыңдалған мəтіннің 
мазмұнын түсіну, ұсынылған 
ақпараттан астарлы ойды 
анықтау 

9.1.3.1 тыңдалған мəтіннің 
мазмұнын түсіну, ақпараттың 
өзектілігін, шынайылығын зерт-
теп, қорытынды жасау 

4. Негізгі 
ойды 
анықтау

5.1.4.1 тірек сөздер мен 
жетекші сұрақтар арқылы 
негізгі ойды анықтау

6.1.4.1 мəтіннің 
құрылымдық ерекшелігіне 
назар аудара отырып, 
жетекші сұрақтар арқылы 
негізгі ойды анықтау 

7.1.4.1 мəтін тақырыбы, сөйлеушінің 
дауыс ырғағы мен сөйлеу мəнері 
арқылы негізгі ойды анықтау 

8.1.4.1 мəтінде көтерілген 
мəселені (тұрмыстық, 
əлеуметтік, қоғамдық) талдай 
отырып, негізгі ойды анықтау

9.1.4.1 мəтіннің мақсатты ау-
диториясы, автор көзқарасы, 
көңіл- күйін табу арқылы негізгі 
ойды анықтау

5. 
Тыңдалым 
материа-
лы бойын-
ша жауап 
беру жəне 
бағалау 

5.1.5.1 тыңдалған мəтін 
мазмұны негізінде сұрақтарға 
жауап беру, көтерілген 
мəселе бойынша өз ойын 
білдіру. 

6.1.5.1 тыңдалған мəтін 
мазмұны бойынша жалпы 
жəне нақты сұрақтарға 
жауап беру, мəтіндегі 
ақпаратты шынайы 
өмірмен байланыстыру

7.1.5.1 проблемалық сұрақтарға 
тыңдалған мəтіннен деректер 
келтіре отырып, дəлелді жауап 
беру, өз жауабын өзгенің жауабы-
мен салыстыру, талқылау 

8.1.5.1 перифраз түрінде 
берілген сұрақтар арқылы 
мəтіннен қажетті ақпаратты 
таба білу, көтерілген мəселе 
бойынша ой тұжырымдау

9.1.5.1 мəтінде көтерілген 
мəселені ғаламдық 
мəселелермен байланыстыру, 
өз пікірін білдіре отырып, сыни 
баға беру 

6. Сөйлеу 
мəдениетін 
дамыту

5. 1.6.1 коммуникативтік 
жағдаятқа сай эмоционалды 
сөздерді, дауыс ырғақтары 
арқылы қыстырма, қаратпа, 
одағай сөздерді еркін қолданып, 
диалогке даярлықсыз қатысу, өз 
пікірін білдіру 

6.1.6.1 коммуникативтік 
жағдаятқа сай ресми 
сөздер мен тіркестер, 
дайын тіркестер мен 
терминдерді орынды 
қолданып, диалогке 
қатысу, ойын анық жеткізу

7. 1.6.1 коммуникативтік 
жағдаятқа сай көркем бейнелеуіш, 
эмоционалды-экспрессивті сөздерді 
жəне мақал-мəтелдер мен тұрақты 
тіркестерді еркін қолданып, диа-
логке қатысу, пікірталаста тез жəне 
дұрыс шешім қабылдай білу

8.1.6.1 коммуникативтік 
жағдаятқа сай ғылыми жəне 
халықаралық терминдерді, 
ғылыми деректерді орынды 
қолданып, диалог, монолог, 
полилогта өз ойын дəлелді, 
жүйелі жеткізу 

9. 1.6.1 қоғамдық-саяси, 
ғылыми, коммуникативтік 
жағдаятқа сай тиісті сөздер 
мен фразаларды таңдау, кең 
көлемді монолог дайындау 

2) оқылым:
Білім алушылар:

 5-сынып 6-сынып 7-сынып 8-сынып 9-сынып
1. Ақпаратты 
түсіну 

5.2.1.1 мəтіндегі негізгі жəне 
қосымша ақпаратты түсіну, 
анықтау

6.2.1.1 мəтіннен негізгі 
жəне қосымша, детальді 
ақпаратты анықтау, түсіндіру

7.2.1.1 мəтіндік жəне 
графиктік (кесте, диаграм-
ма, сурет, шартты белгілер) 
ақпаратты интерпрета-
циялау 

8.2.1.1 аралас жəне тұтас 
мəтіндердегі (кесте, диаграмма, 
сызба, сурет) ақпараттарды са-
лыстыру, өңдеу

9.2.1.1 перифраз түрінде 
берілген сұрақтар арқылы 
қажетті ақпаратты табу, астар-
лы ойды анықтау 

2. Мəтіннің 
стильдік 
ерекшелігін 
тану

5.2.2.1 лексиканың ауызекі 
сөйлеу жəне жазба стильдік 
айырмашылықтарын 
мəтіндер арқылы тану

6.2.2.1 ауызекі сөйлеу жəне 
көркем сөйлеудің стильдік 
ерекшеліктерін қолданылған 
тілдік құралдар арқылы тану

7.2.2.1 публицистикалық 
жəне ресми стиль 
ерекшеліктерін қолданылған 
тілдік құралдар арқылы тану

8.2.2.1 публицистикалық жəне 
ғылыми стиль ерекшеліктерін 
қолданылған тілдік құралдар 
арқылы тану

9.2.2.1 қазақ тілі стильдері 
мен шешендік сөздің түрлерін 
қолданылған тілдік құралдар 
арқылы тану

3. Мəтіннің 
жанрлық 
ерекшелігін 
ажырату 

5.2.3.1 хат, хабарла-
ма, жарнама, нұсқаулық, 
хабарландырудың құрылымы 
мен рəсімделуі арқылы 
жанрлық ерекшеліктерін 
ажырату

6.2.3.1 қазақша ауызекі 
сөйлеу этикеттері мен көркем 
сөйлеудің құрылымдық жəне 
жанрлық ерекшеліктерін 
ажырату 

7.2.3.1 хроника, хабар, 
очерктердің жəне кеңсе 
құжаттарының, қызметтік 
жазбалардың құрылымы мен 
рəсімделуі арқылы жанрлық 
ерекшеліктерін ажырату 

8.2.3.1 мақала, аннотация, пре-
зентация, тұжырымдамалар, 
тезистердің құрылымы мен 
рəсімделуі арқылы жанрлық 
ерекшеліктерін ажырату

9.2.3.1 қоғамдық-саяси 
мəтіндер (жолдау, заңнама, 
мемлекеттік бағдарламалар, 
əскери-патриоттық) арқылы 
мəтіндердің жанрлық түрлерін 
ажырату 

4. Мəтіндерге 
салыстырмалы 
анализ жасау

5.2.4.1 ауызекі стильдегі 
мəтіндердің мазмұнын, 
тақырыбын жəне тілдік 
құралдарын салыстыру 

6.2.4.1 ауызекі жəне рес-
ми стильдегі мəтіндердің 
тақырыбын, мазмұнын, тілдік 
ерекшелігін салыстыру

7.2.4.1 идеясы ұқсас 
публицистикалық жəне 
көркем əдебиет стиліндегі 
мəтіндердің тақырыбы, 
құрылымы, мақсатты ауди-
ториясы, тілдік ерекшелігін 
салыстыра талдау

8.2.4.1 тақырыбы ұқсас 
ғылыми жəне публицистикалық 
стильдегі мəтіндердің 
тақырыбын, түрлерін 
(əңгімелеу, сипаттау, талқылау), 
құрылымын салыстыра талдау

 9.2.4.1 əртүрлі стильдегі 
мəтіндердің тақырыбын, 
қызметін, құрылымын, тілдік 
ерекшелігін салыстыра талдау

5.Мəтін бойын-
ша сұрақтар 
құрастыра білу

5.2.5.1 мəтін мазмұнын 
түсінуге, нақты ақпараттарды 
анықтауға бағытталған 
сұрақтар құрастыру

6.2.5.1 мəтіннен негізгі 
жəне қосымша ақпаратты, 
көтерілген мəселені 
анықтауға бағытталған 
нақтылау сұрақтарын 
құрастыру

7.2.5.1 мəтін бойынша 
проблемалық сұрақтар 
құрастыру 

8.2.5.1 перифразаның түрлі 
тəсілдерін қолдана отырып, 
мəтін бойынша сұрақтар 
құрастыру

9.2.5.1 мəтінде көтерілген 
мəселеге оқырманның 
қарым-қатынасын анықтауға 
арналған талқылау сұрақтарын 
құрастыру

6. Оқылым 
стратегия-
ларынқолдану

5.2.6.1 оқылым страте-
гияларын қолдану: жал-
пы мазмұнын түсіну үшін 
оқу, нақты ақпаратты табу 
үшін оқу 

6.2.6.1 оқылым стратегия-
ларын қолдану: коммента-
рий жасау, іріктеп оқу, рөлге 
бөліп оқу 

7.2.6.1 оқылым стратеги-
яларын қолдану: коммен-
тарий жасау, іріктеп оқу, 
зерттеп оқу 

8.2.6.1 оқылым стратегияларын 
қолдану:комментарий жасау, 
іріктеп оқу, талдап оқу 

9.2.6.1 белгілі бір мақсат үшін 
оқылым стратегияларын тиімді 
қолдана білу 

7. Əртүрлі ре-
сурс көздерінен 
қажетті ақпарат 
алу 

5.2.7.1 энциклопедиялар, 
балаларға арналған га-
зет-журналдардан қажетті 
ақпаратты ала білу 

6.2.7.1 энциклопе
дия, сөздік, балаларға 
арналған газет-журналдар-
дан қажетті ақпараттарды 
алу, авторына сілтеме жасау 

7.2.7.1 ғаламтор, энцикло-
педия, газет-журналдар, 
оқулықтардан алынған 
деректерді қолдану, авторы-
на сілтеме жасау

8.2.7.1 ғаламтор, энциклопедия, 
газет-журналдар, оқулықтар, 
ғылыми еңбектерден алынған 
деректерді дəлел ретінде 
қолдану, авторына сілтеме жасау

9.2.7.1 əртүрлі ресурс көзде-
рінен алынған ақпараттарды 
авторға сілтеме жасай отырып, 
жазба жұмыстарында орынды 
қолдану 

3) жазылым:
Білім алушылар:

 5-сынып  6-сынып  7-сынып  8-сынып 9-сынып
1. Жоспар құру 5.3.1.1 берілген мəтінге 

сəйкес кіріспе, негізгі 
жəне қорытынды 
бөлімдерді қамтитын 
қарапайым жоспар құру

6.3.1.1 əртүрлі жанрдағы 
мəтіндерді жазу үшін 
құрылымын ескере отырып, 
қарапайым жоспар құру

7.3.1.1 əртүрлі жанрдағы 
мəтіндерді жазу үшін 
құрылымын ескере отырып, 
күрделі жоспар құру

8.3.1.1 тақырып бойынша ма-
териал жинақтап, тезистік жо-
спар құру

9.3.1.1 жинақталған матери-
алдар негізінде көзделген 
мақсатқа сəйкес ауызша жəне 
жазбаша мəтіндер үшін күрделі 
жоспар құру 

2. Əртүрлі 
жанрда 
мəтіндер 
құрастыру

5.3.2.1 жанрлық 
ерекшеліктеріне 
сай ресімделуі мен 
құрылымын сақтап, хат, 
жарнама, хабарландыру 
құрастырып жазу 

6.3.2.1 жанрлық жəне 
стильдік ерекшеліктеріне 
сай құрылымын сақтай оты-
рып, мінездеме, құттықтау, 
өмірбаян құрастырып жазу 

7.3.2.1 жанрлық жəне 
стильдік ерекшеліктеріне сай 
көркемдегіш құралдарды орын-
ды қолдана отырып, шағын 
мақала, нұсқаулық, əңгіме 
құрастырып жазу

8.3.2.1 жанрлық жəне стильдік 
ерекшеліктеріне сай тілдік 
құралдарды орынды қолданып, 
мақала, аннотация, тезис 
құрастырып жазу 

9.3.2.1 мақсатты аудиторияның 
қызығушылығын ынталандыру 
үшін əртүрлі жанрда мəтіндер 
құрастыру 

3. Жазба 
жұмыстарын 
əртүрлі форма-
да ұсыну 

5.3.3.1 сюжетті 
суреттердің (фотосу-
реттер) желісі бойынша 
əңгіме құрастыру

6.3.3.1 ұсынылған тақырып 
бойынша деректер жинақтай 
отырып, графиктік мəтін (диа-
грамма, кесте, сызба) түрінде 
құрастыру 

 7.3.3.1 мəтін құрылымын (кіріспе 
бөлім, жалпы мəлімет беру, 
детальді мəлімет беру) сақтай 
отырып, графиктік мəтін (шарт-
ты белгі, сурет, сызба) түрінде 
берілген процесті сипаттап жазу 

8.3.3.1 мəтін құрылымын сақтай 
отырып, графиктік мəтіндегі 
(диаграмма, кесте) деректердің 
маңызды тұстарын анықтап 
жазу

 9.3.3.1 мəтін құрылымын сақтай 
отырып, бірнеше графиктік 
мəтіндегі (диаграмма, кесте) 
деректерді салыстыру, маңызды 
тұстары мен үрдістерді (тенден-
ция) анықтап жазу

(Жалғасы 20-бетте) 
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4. Эссе жазу 5.3.4.1 эссенің кіріспе, 
негізгі, қорытынды 
бөлімдерін сақтай оты-
рып, өзіне таныс адам-
ды, белгілі бір мекен 
мен оқиғаны сипаттап не 
суреттеп жазу

6.3.4.1 эссе тақырыбынан 
ауытқымай, абзац түрлерін 
жүйелі құрастырып, 
көтерілген мəселе бойынша 
келісу-келіспеу себептерін 
айқын көрсетіп жазу. («келісу, 
келіспеу» эссесі)

7.3.4.1 эссе құрылымы мен 
даму желісін сақтап, тақырыпқа 
байланысты берілген мəселенің 
оңтайлы шешілу жолдары не-
месе себептеріне өз көзқарасын 
жазу. (дискуссивті эссе)

8.3.4.1 эссе құрылымы мен 
даму желісін сақтап, мəселе 
бойынша ұсынылған шешімнің 
артықшылығы мен кемшілік 
тұстарын салыстыру, өз ойын 
дəлелдеп жазу. (аргументативті 
эссе)

9.3.4.1 эссе құрылымы мен 
даму желісін сақтап, көтерілген 
мəселе бойынша екі жақты 
пікірді немесе жағдаятты 
талқылау, біреуіне таңдау жа-
сап, өз ойын дəлелдеп жазу. 
(аргументативті эссе)

5. Оқылым 
жəне тың да лым 
мате риалдары 
не гізінде жи-
нақы мəтін 
(ком прессия) 
жазу

5.3.5.1 оқылым жəне 
тыңдалым материал-
дары бойынша негізгі 
ақпараттарды сақтай 
отырып, жинақы мəтін 
жазу

6.3.5.1 оқылым жəне 
тыңдалым материалда-
ры бойынша негізгі ойды 
білдіретін сөйлемдерді 
іріктей отырып, жинақы 
мəтін жазу 

7.3.5.1 оқылым жəне тыңдалым 
материалдары бойынша тірек 
сөздер мен сөз тіркестерін 
синонимдік қатармен ауыстыра 
отырып, жинақы мəтін жазу 

 8.3.5.1 оқылым жəне тыңдалым 
материалдары бойынша 
мəтіннің баяндау желісін 
сақтап, əр бөлігінен алынған 
ақпараттардан жинақы мəтін 
(аннотация, тезис) жазу

9.3.5.1 оқылым жəне тыңдалым 
материалдары бойынша 
автордың негізгі ойын сақтай 
отырып, перифраз тəсілдері 
арқылы жинақы мəтін (аннота-
ция, тезис) жазу

6. Мəтіндерді 
түзету жəне ре-
дакциялау

5.3.6.1 мəтіндегі 
орфографиялық 
қателерді сөздіктерге 
сүйене отырып, түзету 
жəне редакциялау

6.3.6.1 мəтіндегі 
орфографиялық жəне 
пунктуациялық қателерді 
сөздіктерге, емле 
ережелеріне сүйеніп, түзету, 
редакциялау

7.3.6.1 мəтіндегі сөздердің 
тақырыпқа сай орын-
ды қолданылуын тексеру, 
синонимдік қатармен ауыстыра 
отырып, лексикалық түзетулер 
енгізу, редакциялау 

8.3.6.1 баспасөз ақпарат 
құралдары материалдары 
негізінде стильдік ауытқуларды, 
орынсыз қолданылған сөз ора-
лымдарын талдап, стильдік 
түзетулер жасау, редакциялау

9.3.6.1 жазба жұмысын абзац-
тар мен бөліктерге бөлу, ойын 
(ақпарат, идея) дұрыс жүйелеп, 
логикалық түзетулер енгізу, 
редакциялау 

4) əдеби тіл нормаларын сақтау:
1. 
Орфогра-
фиялық 
норма 

5.4.1.1 қазақ тілінің дыбыстар 
жүйесін, үндестік заңын, емлелік 
ерекшеліктерін ескере отырып, 
орфографиялық нормаға сай жазу

6.4.1.1 тақырып бойын-
ша жеке сөздер, бірге, 
бөлек жəне дефис арқылы 
жазылатын сөздерді 
орфографиялық нормаға 
сай жазу

7.4.1.1 жалғаулар мен 
шылаулардың ерекшелігін еске-
ре отырып, үндестік заңына 
сəйкес орфографиялық нормаға 
сай жазу

8.4.1.1 тақырып бойын-
ша бас əріппен жазылатын 
күрделі-құрама атауларды 
орфографиялық нормаға 
сай жазу

9.4.1.1 мəнмəтін бой-
ынша тілдік бірліктерді 
орфографиялық нормаға 
сай жазу

2. Орфо-
эпиялық 
норма 

5.4.2.1 сөз ішіндегі жəне сөз 
аралығындағы ілгерінді, кейінді жəне 
тоғыспалы ықпал заңдылықтарына 
сəйкес айта білу

6.4.2.1 екпіннің түрлерін 
(сөз екпіні, тіркес екпіні, 
логикалық екпін) сөз жəне 
сөйлем ішінде орынды 
қолдану

7.4.2.1 сөйлеу тіліндегі интона-
ция, кідіріс, логикалық екпіннің 
мəнін түсініп қолдану

8.4.2.1 сөйлеу ағымындағы 
интонацияның құрамдас 
бөліктері: əуен, əуез, тембр, 
қарқын, кідірісті сөйлеу 
мəнеріне сай қолдану 

3. Лекси-
калық 
норма

5.4.3.1 тура жəне ауыспалы мағыналы 
сөздерді, көп мағыналы сөздер, омо-
ним, антоним, синонимдерді көркемдік 
ерекшеліктеріне сай қолдану

6.4.3.1 көнерген сөз, эвфе-
мизм, дисфемизм, неоло-
гизм, термин, диалект сөз, 
кəсіби сөз, табу сөздердің 
қолданыс аясын түсіну 
жəне ажырата білу

7.4.3.1 фразеологизм, мақал-
мəтелдердің эмоционалды 
мəнін, көркемдік ерекшеліктерін 
түсініп қолдану 

8.4.3.1 сөздік қор жəне сөздік 
құрам ерекшеліктерін түсініп 
қолдану

9.4.3.1 лексикалық стили-
стика заңдылықтарын дұрыс 
қолдану

4. 
Грамма-
тикалық 
норма 

5.4.4.1 жұрнақ арқылы жасалған ту-
ынды сөздерді жəне күрделі сөздерді 
ауызша жəне жазбаша тілдесім бары-
сында қолдану;
5.4.4.2 зат есімдердің мағыналық 
түрлерін мəнмəтін аясында жалғаулар 
арқылы түрлендіріп қолдану;
5.4.4.3 сын есімдердің, шырай 
түрлерінің көркемдік ерекшелігін тану, 
сын есімді зат есім орнына қолдана 
білу;
5.4.4.4 сан есімнің мағыналық түрлерін 
ажырата білу, сан есімді зат есім ор-
нына қолдана білу;
5.4.4.5 төл сөз, төлеу сөз, автор сөзінің 
жасалу жолдарын, қызметін білу, төл 
сөзді төлеу сөзге айналдыру

6.4.4.1 сөйлемдегі 
есімдіктің қызметін түсіну, 
есімдікті зат есім, сын 
есімнің орнына қолдану; 
6.4.4.2 етістіктің етіс 
түрлері мен салт- сабақты 
етістіктердің тіркесімдік 
мүмкіндігін ауызша жəне 
жазбаша тілдесім бары-
сында қолдану;
6.4.4.3 үстеудің мағыналық 
түрлерін ажырату, 
синонимдік қатарларын 
түрлендіріп қолдану 

7.4.4.1 етістіктің есімше, 
көсемше, тұйық етістік, шақ, рай 
түрлерін тілдесім барысында 
қолдану;
7.4.4.2 еліктеу сөздердің 
стильдік мəнін түсініп қолдану;
7.4.4.3 шылау түрлерін ажырата 
білу, орынды қолдану;
7.4.4.4 одағай түрлерін ажырата 
білу, қолдану;
7.4.4.5.-оқшау сөздердің 
қызметін түсіну, ажырата білу

8.4.4.1 сөз тіркесінің байла-
нысу тəсілдері мен түрлері, 
есімді, етістікті сөз тіркестерін 
ажырату, қолдану;
8.4.4.2 тұрлаулы жəне 
тұрлаусыз сөйлем 
мүшелерінің сөйлем 
жасаудағы өзіндік орнын, 
қызметін түсініп қолдану;
8.4.4.3 сөйлем ішінде 
бірыңғай мүшелер мен 
айқындауыш мүшелерді 
қолдана білу;
8.4.4.4 жай сөйлемдерді 
айтылу мақсаты мен 
құрылымдық ерекшелігіне 
сай қолдану

9.4.4.1 құрмалас сөйлем 
жасалу жолдарын, түрлерін 
білу;
9.4.4.2 салалас құрмалас 
сөйлемдердің мағыналық 
түрлерін ажырата білу, 
түрлендіріп қолдану;
9.4.4.3 сабақтас құрмалас 
сөйлемдердің мағыналық 
түрлерін ажырата білу, 
түрлендіріп қолдану;
9.4.4.4 аралас құрмалас 
сөйлемдердің жасалу жол-
дарын білу, қолдану

5. 
Пунктуа-
циялық 
норма 

5.4.5.1 төл сөз, төлеу сөз, автор сөзінің 
тыныс белгілерін дұрыс қолдану

6.4.5.1 тыныс белгілерінің 
түрлері мен қызметін 
(даралаушы) түсіну, дұрыс 
қолдану

7.4.5.1 сөйлем соңында жəне 
сөйлем ішінде қойылатын ты-
ныс белгілерін (даралаушы 
жəне ерекшелеуші) дұрыс 
қолдану

8.4.5.1 сөйлем соңында 
қабаттасып қойылатын 
тыныс белгілерін дұрыс 
қолдану

9.4.5.1 құрмалас сөйлемнің 
тыныс белгілерін 
(даралаушы, ерекшелеуші, 
ойдың аражігін ажырататын) 
ережеге сай қолдану

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

17. Тоқсандағы бөлімдер мен бөлімдер ішіндегі тақырыптар бойынша сағат сандарын бөлу мұғалімнің еркіне қалдырылады.

(Жалғасы. Басы 17-19-беттерде) 

Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған «Өзбек тілі» оқу 
пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасына қосымша

Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған «Өзбек тілі» 
пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру 

бойынша ұзақ мерзімді жоспар

1) 5-сынып:

Тақы-
рып

Сөйлесім 
əрекетінің 

түрлері
Оқыту мақсаттары
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5.1.3.1 тыңдалған мəтіннің мазмұнын түсіну, негізгі жəне 
қосымша ақпаратты анықтау; 5.1.5.1 тыңдалған мəтін мазмұны 
негізінде сұрақтарға жауап беру, көтерілген мəселе бойынша 
өз ойын білдіру

Оқылым 

5.2.2.1 лексиканың ауызекі сөйлеу жəне жазба стильдік 
айырмашылықтарын мəтіндер арқылы тану; 
5.2.1.1 мəтіндегі негізгі жəне қосымша ақпаратты түсіну, 
анықтау; 
5.2.7.1 энциклопедиялар, балаларға арналған газет-журналдар-
дан қажетті ақпаратты ала білу

Жазылым 

5.3.1.1 берілген мəтінге сəйкес кіріспе, негізгі жəне қорытынды 
бөлімдерді қамтитын қарапайым жоспар құру;
5.3.2.1 жанрлық ерекшеліктеріне сай ресімделуі мен 
құрылымын сақтап, хат, жарнама, хабарландыру құрастырып 
жазу

Əдеби тіл 
норма-
лары

5.4.4.4 жалқы жəне жалпы есімдерді ажырату, жалғауларды 
дұрыс қолдану;
 жалқы жəне жалпы есімдерді ажырату, жалғауларды дұрыс 
қолдану;
 5.4.1.1 ауызша мəтін құрастыру үшін өзбек тілінің дыбы-
старын атау жəне қолдану барысында үндестік заңының 
ерекшеліктерін ескеру;
 5.4.2.1 ауызша мəтін құрастыру үшін өзбек тілінің дыбыстарын 
айту жəне қолдану барысында үндестік заңын ескеру; 
5.4.3.1 тура жəне ауыспалы мағыналы сөздерді, омоним, анто-
ним, синонимдерді қолдану; 
5.4.5.1 сөйлем соңынан қойылатын пунктуация белгілерін 
дұрыс қолдану
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5.1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа сай эмоционалды сөздерді, 
дауыс ырғақтары арқылы қыстырма, қаратпа, одағай сөздерді 
еркін қолданып, диалогке даярлықсыз қатысу, өз пікірін білдіру; 
5.1.4.1 тірек сөздер мен жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды 
анықтау

Оқылым 
5.2.4.1 ауызекі стильдегі мəтіндердің мазмұнын, тақырыбын 
жəне тілдік құралдарын салыстыру; 
5.2.6.1 оқылым стратегияларын қолдану: жалпы мазмұнын 
түсіну үшін, нақты ақпаратты табу үшін оқу

Жазылым 
5.3.4.1 эссенің құрылымын сақтай отырып, өзіне таныс адамды, 
табиғатты немесе оқиғаны сипаттап жазу;
5.3.6.1 мəтіндегі орфографиялық қателерді сөздіктерге 
көмегімен түзету жəне сөйлемдерді редакциялау

Əдеби тіл 
норма-
лары

5.4.4.4 жалқы жəне жалпы есімдерді ажырату, жалғауларды 
дұрыс қолдану;
 5.4.1.1 ауызша мəтін құрастыру үшін өзбек тілінің дыбы-
старын атау жəне қолдану барысында үндестік заңының 
ерекшеліктерін ескеру; 
5.4.2.1 ауызша мəтін құрастыру үшін өзбек тілінің дыбыстарын 
айту жəне қолдану барысында үндестік заңын ескеру; 
5.4.3.1 тура жəне ауыспалы мағыналы сөздерді, омоним, анто-
ним, синонимдерді қолдану; 
5.4.5.1 сөйлем соңынан қойылатын пунктуация белгілерін 
дұрыс қолдану
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5.1.2.1 əлеуметтік-тұрмыстық, əлеуметтік-мəдени, 
тақырыптарға байланысты диалог, монологтердегі (əн мəтіні, 
хабарлама, жарнама, хабарландыру) көтерілген мəселені 
түсіндіру; 
5.1 ауызша мəтін құрастыру үшін өзбек тілінің дыбыстарын атау 
жəне қолдану барысында үндестік заңының ерекшеліктерін 
ескеру; 
5.2 ауызша мəтін құрастыру үшін өзбек тілінің дыбыстарын айту 
жəне қолдану барысында үндестік заңын ескеру 

Оқылым 

5.2.3.1 хат, хабарлама, жарнама, нұсқаулық, хабарландырудың 
құрылымы мен рəсімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін 
ажырату; 
5.2.5.1 мəтін мазмұнын түсінуге, нақты ақпараттарды анықтауға 
бағытталған сұрақтар құрастыру

Жазылым 
5.3.3.1 сюжетті суреттердің (фотосуреттер) желісі бойынша 
əңгіме құрастыру; 
5.3.5.1 оқылым жəне тыңдалым материалдары бойынша негізгі 
ақпараттарды сақтай отырып, жинақы мəтін жазу

Əдеби тіл 
норма-
лары

5.4.4.4 жалқы жəне жалпы есімдерді ажырату, жалғауларды 
дұрыс қолдану;
 5.4.1.1 ауызша мəтін құрастыру үшін өзбек тілінің дыбы-
старын атау жəне қолдану барысында үндестік заңының 
ерекшеліктерін ескеру; 
5.4.2.1 ауызша мəтін құрастыру үшін өзбек тілінің дыбыстарын 
айту жəне қолдану барысында үндестік заңын ескеру; 
5.4.3.1 тура жəне ауыспалы мағыналы сөздерді, омоним, анто-
ним, синонимдерді қолдану; 
5.4.5.1 сөйлем соңынан қойылатын пунктуация белгілерін 
дұрыс қолдану
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5.1.1.1 ұсынылған тірек сөздер мен иллюстрациялар арқылы 
тақырыпты болжау; 
5.1.4.1 тірек сөздер мен жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды 
анықтау; 
5.1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа сай эмоционалды сөздерді, 
дауыс ырғақтары арқылы қыстырма, қаратпа, одағай сөздерді 
еркін қолданып, диалогке даярлықсыз қатысу, өз пікірін білдіру

Оқылым 

5.1.1.1 мəтіндегі негізгі жəне қосымша ақпаратты түсіну, анықтау; 
5.2.3.1 хат, хабарлама, жарнама, нұсқаулық, хабарландырудың 
құрылымы мен рəсімделуі арқылы жанрлық ерекшелік-терін 
ажырату; 
5.2.5.1 мəтін мазмұнын түсінуге, нақты ақпараттарды анықтауға 
бағытталған сұрақтар құрастыру

Жазылым 

5.3.2.1 жанрлық ерекшеліктеріне сай ресімделуі мен құры-
лымын сақтап, хат, жарнама, хабарландыру құрастырып жазу; 
5.3.4.1 эссенің құрылымын сақтай отырып, өзіне таныс адамды, 
табиғатты немесе оқиғаны сипаттап жазу; 
5.3.6.1 мəтіндегі орфографиялық қателерді сөздіктерге 
көмегімен түзету жəне сөйлемдерді редакциялау

Əдеби тіл 
норма-
лары

5.4.4.3 сын есімдердің, шырай түрлерінің көркемдік ерекшелігін 
тану, сын есімді зат есім орнына қолдана білу;
 5.4.1.1 ауызша мəтін құрастыру үшін өзбек тілінің дыбы-
старын атау жəне қолдану барысында үндестік заңының 
ерекшеліктерін ескеру; 
5.4.2.1 ауызша мəтін құрастыру үшін өзбек тілінің дыбыстарын 
айту жəне қолдану барысында үндестік заңын ескеру; 
5.4.3.1 тура жəне ауыспалы мағыналы сөздерді, омоним, анто-
ним, синонимдерді қолдану; 
5.4.5.1 сөйлем соңынан қойылатын пунктуация белгілерін 
дұрыс қолдану

5-
бө

лі
м.

 Б
ос

 у
ақ

ыт
 ж

əн
е 

хо
бб

и

Тыңдалым 
жəне айты-

лым 

5.1.2.1 əлеуметтік-тұрмыстық, əлеуметтік-мəдени, 
тақырыптарға байланысты диалог, монологтердегі (əн мəтіні, 
хабарлама, жарнама, хабарландыру) көтерілген мəселені 
түсіндіру; 
5.1.3.1 тыңдалған мəтіннің мазмұнын түсіну, негізгі жəне 
қосымша ақпаратты анықтау; 5.1.5.1 тыңдалған мəтін мазмұны 
негізінде сұрақтарға жауап беру, көтерілген мəселе бойынша 
өз ойын білдіру

Оқылым 

5.2.2.1 лексиканың ауызекі сөйлеу жəне жазба стильдік 
айырмашылықтарын мəтіндер арқылы тану; 
5.2.4.1 ауызекі стильдегі мəтіндердің; 
мазмұнын, тақырыбын жəне тілдік құралдарын салыстыру; 
5.2.6.1 оқылым стратегияларын қолдану: жалпы мазмұнын 
түсіну үшін, нақты ақпаратты табу үшін оқу; 
5.2.7.1 энциклопедиялар, балаларға арналған газет-журналдар-
дан қажетті ақпаратты ала білу

Жазылым 

5.1.1.1 берілген мəтінге сəйкес кіріспе, негізгі жəне қорытынды 
бөлімдерді қамтитын қарапайым жоспар құру; 
5.3.3.1 сюжетті суреттердің (фотосуреттер) желісі бойынша 
əңгіме құрастыру; 
5.3.5.1 оқылым жəне тыңдалым материалдары бойынша негізгі 
ақпараттарды сақтай отырып, жинақы мəтін жазу

Əдеби тіл 
норма-
лары

5.4.4.3 сын есімдердің, шырай түрлерінің көркемдік ерекшелігін 
тану, сын есімді зат есім орнына қолдана білу;
 5.4.1.1 ауызша мəтін құрастыру үшін өзбек тілінің дыбы-
старын атау жəне қолдану барысында үндестік заңының 
ерекшеліктерін ескеру; 
5.4.2.1 ауызша мəтін құрастыру үшін өзбек тілінің дыбыстарын 
айту жəне қолдану барысында үндестік заңын ескеру; 
5.4.3.1 тура жəне ауыспалы мағыналы сөздерді, омоним, анто-
ним, синонимдерді қолдану; 
5.4.5.1 сөйлем соңынан қойылатын пунктуация белгілерін 
дұрыс қолдану

3- тоқсан

6-
бө

лі
м.

 Қ
ия

л 
əл

ем
і

Тыңдалым 
жəне айты-

лым 

5.1.1.1 ұсынылған тірек сөздер мен иллюстрациялар арқылы 
тақырыпты болжау; 
5.1.4.1 тірек сөздер мен жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды 
анықтау

Оқылым 
5.2.1.1 мəтіндегі негізгі жəне қосымша ақпаратты түсіну, 
анықтау; 
5.2.2.1 лексиканың ауызекі сөйлеу жəне жазба стильдік 
айырмашылықтарын мəтіндер арқылы тану

Жазылым 
5.3.1.1 берілген мəтінге сəйкес кіріспе, негізгі жəне қорытынды 
бөлімдерді қамтитын қарапайым жоспар құру; 
5.3.5.1 оқылым жəне тыңдалым материалдары бойынша негізгі 
ақпараттарды сақтай отырып, жинақы мəтін жазу

Əдеби тіл 
норма-
лары

5.4.4.4 сан есімдерді дұрыс қолдану; 
5.4.1.1 ауызша мəтін құрастыру үшін өзбек тілінің дыбы-
старын атау жəне қолдану барысында үндестік заңының 
ерекшеліктерін ескеру; 
5.4.2.1 ауызша мəтін құрастыру үшін өзбек тілінің дыбыстарын 
айту жəне қолдану барысында үндестік заңын ескеру; 
 5.4.3.1 тура жəне ауыспалы мағыналы сөздерді, омоним, анто-
ним, синонимдерді қолдану; 
5.4.5.1 сөйлем соңынан қойылатын пунктуация белгілерін 
дұрыс қолдану
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5.1.3.1 тыңдалған мəтіннің мазмұнын түсіну, негізгі жəне 
қосымша ақпаратты анықтау; 5.1.5.1 тыңдалған мəтін мазмұны 
негізінде сұрақтарға жауап беру, көтерілген мəселе бойынша 
өз ойын білдіру

Оқылым 

5.2.3.1 хат, хабарлама, жарнама, нұсқаулық, хабарландырудың 
құрылымы мен рəсімделуі арқылы; 
5.2.6.1 оқылым стратегияларын қолдану: жалпы мазмұнын 
түсіну үшін, нақты ақпаратты табу үшін оқу; 
5.2.7.1 энциклопедиялар, балаларға арналған газет-журналдар-
дан қажетті ақпаратты ала білу 

Жазылым 
5.3.2.1 жанрлық ерекшеліктеріне сай ресімделуі мен құрылы-
мын сақтап, хат, жарнама, хабарландыру құрастырып жазу; 
5.3.4.1 эссенің құрылымын сақтай отырып, өзіне таныс адамды, 
табиғатты немесе оқиғаны сипаттап жазу

Əдеби тіл 
норма-
лары

5.4.4.4 сан есімдерді дұрыс қолдану; 
5.4.1.1 ауызша мəтін құрастыру үшін өзбек тілінің дыбыстарын 
атау жəне қолдану барысында үндестік заңының ерекшелікте-
рін ескеру; 
5.4.2.1 ауызша мəтін құрастыру үшін өзбек тілінің дыбыстарын 
айту жəне қолдану барысында үндестік заңын ескеру; 
5.4.3.1 тура жəне ауыспалы мағыналы сөздерді, омоним, анто-
ним, синонимдерді қолдану; 
5.4.5.1 сөйлем соңынан қойылатын пунктуация белгілерін 
дұрыс қолдану
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5.1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа сай эмоционалды сөздерді, 
дауыс ырғақтары арқылы қыстырма, қаратпа, одағай сөздерді 
еркін қолданып, диалогке даярлықсыз қатысу, өз пікірін білдіру; 
5.1.2.1 əлеуметтік-тұрмыстық, əлеуметтік-мəдени, 
тақырыптарға байланысты диалог, монологтердегі (əн мəтіні, 
хабарлама, жарнама, хабарландыру) көтерілген мəселені 
түсіндіру

Оқылым 
5.2.4.1 ауызекі стильдегі мəтіндердің мазмұнын, тақырыбын 
жəне тілдік құралдарын салыстыру;
 5.2.5.1 мəтін мазмұнын түсінуге, нақты ақпараттарды анықтауға 
бағытталған сұрақтар құрастыру

Жазылым 
5.3.3.1 сюжетті суреттердің (фотосуреттер) желісі бойынша 
əңгіме құрастыру; 
5.3.6.1 мəтіндегі орфографиялық қателерді сөздіктерге 
көмегімен түзету жəне сөйлемдерді редакциялау

Əдеби тіл 
норма-
лары

5.4.4.4 сан есімдерді дұрыс қолдану; 
5.4.1.1 ауызша мəтін құрастыру үшін өзбек тілінің дыбы-
старын атау жəне қолдану барысында үндестік заңының 
ерекшеліктерін ескеру; 
5.4.2.1 ауызша мəтін құрастыру үшін өзбек тілінің дыбыстарын 
айту жəне қолдану барысында үндестік заңын ескеру; 
5.4.3.1 тура жəне ауыспалы мағыналы сөздерді, омоним, анто-
ним, синонимдерді қолдану; 
5.4.5.1 сөйлем соңынан қойылатын пунктуация белгілерін 
дұрыс қолдану

4 -тоқсан
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5.1.1.1 ұсынылған тірек сөздер мен иллюстрациялар арқылы 
тақырыпты болжау; 
5.1.3.1 тыңдалған мəтіннің мазмұнын түсіну, негізгі жəне 
қосымша ақпаратты анықтау; 5.1.5.1 тыңдалған мəтін мазмұны 
негізінде сұрақтарға жауап беру, көтерілген мəселе бойынша 
өз ойын білдіру

Оқылым 

5.2.1.1 мəтіндегі негізгі жəне қосымша ақпаратты түсіну, 
анықтау; 
5.2.2.1 лексиканың ауызекі сөйлеу жəне жазба стильдік 
айырмашылықтарын мəтіндер арқылы тану; 
5.2.6.1 оқылым стратегияларын қолдану: жалпы мазмұнын 
түсіну үшін, нақты ақпаратты табу үшін оқу

Жазылым 

5.3.3.1 сюжетті суреттердің (фотосуреттер) желісі бойынша 
əңгіме құрастыру; 
5.3.5.1 оқылым жəне тыңдалым материалдары бойынша негізгі 
ақпараттарды сақтай отырып, жинақы мəтін жазу; 
5.3.6.1 мəтіндегі орфографиялық қателерді сөздіктерге 
көмегімен түзету жəне сөйлемдерді редакциялау

Əдеби тіл 
норма-
лары

5.4.4.4 сан есімнің мағыналық түрлерін ажырата білу, сан есімді 
зат есім орнына қолдана білу;
5.4.4.5 төл сөз, төлеу сөз, автор сөзінің жасалу жолдарын, 
қызметін білу, төл сөзді төлеу сөзге айналдыру; 
5.4.1.1 ауызша мəтін құрастыру үшін өзбек тілінің дыбыстарын 
атау жəне қолдану барысында үндестік заңының ерекшелікте-
рін ескеру; 
5.4.2.1 ауызша мəтін құрастыру үшін өзбек тілінің дыбыстарын 
айту жəне қолдану барысында үндестік заңын ескеру; 
5.4.3.1 тура жəне ауыспалы мағыналы сөздерді, омоним, анто-
ним, синонимдерді қолдану; 
5.4.5.1 сөйлем соңынан қойылатын пунктуация белгілерін 
дұрыс қолдану
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5.1.2.1 əлеуметтік-тұрмыстық, əлеуметтік-мəдени, 
тақырыптарға байланысты диалог, монологтердегі (əн мəтіні, 
хабарлама, жарнама, хабарландыру) көтерілген мəселені 
түсіндіру; 
5.1.4.1 тірек сөздер мен жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды 
анықтау; 
5.1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа сай эмоционалды сөздерді, 
дауыс ырғақтары арқылы қыстырма, қаратпа, одағай сөздерді 
еркін қолданып, диалогке даярлықсыз қатысу, өз пікірін білдіру

Оқылым 

5.2.3.1 хат, хабарлама, жарнама, нұсқаулық, хабарландырудың 
құрылымы мен рəсімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін 
ажырату; 
5.2.4.1 ауызекі стильдегі мəтіндердің мазмұнын, тақырыбын 
жəне тілдік құралдарын салыстыру; 
5.2.5.1 мəтін мазмұнын түсінуге, нақты ақпараттарды анықтауға 
бағытталған сұрақтар құрастыру; 
5.2.7.1 энциклопедиялар, балаларға арналған газет-журналдар-
дан қажетті ақпаратты ала білу 

Жазылым 

5.3.1.1 берілген мəтінге сəйкес кіріспе, негізгі жəне қорытынды 
бөлімдерді қамтитын қарапайым жоспар құру; 
5.3.2.1 жанрлық ерекшеліктеріне сай ресімделуі мен 
құрылымын сақтап, хат, жарнама, хабарландыру құрастырып 
жазу; 
5.3.4.1 эссенің құрылымын сақтай отырып, өзіне таныс адамды, 
табиғатты немесе оқиғаны сипаттап жазу

Əдеби тіл 
норма-
лары

5.4.4.4 сан есімнің мағыналық түрлерін ажырата білу, сан есімді 
зат есім орнына қолдана білу;
5.4.4.5 төл сөз, төлеу сөз, автор сөзінің жасалу жолдарын, 
қызметін білу, төл сөзді төлеу сөзге айналдыру; 
5.4.1.1 ауызша мəтін құрастыру үшін өзбек тілінің дыбы-
старын атау жəне қолдану барысында үндестік заңының 
ерекшеліктерін ескеру;
5.4.2.1 ауызша мəтін құрастыру үшін өзбек тілінің дыбыстарын 
айту жəне қолдану барысында үндестік заңын ескеру; 
5.4.3.1 тура жəне ауыспалы мағыналы сөздерді, омоним, анто-
ним, синонимдерді қолдану; 
5.4.5.1 сөйлем соңынан қойылатын пунктуация белгілерін 
дұрыс қолдану
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6.1.3.1 тыңдалған мəтіннің мазмұнын түсіну, детальді ақпаратты 
анықтау; 
6.1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа сай ресми сөздер мен 
тіркестер, дайын тіркестер мен терминдерді орынды қолданып, 
диалогке қатысу, ойын анық жеткізу

Оқылым 

6.2.5.1 мəтіннен негізгі жəне қосымша ақпаратты, көтерілген 
мəселені анықтауға бағытталған нақтылау сұрақтарын 
құрастыру; 
6.2.7.1 энциклопедия, сөздік, балаларға арналған газет-журнал-
дардан қажетті ақпараттарды алу, авторына сілтеме жасау

Жазылым 

6.3.1.1 əртүрлі жанрдағы мəтіндерді жазу үшін құрылымын 
ескере отырып, қарапайым жоспар құру; 
6.3.4.1 əр абзацты жүйелі құрастырып жəне көтерілген мəселе 
бойынша келісу-келіспеу (келісемін, келіспеймін) себептерін 
айқын көрсетіп сынылған тақырып аясында эссе жазу 

Əдеби тіл 
норма-
лары

6. 4.4.1 ауызша жəне жазбаша жұмыстарда сын есімдерді 
қолдану;
 6.4.1.1 тақырып бойынша жеке сөздер, бірге, бөлек жəне де-
фис арқылы жазылатын сөздердің орфографиялық нормасын 
сақтау; 
6.4.2.1 ауызша мəтін құрастыру үшін хабарлы, сұраулы, лепті 
сөйлемдердегі дыбыс ырғағын ескеру; 
6.4.3.1 көнерген сөз, эвфемизм, дисфемизм, неологизм, тер-
мин, диалект сөз, кəсіби сөз, табу сөздердің қолдану; 
6.4.5.1 сөйлем соңынан қойылатын пунктуация белгілерін 
дұрыс қолдану
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6.1.2.1 əлеуметтік-мəдени, ресми-іскери тақырыптарға байла-
нысты диалог, монологтердегі (нұсқаулық, құттықтау, хабар-
ландыру, өмірбаян, жаңалық, интервью) көтерілген мəселені 
талдау; 
6.1.4.1 мəтіннің құрылымдық ерекшелігіне назар аудара оты-
рып, жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау

Оқылым 

6.2.2.1 ауызекі сөйлеу жəне көркем сөйлеудің стильдік 
ерекшеліктерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану; 
6.2.3.1 қазақша ауызекі сөйлеу этикеттері мен көркем сөйлеудің 
құрылымдық жəне жанрлық ерекшеліктерін ажырату; 
6.2.4.1 ауызекі жəне ресми стильдегі мəтіндердің тақырыбын, 
мазмұнын, тілдік ерекшелігін салыстыру

Жазылым 

6.3.2.1 жанрлық жəне стильдік ерекшеліктеріне сай құрылымын 
сақтай отырып, мінездеме, құттықтау, өмірбаян құрастырып 
жазу; 
6.3.6.1 мəтіндегі орфографиялық жəне пунктуациялық қателерді 
сөздіктерге, емле ережелеріне сүйеніп, түзету, редакциялау

Əдеби тіл 
норма-
лары

6.4.4.1 ауызша жəне жазбаша жұмыстарда сын есімдерді 
қолдану;
 6.4.1.1 тақырып бойынша жеке сөздер, бірге, бөлек жəне де-
фис арқылы жазылатын сөздердің орфографиялық нормасын 
сақтау; 
6.4.2.1 ауызша мəтін құрастыру үшін хабарлы, сұраулы, лепті 
сөйлемдердегі дыбыс ырғағын ескеру; 
6.4.3.1 көнерген сөз, эвфемизм, дисфемизм, неологизм, тер-
мин, диалект сөз, кəсіби сөз, табу сөздердің қолдану; 
6.4.5.1 сөйлем соңынан қойылатын пунктуация белгілерін 
дұрыс қолдану
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6.1.1.1 мəтіннің басын тыңдау негізінде тақырыптың атауын 
талқылау жəне мəселені болжау; 
6.1.5.1 тыңдалған мəтін мазмұны бойынша жалпы жəне нақты 
сұрақтарға жауап беру, мəтіндегі ақпаратты шынайы өмірмен 
байланыстыру

Оқылым 
6.2.1.1 мəтіннен негізгі жəне қосымша, детальді ақпаратты 
анықтау, түсіндіру; 
6.2.6.1 оқылым стратегияларын қолдану: комментарий жасау, 
іріктеп оқу, рөлге бөліп оқу 

Жазылым 

6.3.3.1 ұсынылған тақырып бойынша деректер жинақтай 
отырып, графиктік мəтін (диаграмма, кесте, сызба) түрінде 
құрастыру; 
6.3.5.1 оқылым жəне тыңдалым материалдры бойынша негізгі 
ойды білдіретін сөйлемдерді іріктей отырып, мəтін жазу

Əдеби тіл 
норма-
лары

6.4.4.1 ауызша жəне жазбаша жұмыстарда сын есімдерді 
қолдану;
 6.4.1.1 тақырып бойынша жеке сөздер, бірге, бөлек жəне де-
фис арқылы жазылатын сөздердің орфографиялық нормасын 
сақтау; 
6.4.2.1 ауызша мəтін құрастыру үшін хабарлы, сұраулы, лепті 
сөйлемдердегі дыбыс ырғағын ескеру; 
6.4.3.1 көнерген сөз, эвфемизм, дисфемизм, неологизм, тер-
мин, диалект сөз, кəсіби сөз, табу сөздердің қолдану; 
6.4.5.1 сөйлем соңынан қойылатын пунктуация белгілерін 
дұрыс қолдану
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6.1.1.1 мəтіннің басын тыңдау негізінде тақырыптың атауын 
талқылау жəне мəселені болжау; 
6.1.3.1 тыңдалған мəтіннің мазмұнын түсіну, детальді ақпаратты 
анықтау; 
6.1.5.1 тыңдалған мəтін мазмұны бойынша жалпы жəне нақты 
сұрақтарға жауап беру, мəтіндегі ақпаратты шынайы өмірмен 
байланыстыру

Оқылым 

6.2.1.1 мəтіннен негізгі жəне қосымша, детальді ақпаратты 
анықтау, түсіндіру; 
6.2.4.1 ауызекі жəне ресми стильдегі мəтіндердің тақырыбын, 
мазмұнын, тілдік ерекшелігін салыстыру; 
6.2.6.1 оқылым стратегияларын қолдану: комментарий жасау, 
іріктеп оқу, рөлге бөліп оқу; 
6.2.7.1 энциклопедия, сөздік, балаларға арналған газет журнал-
дардан қажетті ақпараттарды алу, авторына сілтеме жасау

Жазылым 

6.3.1.1 əртүрлі жанрдағы мəтіндерді жазу үшін құрылымын 
ескере отырып, қарапайым жоспар құру; 
6.3.3.1 ұсынылған тақырып бойынша деректер жинақтай 
отырып, графиктік мəтін (диаграмма, кесте, сызба) түрінде 
құрастыру; 
6.3.4.1 эссе тақырыбынан ауытқымай, абзац түрлерін жүйелі 
құрастырып, көтерілген мəселе бойынша келісу-келіспеу 
себептерін айқын көрсетіп жазу («келісу, келіспеу» эссесі); 
6.3.6.1 мəтіндегі орфографиялық жəне пунктуациялық қателерді 
сөздіктерге, емле ережелеріне сүйеніп, түзету, редакциялау

Əдеби тіл 
норма-
лары

6.4.4.2 етістіктің етіс түрлері мен салт- сабақты етістіктердің 
тіркесімдік мүмкіндігін ауызша жəне жазбаша тілдесім бары-
сында қолдану;
 6.4.1.1 тақырып бойынша жеке сөздер, бірге, бөлек жəне де-
фис арқылы жазылатын сөздердің орфографиялық нормасын 
сақтау; 
6.4.2.1 ауызша мəтін құрастыру үшін хабарлы, сұраулы, лепті 
сөйлемдердегі дыбыс ырғағын ескеру;
6.4.3.1 көнерген сөз, эвфемизм, дисфемизм, неологизм, тер-
мин, диалект сөз, кəсіби сөз, табу сөздердің қолдану; 
6.4.5.1 сөйлем соңынан қойылатын пунктуация белгілерін 
дұрыс қолдану
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6.1.2.1 əлеуметтік-мəдени, ресми-іскери тақырыптарға байла-
нысты диалог, монологтердегі (нұсқаулық, құттықтау, хабар-
ландыру, өмірбаян, жаңалық, интервью) көтерілген мəселені 
талдау; 
6.1.4.1 мəтіннің құрылымдық ерекшелігіне назар аудара оты-
рып, жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау; 
6.1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа сайресми сөздер мен 
тіркестер, дайын тіркестер мен терминдерді орынды қолданып, 
диалогке қатысу, ойын анық жеткізу

Оқылым 

6.2.2.1 ауызекі сөйлеу жəне көркем сөйлеудің стильдік 
ерекшеліктерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану; 
6.2.3.1 қазақша ауызекі сөйлеу этикеттері мен көркем сөйлеудің 
құрылымдық жəне жанрлық ерекшеліктерін ажырату;
6.2.5.1 мəтіннен негізгі жəне қосымша ақпаратты, көтерілген 
мəселені анықтауға бағытталған нақтылау сұрақтарын 
құрастыру

Жазылым 

6.3.2.1 жанрлық жəне стильдік ерекшеліктеріне сай құрылымын 
сақтай отырып, мінездеме, құттықтау, өмірбаян құрастырып 
жазу; 
6.2.5.1 оқылым жəне тыңдалым материалдары бойынша негізгі 
ойды білдіретін сөйлемдерді іріктей отырып, мəтін жазу 

Əдеби тіл 
норма-
лары

6.4.4.2 етістіктің етіс түрлері мен салт- сабақты етістіктердің 
тіркесімдік мүмкіндігін ауызша жəне жазбаша тілдесім бары-
сында қолдану;
 6.4.1.1 тақырып бойынша жеке сөздер, бірге, бөлек жəне де-
фис арқылы жазылатын сөздердің орфография-лық нормасын 
сақтау; 
6.4.2.1 ауызша мəтін құрастыру үшін хабарлы, сұраулы, лепті 
сөйлемдердегі дыбыс ырғағын ескеру; 
6.4.3.1 көнерген сөз, эвфемизм, дисфемизм, неологизм, тер-
мин, диалект сөз, кəсіби сөз, табу сөздердің қолдану; 
6.4.5.1 сөйлем соңынан қойылатын пунктуация белгілерін 
дұрыс қолдану
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6.1.1.1 мəтіннің басын тыңдау негізінде тақырыптың атауын 
талқылау жəне мəселені болжау; 
6.1.5.1 тыңдалған мəтін мазмұны бойынша жалпы жəне нақты 
сұрақтарға жауап беру, мəтіндегі ақпаратты шынайы өмірмен 
байланыстыру

Оқылым 
6.2.1.1 мəтіннен негізгі жəне қосымша, детальді ақпаратты 
анықтау, түсіндіру; 
6.2.2.1 ауызекі сөйлеу жəне көркем сөйлеудің стильдік 
ерекшеліктерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану

Жазылым 

6.3.1.1 əртүрлі жанрдағы мəтіндерді жазу үшін құрылымын 
ескере отырып, қарапайым жоспар құру; 
6.3.3.1 ұсынылған тақырып бойынша деректер жинақтай 
отырып, графиктік мəтін (диаграмма, кесте, сызба) түрінде 
құрастыру

Əдеби тіл 
норма-
лары

6.4.4.2 етістіктің етіс түрлері мен салт- сабақты етістіктердің 
тіркесімдік мүмкіндігін ауызша жəне жазбаша тілдесім бары-
сында қолдану;
 6.4.1.1 тақырып бойынша жеке сөздер, бірге, бөлек жəне де-
фис арқылы жазылатын сөздердің орфографиялық нормасын 
сақтау; 
6.4.2.1 ауызша мəтін құрастыру үшін хабарлы, сұраулы, лепті 
сөйлемдердегі дыбыс ырғағын ескеру; 
6.4.3.1 көнерген сөз, эвфемизм, дисфемизм, неологизм, тер-
мин, диалект сөз, кəсіби сөз, табу сөздердің қолдану; 
6.4.5.1 сөйлем соңынан қойылатын пунктуация белгілерін 
дұрыс қолдану
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6.1.3.1 тыңдалған мəтіннің мазмұнын түсіну, детальді ақпаратты 
анықтау; 
6.1.4.1 мəтіннің құрылымдық ерекшелігіне назар аудара оты-
рып, жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау

Оқылым 
6.2.3.1 қазақша ауызекі сөйлеу этикеттері мен көркем сөйлеудің 
құрылымдық жəне жанрлық ерекшеліктерін ажырату;
6.2.6.1 оқылым стратегияларын қолдану: комментарий жасау, 
іріктеп оқу, рөлге бөліп оқу

Жазылым 

6.3.4.1 əр абзацты жүйелі құрастырып жəне көтерілген мəселе 
бойынша келісу-келіспеу (келісемін, келіспеймін) себептерін 
айқын көрсетіп сынылған тақырып аясында эссе жазу; 
6.3.5.1 оқылым жəне тыңдалым материалдары бойынша негізгі 
ойды білдіретін сөйлемдерді іріктей отырып, мəтін жазу

Əдеби тіл 
норма-
лары

6.4.4.2 етістіктің етіс түрлері мен салт- сабақты етістіктердің 
тіркесімдік мүмкіндігін ауызша жəне жазбаша тілдесім бары-
сында қолдану;
 6.4.1.1 тақырып бойынша жеке сөздер, бірге, бөлек жəне де-
фис арқылы жазылатын сөздердің орфографиялық нормасын 
сақтау; 
6.4.2.1 ауызша мəтін құрастыру үшін хабарлы, сұраулы, лепті 
сөйлемдердегі дыбыс ырғағын ескеру; 
6.4.3.1 көнерген сөз, эвфемизм, дисфемизм, неологизм, тер-
мин, диалект сөз, кəсіби сөз, табу сөздердің қолдану; 
6.4.5.1 сөйлем соңынан қойылатын пунктуация белгілерін 
дұрыс қолдану
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6.1.2.1 əлеуметтік-мəдени, ресми-іскери тақырыптарға байла-
нысты диалог, монологтердегі (нұсқаулық, құттықтау, хабар-
ландыру, өмірбаян, жаңалық, интервью) көтерілген мəселені 
талдау;
 6.1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа сай ресми сөздер мен 
тіркестер, дайын тіркестер мен терминдерді орынды қолданып, 
диалогке қатысу, ойын анық жеткізу

Оқылым 

6.2.4.1 ауызекі жəне ресми стильдегі мəтіндердің тақырыбын, 
мазмұнын, тілдік ерекшелігін салыстыру; 
6.2.5.1 мəтіннен негізгі жəне қосымша ақпаратты, көтерілген 
мəселені анықтауға бағытталған нақтылау сұрақтарын 
құрастыру; 
6.2.7.1 энциклопедия, сөздік, балаларға арналған газет-журнал-
дардан қажетті ақпараттарды алу, авторына сілтеме жасау

Жазылым 

6.3.2.1 жанрлық жəне стильдік ерекшелік-теріне сай құрылымын 
сақтай отырып, мінездеме, құттықтау, өмірбаян құрастырып 
жазу; 
6.3.6.1 мəтіндегі орфографиялық жəне пунктуациялық қателерді 
сөздіктерге, емле ережелеріне сүйеніп, түзету, редакциялау

Əдеби тіл 
норма-
лары

6.4.4.3 үстеудің мағыналық түрлерін ажырату, синонимдік 
қатарларын түрлендіріп қолдану;
 6.4.1.1 тақырып бойынша жеке сөздер, бірге, бөлек жəне де-
фис арқылы жазылатын сөздердің орфографиялық нормасын 
сақтау; 
6.4.2.1 ауызша мəтін құрастыру үшін хабарлы, сұраулы, лепті 
сөйлемдердегі дыбыс ырғағын ескеру; 
6.4.3.1 көнерген сөз, эвфемизм, дисфемизм, неологизм, тер-
мин, диалект сөз, кəсіби сөз, табу сөздердің қолдану; 
6.4.5.1 сөйлем соңынан қойылатын пунктуация белгілерін 
дұрыс қолдану

4- тоқсан

Тыңдалым 
жəне айты-

лым 

6.1.1.1 мəтіннің басын тыңдау негізінде тақырыптың атауын 
талқылау жəне мəселені болжау; 
6.1.3.1 тыңдалған мəтіннің мазмұнын түсіну, детальді ақпаратты 
анықтау; 
6.1.5.1 тыңдалған мəтін мазмұны бойынша жалпы жəне нақты 
сұрақтарға жауап беру, мəтіндегі ақпаратты шынайы өмірмен 
байланыстыру

9-
бө

лі
м.

 Ə
ле

мд
ег

і ір
і к

іта
пх

ан
ал

ар

Оқылым 

6.2.2.1 ауызекі сөйлеу жəне көркем сөйлеудің стильдік 
ерекшеліктерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану; 
6.2.4.1 ауызекі жəне ресми стильдегі мəтіндердің тақырыбын, 
мазмұнын, тілдік ерекшелігін салыстыру; 
6.2.6.1 оқылым стратегияларын қолдану: комментарий жасау, 
іріктеп оқу, рөлге бөліп оқу 

Жазылым 

6.3.3.1 ұсынылған тақырып бойынша деректер жинақтай 
отырып, графиктік мəтін (диаграмма, кесте, сызба) түрінде 
құрастыру; 
6.3.4.1 əр абзацты жүйелі құрастырып жəне көтерілген мəселе 
бойынша келісу-келіспеу (келісемін, келіспеймін) себептерін 
айқын көрсетіп сынылған тақырып аясында эссе жазу; 
6.3.6.1 мəтіндегі орфографиялық жəне пунктуациялық қателерді 
сөздіктерге, емле ережелеріне сүйеніп, түзету, редакциялау

Əдеби тіл 
норма-
лары

6.4.4.3 үстеудің мағыналық түрлерін ажырату, синонимдік 
қатарларын түрлендіріп қолдану; 
6.4.1.1 тақырып бойынша жеке сөздер, бірге, бөлек жəне де-
фис арқылы жазылатын сөздердің орфографиялық нормасын 
сақтау; 
6.4.2.1 ауызекі сөйлеу жəне көркем сөйлеудің стильдік 
ерекшеліктерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану;
6.4.3.1 көнерген сөз, эвфемизм, дисфемизм, неологизм, тер-
мин, диалект сөз, кəсіби сөз, табу сөздердің қолдану; 
6.4.5.1 сөйлем соңынан қойылатын пунктуация белгілерін 
дұрыс қолдану 
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6.1.2.1 əлеуметтік-мəдени, ресми-іскери тақырыптарға байла-
нысты диалог, монологтердегі (нұсқаулық, құттықтау, хабар-
ландыру, өмірбаян, жаңалық, интервью) көтерілген мəселені 
талдау;
6.1.4.1 мəтіннің құрылымдық ерекшелігіне назар аудара оты-
рып, жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау;
6.1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа сайресми сөздер мен 
тіркестер, дайын тіркестер мен терминдерді орынды қолданып, 
диалогке қатысу, ойын анық жеткізу

Оқылым 

6.2.1.1 мəтіннен негізгі жəне қосымша, детальді ақпаратты 
анықтау, түсіндіру; 
6.2.3.1 қазақша ауызекі сөйлеу этикеттері мен көркем сөйлеудің 
құрылымдық жəне жанрлық ерекшеліктерін ажырату; 
6.2.5.1 мəтіннен негізгі жəне қосымша ақпаратты, көтерілген 
мəселені анықтауға бағытталған нақтылау сұрақтарын 
құрастыру; 
6.2.7.1 энциклопедия, сөздік, балаларға арналған газет-журнал-
дардан қажетті ақпараттарды алу, авторына сілтеме жасау

Жазылым 

6.3.1.1 əртүрлі жанрдағы мəтіндерді жазу үшін құрылымын 
ескере отырып, қарапайым жоспар құру; 
6.3.2.1 жанрлық жəне стильдік ерекшеліктеріне сай құрылымын 
сақтай отырып, мінездеме, құттықтау, өмірбаян құрастырып 
жазу; 
6.3.5.1 оқылым жəне тыңдалым материалдары бойынша негізгі 
ойды білдіретін сөйлемдерді іріктей отырып, мəтін жазу 

Əдеби тіл 
норма-
лары

6.4.4.3 үстеудің мағыналық түрлерін ажырату, синонимдік 
қатарларын түрлендіріп қолдану;
 6.4.1.1 тақырып бойынша жеке сөздер, бірге, бөлек жəне де-
фис арқылы жазылатын сөздердің орфографиялық нормасын 
сақтау; 
6.4.2.1 ауызша мəтін құрастыру үшін хабарлы, сұраулы, лепті 
сөйлемдердегі дыбыс ырғағын ескеру; 
6.4.3.1 көнерген сөз, эвфемизм, дисфемизм, неологизм, тер-
мин, диалект сөз, кəсіби сөз, табу сөздердің қолдану; 
6.4.5.1 сөйлем соңынан қойылатын пунктуация белгілерін 
дұрыс қолдану

3) 7-сынып:

Тақы-
рып

Сөйлесім 
əрекетінің 

түрлері
Оқыту мақсаттары
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7.1.1.1 мəтін үзінділерін тыңдай отырып, оқиғаның дамуын
болжау; 
7.1.5.1 проблемалық сұрақтарға тыңдалған мəтіннен деректер 
келтіре отырып, дəлелді жауап беру, өз жауабын өзгенің жауа-
бымен салыстыру, талқылау

Оқылым 
7.2.1.1 мəтіндік жəне графиктік (кесте, диаграмма, сурет, шарт-
ты белгілер) ақпаратты түсіндіру; 
7.2.6.1 оқылым стратегияларын қолдану: комментарий жасау, 
іріктеп оқу, зерттеп оқу 

Жазылым 

7.3.3.1 мəтін құрылымын (кіріспе бөлім, жалпы мəлімет беру, 
детальді мəлімет беру) сақтай отырып, графиктік мəтін (шартты 
белгі, сурет, сызба) түрінде берілген процесті сипаттап жазу; 
7.3.6.1 мəтіндегі сөздердің тақырыпқа сай орынды 
қолданылуын тексеру, синонимдік қатармен ауыстыра отырып, 
лексикалық түзетулер енгізу, редакциялау

Əдеби тіл 
норма-
лары

7.4.4.1 етістіктің есімше, көсемше, тұйық етістік, шақ, рай 
түрлерін тілдесім барысында қолдану;
7.4.1.1 жалғаулар мен шылауларды орфографиялық нормаға 
жəне үндестік заңына сəйкес жазу; 
7.4.2.1 ауызша мəтін құрастыру үшін сөздер мен сөйлемдерде 
екпінді дұрыс қолдану; 
7.4.3.1 фразеологизм, мақал-мəтелдердің мəнін түсіну жəне 
қолдану; 
7.4.5.1 сөйлем мүшелерінің ерекшеленуі барысында тыныс 
белгілерін дұрыс қолдану
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7.1.3.1 тыңдалған мəтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпарат 
бойынша факті мен көзқарасты ажырата білу; 
7.1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа сай көркем бейнелеуіш, 
эмоционалды-экспрессивті сөздерді жəне мақал-мəтелдер 
мен тұрақты тіркестерді еркін қолданып, диалогке қатысу, 
пікірталаста тез жəне дұрыс шешім қабылдай білу

Оқылым 

7.2.2.1 публицистикалық жəне ресми стиль ерекшеліктерін 
қолданылған тілдік құралдар арқылы тану; 
7.2.4.1 идеясы ұқсас публицистикалық жəне көркем əдебиет 
стиліндегі мəтіндердің тақырыбы, құрылымы, мақсатты аудито-
риясы, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау; 7.2.7.1 ғаламтор, 
энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтардан алынған 
деректерді қолдану, авторына сілтеме жасау

Жазылым 
7.3.1.1 əртүрлі жанрдағы мəтіндерді жазу үшін құрылымын 
ескере отырып, күрделі жоспар құру; 
7.3.4.1 эссенің əртүрлі түрлерін, сонымен қатар дəлелді, 
проблемаға өзінің немесе автордың көқарасын көрсетіп жазу

Əдеби тіл 
норма-
лары

7.4.4.1 етістіктің есімше, көсемше, тұйық етістік, шақ, рай 
түрлерін тілдесім барысында қолдану;
7.4.4.2 еліктеу сөздердің стильдік мəнін түсініп қолдану;
 7.4.3.1 фразеологизм, мақал-мəтелдердің мəнін түсіну жəне 
қолдану; 
7.4.5.1 сөйлем мүшелерінің ерекшеленуі барысында тыныс 
белгілерін дұрыс қолдану
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7.1.2.1 əлеуметтік-қоғамдық, оқу-еңбек тақырыптарына байла-
нысты диалог, монолог, полилогтердегі (интервью, пікірталас, 
жаңалық, əн, көркем əдеби шығармалардан үзінді) автор 
көзқарасы мен көтерілген мəселені талдау; 
7.1.4.1 мəтін тақырыбы, сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу 
мəнері арқылы негізгі ойды анықтау

Оқылым 
7.2.3.1 хроника, хабар, очерктердің жəне кеңсе құжаттарының, 
қызметтік жазбалардың құрылымы мен рəсімделуі арқылы 
жанрлық ерекшеліктерін ажырату; 
7.2.5.1 мəтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру

Жазылым 

7.3.2.1 жанрлық жəне стильдік ерекшеліктеріне сай 
көркемдегіш құралдарды орынды қолдана отырып, шағын 
мақала, нұсқаулық, əңгіме құрастырып жазу; 
7.3.5.1 оқылым жəне тыңдалым материалдары бойынша тірек 
сөздер мен сөз тіркестерін синонимдік қатармен ауыстыра оты-
рып, жинақы мəтін жазу

Əдеби тіл 
норма-
лары

7.4.4.1 етістіктің есімше, көсемше, тұйық етістік, шақ, рай 
түрлерін тілдесім барысында қолдану;
 7.4.1.1 жалғаулар мен шылауларды орфографиялық нормаға 
жəне үндестік заңына сəйкес жазу; 
7.4.2.1 ауызша мəтін құрастыру үшін сөздер мен сөйлемдерде 
екпінді дұрыс қолдану; 
7.4.3.1 фразеологизм, мақал мəтелдердің мəнін түсіну жəне 
қолдану; 
7.4.5.1 сөйлем мүшелерінің ерекшеленуі барысында тыныс 
белгілерін дұрыс қолдану
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7.1.1.1 мəтін үзінділерін тыңдай отырып, оқиғаның дамуын
болжау; 
7.1.3.1 тыңдалған мəтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпарат 
бойынша факті мен көзқарасты ажырата білу; 
7.1.5.1 проблемалық сұрақтарға тыңдалған мəтіннен деректер 
келтіре отырып, дəлелді жауап беру, өз жауабын өзгенің жауа-
бымен салыстыру, талқылау

Оқылым 

7.2.1.1 мəтіндік жəне графиктік (кесте, диаграмма, сурет, шарт-
ты белгілер) ақпаратты түсіндіру; 
7.2.3.1 хроника, хабар, очерктердің жəне кеңсе құжаттарының, 
қызметтік жазбалардың құрылымы мен рəсімделуі арқылы 
жанрлық ерекшеліктерін ажырату; 
7.2.5.1 мəтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру; 
7.2.7.1 ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, 
оқулықтардан алынған деректерді қолдану, авторына сілтеме 
жасау

Жазылым 

7.3.1.1 əртүрлі жанрдағы мəтіндерді жазу үшін құрылымын 
ескере отырып, күрделі жоспар құру; 
7.3.3.1 мəтін құрылымын (кіріспе бөлім, жалпы мəлімет беру, 
детальді мəлімет беру) сақтай отырып, графиктік мəтін (шарт-
ты белгі, сурет, сызба) түрінде берілген процесті си-паттап 
жазу;
 7.3.4.1 эссенің əртүрлі түрлерін, сонымен қатар дəлелді, 
проблемаға өзінің немесе автордың көқарасын көрсетіп жазу

Əдеби тіл 
норма-
лары

7.4.4.2 еліктеу сөздердің стильдік мəнін түсініп қолдану;
7.4.1.1 мəтін үзінділерін тыңдай отырып, оқиғаның дамуын 
болжау; 
7.4.2.1 əлеуметтік-қоғамдық, оқу-еңбек тақырыптарына байла-
нысты диалог, монолог, полилогтердегі (интервью, пікірталас, 
жаңалық, əн, көркем əдеби шығармалардан үзінді) автор 
көзқарасы мен көтерілген мəселені талдау; 
7.4.3.1 тыңдалған мəтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпарат 
бойынша факті мен көзқарасты ажырата білу; 
7.4.4.5 проблемалық сұрақтарға тыңдалған мəтіннен деректер 
келтіре отырып, дəлелді жауап беру, өз жауабын өзгенің жауа-
бымен салыстыру, талқылау 
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7.1.2.1 əлеуметтік-қоғамдық, оқу-еңбек тақырыптарына байла-
нысты диалог, монолог, полилогтердегі (интервью, пікірталас, 
жаңалық, əн, көркем əдеби шығармалардан үзінді) автор 
көзқарасы мен көтерілген мəселені талдау; 
7.1.4.1 мəтін тақырыбы, сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу 
мəнері арқылы негізгі ойды анықтау; 
7.1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа сай көркем бейнелеуіш, 
эмоционалды-экспрессивті сөздерді жəне мақал-мəтелдер 
мен тұрақты тіркестерді еркін қолданып, диалогке қатысу, 
пікірталаста тез жəне дұрыс шешім қабылдай білу

Оқылым 

7.22.1 публицистикалық жəне ресми стиль ерекшеліктерін 
қолданылған тілдік құралдар арқылы тану; 
7.2.4.1 идеясы ұқсас публицистикалық жəне көркем əдебиет 
стиліндегі мəтіндердің тақырыбы, құрылымы, мақсатты ауди-
ториясы, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау; 7.2.6.1 оқылым 
стратегияларын қолдану: комментарий жасау, іріктеп оқу, зерт-
теп оқу 

Жазылым 

7.3.2.1 жанрлық жəне стильдік ерекшеліктеріне сай 
көркемдегіш құралдарды орынды қолдана отырып, шағын 
мақала, нұсқаулық, əңгіме құрастырып жазу; 
7.3.5.1 оқылым жəне тыңдалым материалдары бойынша тірек 
сөздер мен сөз тіркестерін синонимдік қатармен ауыстыра оты-
рып, жинақы мəтін жазу; 
7.3.6.1 мəтіндегі сөздердің тақырыпқа сай орынды 
қолданылуын тексеру, синонимдік қатармен ауыстыра отырып, 
лексикалық түзетулер енгізу, редакциялау 

Əдеби тіл 
норма-
лары

7.4.4.2 еліктеу сөздердің стильдік мəнін түсініп қолдану;
7.4.1.1 мəтін үзінділерін тыңдай отырып, оқиғаның дамуын 
болжау; 
7.4.2.1 əлеуметтік-қоғамдық, оқу-еңбек тақырыптарына байла-
нысты диалог, монолог, полилогтердегі (интервью, пікірталас, 
жаңалық, əн, көркем əдеби шығармалардан үзінді) автор 
көзқарасы мен көтерілген мəселені талдау; 
7.4.3.1 тыңдалған мəтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпарат 
бойынша факті мен көзқарасты ажырата білу; 
7.4.4.5 проблемалық сұрақтарға тыңдалған мəтіннен деректер 
келтіре отырып, дəлелді жауап беру, өз жауабын өзгенің жауа-
бымен салыстыру, талқылау 

3- тоқсан

Тыңдалым 
жəне айты-

лым 

7.1.1.1 мəтін үзінділерін тыңдай отырып, оқиғаның дамуын 
болжау; 
7.1.5.1 проблемалық сұрақтарға тыңдалған мəтіннен деректер 
келтіре отырып, дəлелді жауап беру, өз жауабын өзгенің жауа-
бымен салыстыру, талқылау

(Жалғасы 21-бетте) 
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7.2.1.1 мəтіндік жəне графиктік (кесте, диаграмма, сурет, шарт-
ты белгілер) ақпаратты түсіндіру; 
7.2.6.1 оқылым стратегияларын қолдану: комментарий жасау, 
іріктеп оқу, зерттеп оқу

Жазылым 

7.3.1.1 əртүрлі жанрдағы мəтіндерді жазу үшін құрылымын 
ескере отырып, күрделі жоспар құру; 
7.3.3.1 мəтін құрылымын (кіріспе бөлім, жалпы мəлімет беру, 
детальді мəлімет беру) сақтай отырып, графиктік мəтін (шарт-
ты белгі, сурет, сызба) түрінде берілген процесті сипаттап жазу

Əдеби тіл 
норма-
лары

7.4.4.3 шылау түрлерін ажырата білу, орынды қолдану;
7.4.1.1 мəтін үзінділерін тыңдай отырып, оқиғаның дамуын 
болжау; 
7.4.2.1 əлеуметтік-қоғамдық, оқу-еңбек тақырыптарына байла-
нысты диалог, монолог, полилогтердегі (интервью, пікірталас, 
жаңалық, əн, көркем əдеби шығармалардан үзінді) автор 
көзқарасы мен көтерілген мəселені талдау; 
7.4.4.3 тыңдалған мəтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпарат 
бойынша факті мен көзқарасты ажырата білу; 
7.4.4.5 проблемалық сұрақтарға тыңдалған мəтіннен деректер 
келтіре отырып, дəлелді жауап беру, өз жауабын өзгенің жауа-
бымен салыстыру, талқылау
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7.1.2.1 əлеуметтік-қоғамдық, оқу-еңбек тақырыптарына байла-
нысты диалог, монолог, полилогтердегі (интервью, пікірталас, 
жаңалық, əн, көркем əдеби шығармалардан үзінді) автор 
көзқарасы мен көтерілген мəселені талдау; 
7.1.4.1 мəтін тақырыбы, сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу 
мəнері арқылы негізгі ойды анықтау

Оқылым 

7.2.2.1 публицистикалық жəне ресми стиль ерекшеліктерін 
қолданылған тілдік құралдар арқылы тану;
7.2.3.1 хроника, хабар, очерктердің жəне кеңсе құжаттарының, 
қызметтік жазбалардың құрылымы мен рəсімделуі арқылы 
жанрлық ерекшеліктерін ажырату; 
7.2.4.1 идеясы ұқсас публицистикалық жəне көркем əдебиет 
стиліндегі мəтіндердің тақырыбы, құрылымы, мақсатты аудито-
риясы, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау

Жазылым 

7.3.2.1 жанрлық жəне стильдік ерекшеліктеріне сай 
көркемдегіш құралдарды орынды қолдана отырып, шағын 
мақала, нұсқаулық, əңгіме құрастырып жазу;
7.3.4.1 эссенің əртүрлі түрлерін, сонымен қатар дəлелді, 
проблемаға өзінің немесе автордың көқарасын көрсетіп жазу 

Əдеби тіл 
норма-
лары

7.4.4.3 шылау түрлерін ажырата білу, орынды қолдану;
7.4.1.1 мəтін үзінділерін тыңдай отырып, оқиғаның дамуын 
болжау; 
7.4.2.1 əлеуметтік-қоғамдық, оқу-еңбек тақырыптарына байла-
нысты диалог, монолог, полилогтердегі (интервью, пікірталас, 
жаңалық, əн, көркем əдеби шығармалардан үзінді) автор 
көзқарасы мен көтерілген мəселені талдау; 
7.4.3.1 тыңдалған мəтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпарат 
бойынша факті мен көзқарасты ажырата білу; 
7.4.4.5 проблемалық сұрақтарға тыңдалған мəтіннен деректер 
келтіре отырып, дəлелді жауап беру, өз жауабын өзгенің жауа-
бымен салыстыру, талқылау
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7.1.3.1 тыңдалған мəтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпарат 
бойынша факті мен көзқарасты ажырата білу; 
7.1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа сай көркем бейнелеуіш, 
эмоционалды-экспрессивті сөздерді жəне мақал-мəтелдер 
мен тұрақты тіркестерді еркін қолданып, диалогке қатысу, 
пікірталаста тез жəне дұрыс шешім қабылдай білу

Оқылым 
7.2.5.1 мəтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру; 
7.2.7.1 ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, 
оқулықтардан алынған деректерді қолдану, авторына сілтеме 
жасау

Жазылым 

7.3.5.1 оқылым жəне тыңдалым материалдары бойынша тірек 
сөздер мен сөз тіркестерін синонимдік қатармен ауыстыра оты-
рып, жинақы мəтін жазу; 
7.3.6.1 мəтіндегі сөздердің тақырыпқа сай орынды 
қолданылуын тексеру, синонимдік қатармен ауыстыра отырып, 
лексикалық түзетулер енгізу, редакциялау

Əдеби тіл 
норма-
лары

7.4.4.4 одағай түрлерін ажырата білу, қолдану;
7.4.1.1 мəтін үзінділерін тыңдай отырып, оқиғаның дамуын 
болжау; 
7.4.2.1 əлеуметтік-қоғамдық, оқу-еңбек тақырыптарына байла-
нысты диалог, монолог, полилогтердегі (интервью, пікірталас, 
жаңалық, əн, көркем əдеби шығармалардан үзінді) автор 
көзқарасы мен көтерілген мəселені талдау; 
7.4.4.3 тыңдалған мəтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпарат 
бойынша факті мен көзқарасты ажырата білу; 
7.4.4.5 проблемалық сұрақтарға тыңдалған мəтіннен деректер 
келтіре отырып, дəлелді жауап беру, өз жауабын өзгенің жауа-
бымен салыстыру, талқылау.
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7.1.1.1 мəтін үзінділерін тыңдай отырып, оқиғаның дамуын 
болжау; 
7.1.4.1 мəтін тақырыбы, сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу 
мəнері арқылы негізгі ойды анықтау; 
7.1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа сай көркем бейнелеуіш, 
эмоционалды-экспрессивті сөздерді жəне мақал-мəтелдер 
мен тұрақты тіркестерді еркін қолданып, диалогке қатысу, 
пікірталаста тез жəне дұрыс шешім қабылдай білу

Оқылым 

7.2.1.1 мəтіндік жəне графиктік (кесте, диаграмма, сурет, шарт-
ты белгілер) ақпаратты түсіндіру; 
7.2.3.1 хроника, хабар, очерктердің жəне кеңсе құжаттарының, 
қызметтік жазбалардың құрылымы мен рəсімделуі арқылы 
жанрлық ерекшеліктерін ажырату; 
7.2.4.1 идеясы ұқсас публицистикалық жəне көркем əдебиет 
стиліндегі мəтіндердің тақырыбы, құрылымы, мақсатты аудито-
риясы, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау; 
7.2.7.1 ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, 
оқулықтардан алынған деректерді қолдану, авторына сілтеме 
жасау

Жазылым 

7.3.1.1 əртүрлі жанрдағы мəтіндерді жазу үшін құрылымын 
ескере отырып, күрделі жоспар құру; 
7.3.3.1 мəтін құрылымын (кіріспе бөлім, жалпы мəлімет беру, 
детальді мəлімет беру) сақтай отырып, графиктік мəтін (шартты 
белгі, сурет, сызба) түрінде берілген процесті сипаттап жазу;
7.3.5.1 оқылым жəне тыңдалым материалдары бойынша тірек 
сөздер мен сөз тіркестерін синонимдік қатармен ауыстыра оты-
рып, жинақы мəтін жазу

Əдеби тіл 
норма-
лары

7.4.4.5 оқшау сөздердің қызметін түсіну, ажырата білу;
7.4.1.1 мəтін үзінділерін тыңдай отырып, оқиғаның дамуын 
болжау; 
7.4.2.1 əлеуметтік-қоғамдық, оқу-еңбек тақырыптарына байла-
нысты диалог, монолог, полилогтердегі (интервью, пікірталас, 
жаңалық, əн, көркем əдеби шығармалардан үзінді) автор 
көзқарасы мен көтерілген мəселені талдау; 
7.4.4.3 тыңдалған мəтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпарат 
бойынша факті мен көзқарасты ажырата білу; 
7.4.4.5 проблемалық сұрақтарға тыңдалған мəтіннен деректер 
келтіре отырып, дəлелді жауап беру, өз жауабын өзгенің жауа-
бымен салыстыру, талқылау
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7.1.3.1 тыңдалған мəтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпарат 
бойынша факті мен көзқарасты ажырата білу; 
7.1.2.1 əлеуметтік-қоғамдық, оқу-еңбек тақырыптарына байла-
нысты диалог, монолог, полилогтердегі (интервью, пікірталас, 
жаңалық, əн, көркем əдеби шығармалардан үзінді) автор 
көзқарасы мен көтерілген мəселені талдау; 
7.1.5.1 проблемалық сұрақтарға тыңдалған мəтіннен деректер 
келтіре отырып, дəлелді жауап беру, өз жауабын өзгенің жауа-
бымен салыстыру, талқылау

Оқылым 

7.2.2.1 публицистикалық жəне ресми стиль ерекшеліктерін 
қолданылған тілдік құралдар арқылы тану;
7.2.5.1 мəтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру; 
7.2.6.1 оқылым стратегияларын қолдану: комментарий жасау, 
іріктеп оқу, зерттеп оқу

Жазылым 

7.3.6.1 мəтіндегі сөздердің тақырыпқа сай орынды 
қолданылуын тексеру, синонимдік қатармен ауыстыра отырып, 
лексикалық түзетулер енгізу, редакциялау;
7.3.2.1 жанрлық жəне стильдік ерекшеліктеріне сай 
көркемдегіш құралдарды орынды қолдана отырып, шағын 
мақала, нұсқаулық, əңгіме құрастырып жазу;
7.3.4.1 эссенің əртүрлі түрлерін, сонымен қатар дəлелді, 
проблемаға өзінің немесе автордың көқарасын көрсетіп жазу 

Əдеби тіл 
нормасы

7.4.4.5 оқшау сөздердің қызметін түсіну, ажырата білу;
7.4.1.1 мəтін үзінділерін тыңдай отырып, оқиғаның дамуын 
болжау; 
7.4.2.1 əлеуметтік-қоғамдық, оқу-еңбек тақырыптарына байла-
нысты диалог, монолог, полилогтердегі (интервью, пікірталас, 
жаңалық, əн, көркем əдеби шығармалардан үзінді) автор 
көзқарасы мен көтерілген мəселені талдау; 
7.4.4.3 тыңдалған мəтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпарат 
бойынша факті мен көзқарасты ажырата білу; 
7.4.4.5 проблемалық сұрақтарға тыңдалған мəтіннен деректер 
келтіре отырып, дəлелді жауап беру, өз жауабын өзгенің жауа-
бымен салыстыру, талқылау.

4) 8-сынып: 

Тақы-
рып

Сөйлесім 
əрекетінің 

түрлері

Оқыту мақсаттары
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8.1.1.1 тыңдалған мəтінніңде келтірілген дəйек сөздер мен 
дəлелдерге сүйене отырып, көтерілетін мəселені болжау;
8.1.2.1 əлеуметтік-қоғамдық, мəдени-тарихи тақырыптарға бай-
ланысты диалог, монолог, полилогтердегі (интервью, пікірталас, 
жолдау, монография жəне лекциядан үзінді) автор көзқарасы 
мен экспресивті-эмоционалды сөздердің рөлін талдау;
8.1.6.1 коммуника
тивтік жағдаятқа сай ғылыми жəне халықаралық терминдерді, 
ғылыми деректерді орынды қолданып, диалог, монолог, поли-
логта өз ойын дəлелді, жүйелі жеткізу

Оқылым 

8.2.1.1 аралас жəне тұтас мəтін-дердегі (кесте, диаграмма, сыз-
ба, сурет) ақпараттарды салыстыру, өңдеу;
8.2.2.1 публицистикалық жəне ғылыми стиль ерекшеліктерін 
қолданылған тілдік құралдар арқылы тану;
8.2.4.1 тақырыбы ұқсас ғылыми жəне публицистикалық 
стильдегі мəтіндердің тақырыбын, түрлерін (əңгімелеу, сипат-
тау, талқылау), құрылымын салыстыра талдау

Жазылым 

8.3.2.1 жанрлық жəне стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік 
құралдарды орынды қолданып, мақала, аннотация, тезис 
құрастырып жазу;
8.3.3.1 мəтін құрылымын сақтай отырып, графиктік мəтіндегі (ди-
аграмма, кесте) деректердің маңызды тұстарын анықтап жазу;
8.3.5.1 оқылым жəне тыңдалым материалдары бойын-
ша мəтіннің баяндау желісін сақтап, əр бөлігінен алынған 
ақпараттардан жинақы мəтін (аннотация, тезис) жазу

Əдеби тіл 
нормасы

8.4.1.1 бас əріппен жазылатын сөздерді орфографиялық 
нормаға сай жазу;
8.4.4.1 сөз тіркесінің байланысу тəсілдері мен түрлері, есімді, 
етістікті сөз тіркестерін ажырату, қолдану;
8.4.2.1 коммуникативтік жағдаятқа сəйкес өз ойын білдіру үшін 
дауыс ырғағын, кідірісті жəне логикалық екпінді қолдану;
8.4.3.1 сөздік қордың ерекшеліктерін түсініп қолдану;
8.4.5.1 сөйлемдерде тыныс белгілерін дұрыс қолдану

2-
бө

лі
м.

 А
да

мз
ат

ты
қ қ

ұн
ды

лы
қт

ар
 ж

əн
е 

əл
ем

 м
əд

ен
ие

ті

Тыңдалым 
жəне ай-
тылым 

8.1.3.1 тыңдалған мəтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған 
ақпараттан астарлы ойды анықтау;
8.1.4.1 тірек сөздер, автордың көзқарасы, көңіл-күйі негізінде 
негізгі тақырыпты анықтау;
8.1.5.1 көтерілген мəселе бойынша ой 
тұжырымдау,сұрақтардың көмегімен мəтіннен қажетті 
ақпаратты таба білу

Оқылым 

8.2.3.1 мақала, аннотация, презентация, тұжырымда-малар, 
тезистердің құрылымы мен рəсімделуі арқылы жанрлық 
ерекшеліктерін ажырату;
8.2.5.1 басқаша айту тəсілін қолдана отырып, мəтін бойынша 
сұрақтар құрастыру
8.2.6.1 оқылым стратегияларын қолдану: комментарий жасау, 
іріктеп оқу, талдап оқу;
8.2.7.1 ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтар, 
ғылыми еңбектерден алынған деректерді дəлел ретінде 
қолдану, авторына сілтеме жасау

Жазылым 

8.3.1.1 тақырып бойынша материал жинақтап, тезистік жо-
спар құру;
8.3.4.1 тақырып аясында жəне 
эссенің құрылымын сақтап, мəселе бойынша нақты шешім 
ұсынып эссе жазу;
8.3.6.1 баспасөз ақпарат құралдары материалдары негізінде 
стильдік түзетулер жасау, редакциялау

Əдеби тіл 
нормасы

8.4.1.1 бас əріппен жазылатын сөздерді орфографиялық 
нормаға сай жазу;
8.4.4.1 сөз тіркесінің байланысу тəсілдері мен түрлері, есімді, 
етістікті сөз тіркестерін ажырату, қолдану;
8.4.2.1 коммуникативтік жағдаятқа сəйкес өз ойын білдіру үшін 
дауыс ырғағын, кідірісті жəне логикалық екпінді қолдану;
8.4.3.1 сөздік қордың ерекшеліктерін түсініп қолдану;
8.4.5.1 сөйлемдерде тыныс белгілерін дұрыс қолдану
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8.1.2.1 əлеуметтік-қоғамдық, мəдени-тарихи тақырыптарға 
байланысты диалог, монолог, полилогтердегі (интервью, 
пікірталас, жолдау, монография жəне лекциядан үзінді) ав-
тор көзқарасы мен экспресивті-эмоционалды сөздердің рөлін 
талдау;
8.1.4.1 тірек сөздер, автордың көзқарасы, көңіл-күйі негізінде 
негізгі тақырыпты анықтау;
8.1.6.1 коммуника
тивтік жағдаятқа сай ғылыми жəне халықаралық терминдерді, 
ғылыми деректерді орынды қолданып, диалог, монолог, поли-
логта өз ойын дəлелді, жүйелі жеткізу

Оқылым 

8.2.4.1 тақырыбы ұқсас ғылыми жəне публицистикалық 
стильдегі мəтіндердің тақырыбын, түрлерін (əңгімелеу, сипат-
тау, талқылау), құрылымын салыстыра талдау;
8.2.6.1 оқылым стратегияларын қолдану: комментарий жасау, 
іріктеп оқу, талдап оқу;
8.2.7.1 ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтар, 
ғылыми еңбектерден алынған деректерді дəлел ретінде 
қолдану, авторына сілтеме жасау

Жазылым 

8.3.1.1 тақырып бойынша материал жинақтап, тезистік жо-
спар құру;
8.3.3.1 мəтін құрылымын сақтай отырып, графиктік мəтіндегі (ди-
аграмма, кесте) деректердің маңызды тұстарын анықтап жазу;
8.3.4.1 тақырып аясында жəне 
эссенің құрылымын сақтап, мəселе бойынша нақты шешім

Əдеби тіл 
нормасы

8.4.4.2 тұрлаулы жəне тұрлаусыз сөйлем мүшелерінің сөйлем 
жасаудағы өзіндік орнын, қызметін түсініп қолдану; 
8.4.1.1 бас əріппен жазылатын сөздерді орфографиялық 
нормаға сай жазу;
8.4.2.1 коммуникативтік жағдаятқа сəйкес өз ойын білдіру үшін 
дауыс ырғағын, кідірісті жəне логикалық екпінді қолдану;
8.4.3.1 сөздік қордың ерекшеліктерін түсініп қолдану;
8.4.5.1 сөйлемдерде тыныс белгілерін дұрыс қолдану
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8.1.1.1 тыңдалған мəтінніңде келтірілген дəйек сөздер мен 
дəлелдерге сүйене отырып, көтерілетін мəселені болжау;
8.1.3.1 тыңдалған мəтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған 
ақпараттан астарлы ойды анықтау;
8.1.5.1 көтерілген мəселе бойынша ой 
тұжырымдау,сұрақтардың көмегімен мəтіннен қажетті 
ақпаратты таба білу

Оқылым 

8.2.1.1 аралас жəне тұтас мəтіндердегі (кесте, диаграмма, сыз-
ба, сурет) ақпараттарды салыстыру, өңдеу;
8.2.2.1 публицистикалық жəне ғылыми стиль ерекшеліктерін 
қолданылған тілдік құралдар арқылы тану;
8.2.3.1 мақала, аннотация, презентация, тұжырымдамалар, 
тезистердің құрылымы мен рəсімделуі арқылы жанрлық 
ерекшеліктерін ажырату;
8.2.5.1 басқаша айту тəсілін қолдана отырып, мəтін бойынша 
сұрақтар құрастыру

Жазылым 

8.3.2.1 жанрлық жəне стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік 
құралдарды орынды қолданып, мақала, аннотация, тезис 
құрастырып жазу;
8.3.5.1 оқылым жəне тыңдалым материалдары бойын-
ша мəтіннің баяндау желісін сақтап, əр бөлігінен алынған 
ақпараттардан жинақы мəтін (аннотация, тезис) жазу;
8.3.6.1 баспасөз ақпарат құралдары материалдары негізінде 
стильдік түзетулер жасау, редакциялау

Əдеби тіл 
нормасы

8.4.4.2 тұрлаулы жəне тұрлаусыз сөйлем мүшелерінің сөйлем 
жасаудағы өзіндік орнын, қызметін түсініп қолдану; 
8.4.1.1 бас əріппен жазылатын сөздерді орфографиялық 
нормаға сай жазу;
8.4.2.1 коммуникативтік жағдаятқа сəйкес өз ойын білдіру үшін 
дауыс ырғағын, кідірісті жəне логикалық екпінді қолдану;
8.4.3.1 сөздік қордың ерекшеліктерін түсініп қолдану;
8.4.5.1 сөйлемдерде тыныс белгілерін дұрыс қолдану
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8.1.1.1 тыңдалған мəтінніңде келтірілген дəйек сөздер мен 
дəлелдерге сүйене отырып, көтерілетін мəселені болжау; 
8.1.5.1 көтерілген мəселе бойынша ой 
тұжырымдау,сұрақтардың көмегімен мəтіннен қажетті 
ақпаратты таба білу

Оқылым 

8.2.2.1 публицистикалық жəне ғылыми стиль ерекшеліктерін 
қолданылған тілдік құралдар арқылы тану;
8.2.4.1 тақырыбы ұқсас ғылыми жəне публицистикалық 
стильдегі мəтіндердің тақырыбын, түрлерін (əңгімелеу, сипат-
тау, талқылау), құрылымын салыстыра талдау;
8.2.5.1 басқаша айту тəсілін қолдана отырып, мəтін бойынша 
сұрақтар құрастыру

Жазылым 
8.3.1.1 тақырып бойынша материал жинақтап, тезистік жо-
спар құру;
8.3.6.1 баспасөз ақпарат құралдары материалдары негізінде 
стильдік түзетулер жасау, редакциялау

Əдеби тіл 
нормасы

8.4.4.3 сөйлем ішінде бірыңғай мүшелер мен айқындауыш 
мүшелерді қолдана білу;
8.4.1.1 бас əріппен жазылатын сөздерді орфографиялық 
нормаға сай жазу;
8.4.2.1 коммуникативтік жағдаятқа сəйкес өз ойын білдіру үшін 
дауыс ырғағын, кідірісті жəне логикалық екпінді қолдану;
8.4.3.1 сөздік қордың ерекшеліктерін түсініп қолдану;
8.4.5.1 сөйлемдерде тыныс белгілерін дұрыс қолдану
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8.1.3.1 тыңдалған мəтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған 
ақпараттан астарлы ойды анықтау;
8.1.4.1 тірек сөздер, автордың көзқарасы, көңіл-күйі негізінде 
негізгі тақырыпты анықтау

Оқылым 

8.2.1.1 аралас жəне тұтас мəтіндердегі (кесте, диаграмма, сыз-
ба, сурет) ақпараттарды салыстыру, өңдеу;
8.2.7.1 ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтар, 
ғылыми еңбектерден алынған деректерді дəлел ретінде 
қолдану, авторына сілтеме жасау

Жазылым 

8.3.2.1 жанрлық жəне стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік 
құралдарды орынды қолданып, мақала, аннотация, тезис 
құрастырып жазу;
8.3.3.1 мəтін құрылымын сақтай отырып, графиктік мəтіндегі 
(диаграмма, кесте) деректердің маңызды тұстарын анықтап 
жазу

Əдеби тіл 
нормасы

8.4.4.4 жай сөйлемдерді айтылу мақсаты мен құрылымдық 
ерекшелігіне сай қолдану;
8.4.1.1 бас əріппен жазылатын сөздерді орфографиялық 
нормаға сай жазу;
8.4.2.1 коммуникативтік жағдаятқа сəйкес өз ойын білдіру үшін 
дауыс ырғағын, кідірісті жəне логикалық екпінді қолдану;
8.4.3.1 сөздік қордың ерекшеліктерін түсініп қолдану;
8.4.5.1 сөйлемдерде тыныс белгілерін дұрыс қолдану
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8.1.2.1 əлеуметтік-қоғамдық, мəдени-тарихи тақырыптарға 
байланысты диалог, монолог, полилогтердегі (интервью, 
пікірталас, жолдау, монография жəне лекциядан үзінді) ав-
тор көзқарасы мен экспресивті-эмоционалды сөздердің рөлін 
талдау;
8. 1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа сай ғылыми жəне 
халықаралық терминдерді, ғылыми деректерді орынды 
қолданып, диалог, монолог, полилогта өз ойын дəлелді, жүйелі 
жеткізу

Оқылым 

8.2.3.1 мақала, аннотация, презентация, тұжырымдамалар, 
тезистердің құрылымы мен рəсімделуі арқылы жанрлық 
ерекшеліктерін ажырату;
8.2.6.1 оқылым стратегияларын қолдану:
комментарий жасау, іріктеп оқу, талдап оқу

Жазылым 

8.3.4.1 тақырып аясында жəне 
эссенің құрылымын сақтап, мəселе бойынша нақты шешім;
8.3.5.1 оқылым жəне тыңдалым материалдары бойын-
ша мəтіннің баяндау желісін сақтап, əр бөлігінен алынған 
ақпараттардан жинақы мəтін (аннотация, тезис) жазу

Əдеби тіл 
нормасы

8.4.4.4 жай сөйлемдерді айтылу мақсаты мен құрылымдық 
ерекшелігіне сай қолдану;
8.4.1.1 бас əріппен жазылатын сөздерді орфографиялық 
нормаға сай жазу;
8.4.2.1 коммуникативтік жағдаятқа сəйкес өз ойын білдіру үшін 
дауыс ырғағын, кідірісті жəне логикалық екпінді қолдану;
8.4.3.1 сөздік қордың ерекшеліктерін түсініп қолдану;
8.4.5.1 сөйлемдерде тыныс белгілерін дұрыс қолдану
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8.1.1.1 тыңдалған мəтінніңде келтірілген дəйек сөздер мен 
дəлелдерге сүйене отырып, көтерілетін мəселені болжау;
8.1.3.1 тыңдалған мəтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған 
ақпараттан астарлы ойды анықтау;
8.1.5.1 көтерілген мəселе бойынша ой тұжырымдау, 
сұрақтардың көмегімен мəтіннен қажетті ақпаратты таба білу

Оқылым 

8.2.4.1 тақырыбы ұқсас ғылыми жəне публицистикалық 
стильдегі мəтіндердің тақырыбын, түрлерін (əңгімелеу, сипат-
тау, талқылау), құрылымын салыстыра;
8.2.6.1 оқылым стратегияларын қолдану:комментарий жасау, 
іріктеп оқу, талдап оқу;
8.2.7.1 ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтар, 
ғылыми еңбектерден алынған деректерді дəлел ретінде 
қолдану, авторына сілтеме жасау

Жазылым 

8.3.1.1 тақырып бойынша материал жинақтап, тезистік жо-
спар құру;
8.3.4.1 тақырып аясында жəне 
эссенің құрылымын сақтап, мəселе бойынша нақты шешім;
8.3.6.1 баспасөз ақпарат құралдары материалдары негізінде 
стильдік түзетулер жасау, редакциялау

Əдеби тіл 
нормасы

8.4.4.4 жай сөйлемдерді айтылу мақсаты мен құрылымдық 
ерекшелігіне сай қолдану;
8.4.1.1 бас əріппен жазылатын сөздерді орфографиялық 
нормаға сай жазу;
8.4.2.1 коммуникативтік жағдаятқа сəйкес өз ойын білдіру үшін 
дауыс ырғағын, кідірісті жəне логикалық екпінді қолдану;
8.4.3.1 сөздік қордың ерекшеліктерін түсініп қолдану;
8.4.5.1 сөйлемдерде тыныс белгілерін дұрыс қолдану
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8.1.2.1 əлеуметтік-қоғамдық, мəдени-тарихи тақырыптарға 
байланысты диалог, монолог, полилогтердегі (интервью, 
пікірталас, жолдау, монография жəне лекциядан үзінді) ав-
тор көзқарасы мен экспресивті-эмоционалды сөздердің рөлін 
талдау;
8.1.4.1 тірек сөздер, автордың көзқарасы, көңіл-күйі негізінде 
негізгі тақырыпты анықтау;
8.1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа сай ғылыми жəне халық-
аралық терминдерді, ғылыми деректерді орынды қолданып, 
диалог, монолог, полилогта өз ойын дəлелді, жүйелі жеткізу

Оқылым 

8.2.1.1 аралас жəне тұтас мəтіндердегі (кесте, диаграмма, сыз-
ба, сурет) ақпараттарды салыстыру, өңдеу;
8.2.2.1 публицистикалық жəне ғылыми стиль ерекшеліктерін 
қолданылған тілдік құралдар арқылы тану;
8.2.3.1 мақала, аннотация, презентация, тұжырымдамалар, 
тезистердің құрылымы мен рəсімделуі арқылы жанрлық 
ерекшеліктерін ажырату;
8.2.5.1 басқаша айту тəсілін қолдана отырып, мəтін бойынша 
сұрақтар құрастыру

Жазылым 

8.3.2.1 жанрлық жəне стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік 
құралдарды орынды қолданып, мақала, аннотация, тезис 
құрастырып жазу;
8.3.3.1 мəтін құрылымын сақтай отырып, графиктік мəтіндегі (диа-
грамма, кесте) деректердің маңызды тұстарын анықтап жазу;
8.3.5.1 оқылым жəне тыңдалым материалдары бойын-
ша мəтіннің баяндау желісін сақтап, əр бөлігінен алынған 
ақпараттардан жинақы мəтін (аннотация, тезис) жазу

Əдеби тіл 
нормасы

8.4.4.4 жай сөйлемдерді айтылу мақсаты мен құрылымдық 
ерекшелігіне сай қолдану;
8.4.1.1 бас əріппен жазылатын сөздерді орфографиялық 
нормаға сай жазу;
8.4.2.1 коммуникативтік жағдаятқа сəйкес өз ойын білдіру үшін 
дауыс ырғағын, кідірісті жəне логикалық екпінді қолдану;
8.4.3.1 сөздік қордың ерекшеліктерін түсініп қолдану;
8.4.5.1 сөйлемдерде тыныс белгілерін дұрыс қолдану

5) 9-сынып:

Тақы-
рып

Сөйлесім 
əрекетінің 

түрлері
Оқыту мақсаттары
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9.1.1.1 мəтін мазмұны бойынша дайындалған сұрақтарға бол-
жаммен жауап беру, түпнұсқамен салыстыру;
 9.1.3.1 тыңдалған мəтіннің мазмұнын түсіну, ақпараттың 
өзектілігін, шынайылығын зерттеп, қорытынды жасау; 
9.1.6.1 қоғамдық-саяси, ғылыми, коммуникативтік жағдаятқа 
сай тиісті сөздер мен фразаларды таңдау, кең көлемді моно-
лог дайындау

Оқылым 

9.2.2.1 өзбек тілі стильдері мен шешендік сөздің түрлерін 
қолданылған тілдік құралдар арқылы тану; 
9.2.5.1 мəтінде көтерілген мəселеге оқырманның қарым-
қатынасын анықтауға арналған талқылау сұрақтарын 
құрастыру; 
9.2.7.1 əртүрлі ресурс көздерінен алынған ақпараттарды 
авторға сілтеме жасай отырып, жазба жұмыстарында орын-
ды қолдану

(Жалғасы. Басы 17-20-беттерде) 

Жазылым 

9.3.2.1 мақсатты аудиторияның қызығушылығын ынталандыру 
үшін əртүрлі жанрда мəтіндер құрастыру; 
9.3.3.1 мəтін құрылымын сақтай отырып, бірнеше графиктік 
мəтіндегі (диаграмма, кесте) деректерді салыстыру, маңызды 
тұстары мен үрдістерді (тенденция) анықтап жазу; 
9.3.5.1 оқылым жəне тыңдалым материалдары бойынша 
автордың негізгі ойын сақтай отырып, өзгерту тəсілдері арқылы 
мəтін (аннотация, тезис) жазу

Əдеби тіл 
нормасы

9.4.4.1 құрмалас сөйлем жасалу жолдарын, түрлерін білу;
 9.4.1.1 мəнмəтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық 
нормаға сай жазу; 
9.4.3.1 лексикалық стилистика заңдылықтарын дұрыс қолдану; 
9.4.5.1 бас əріппен жазылатын күрделі атауларды дұрыс жазу
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9.1.2.1 қоғамдық-саяси, əлеуметтік-экономикалық, ғылыми 
тақырыптарға байланысты əртүрлі жанрдағы кең көлемді 
мəтіндердегі (дəріс, интервью, пікірталас,монография, мақала, 
жолдау) мақсатты аудитория мен көркемдегіш құралдардың 
рөлін талдау; 
9.1.4.1 мəтіннің мақсатты аудиториясы, автор көзқарасы, көңіл-
күйін табу арқылы негізгі ойды анықтау; 
9.1.5.1 мəтінде көтерілген мəселені ғаламдық мəселелермен 
байланыстыру, өз пікірін білдіре отырып, сыни баға беру

Оқылым 

9.2.1.1 өзгертіп айту түрінде берілген сұрақтар арқылы қажетті 
ақпаратты табу, астарлы ойды анықтау; 
9.2.3.1 қоғамдық-саяси мəтіндер (жолдау, заңнама, мемлекеттік 
бағдарламалар, əскери-патриоттық)
арқылы мəтіндердің жанрлық түрлерін ажырату; 
9.2.4.1 əртүрлі стильдегі мəтіндердің тақырыбын, қызметін, 
құрылымын, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау; 9.2.6.1 
белгілі мақсат үшін оқылым стратегияларын тиімді қолдана 
білу

Жазылым 

9.3.1.1 жинақталған материалдар негізінде көзделген мақсатқа 
сəйкес ауызша жəне жазбаша мəтіндер үшін күрделі жоспар 
құру; 
9.3.4.1 эссенің құрылымын сақтап, ұсынылған шешімнің 
артықшылығы мен кемшіліктерін көрсете отырып, өз ойын 
негіздеумен эссе жазу; 9.3.6.1 жазба жұмысын абзацтар мен 
бөліктерге бөлу, логикалық түзетулер енгізу, редакциялау 

Əдеби тіл 
нормасы

9. 4.4.1 құрмалас сөйлем жасалу жолдарын, түрлерін білу;
9. 1 мəнмəтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық 
нормаға сай жазу; 
9.4.3.1 лексикалық стилистика заңдылықтарын дұрыс қолдану; 
9.4.5.1 бас əріппен жазылатын күрделі атауларды дұрыс жазу
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9.1.2.1 қоғамдық-саяси, əлеуметтік-экономикалық, ғылыми 
тақырыптарға байланысты əртүрлі жанрдағы кең көлемді 
мəтіндердегі (дəріс, интервью, пікірталас, монография, мақала, 
жолдау) мақсатты аудитория мен көркемдегіш құралдардың 
рөлін талдау;
9.1.3.1 тыңдалған мəтіннің мазмұнын түсіну, ақпараттың 
өзектілігін, шынайылығын зерттеп, қорытынды жасау; 
9.1.4.1 мəтіннің мақсатты аудиториясы, автор көзқарасы, көңіл-
күйін табу арқылы негізгі ойды анықтау

Оқылым 

9.2.1.1 өзгертіп айту түрінде берілген сұрақтар арқылы қажетті 
ақпаратты табу, астарлы ойды анықтау; 
9.2.3.1 қоғамдық-саяси мəтіндер (жолдау, заңнама, мемлекеттік 
бағдарламалар, əскери-патриоттық)
арқылы мəтіндердің жанрлық түрлерін ажырату; 
9.2.4.1 əртүрлі стильдегі мəтіндердің тақырыбын, қызметін, 
құрылымын, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау; 9.2.7.1 
əртүрлі ресурс көздерінен алынған ақпараттарды авторға 
сілтеме жасай отырып, жазба жұмыстарында орынды қолдану 

Жазылым 

9.3.2.1 мақсатты аудиторияның қызығушылығын ынталандыру 
үшін əртүрлі жанрда мəтіндер құрастыру; 
9.3.4.1 эссенің құрылымын сақтап, ұсынылған шешімнің 
артықшылығы мен кемшіліктерін көрсете отырып, өз ойын 
негіздеумен эссе жазу; 9.3.6.1 жазба жұмысын абзацтар мен 
бөліктерге бөлу, логикалық түзетулер енгізу, редакциялау 

Əдеби тіл 
нормасы

9. 4.4.2 салалас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін 
ажырата білу, түрлендіріп қолдану; 
 9.4.1.1 мəнмəтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық 
нормаға сай жазу; 
9.4.3.1 лексикалық стилистика заңдылықтарын дұрыс қолдану; 
9.4.5.1 бас əріппен жазылатын күрделі атауларды дұрыс жазу
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9.1.1.1 мəтін мазмұны бойынша дайындалған сұрақтарға бол-
жаммен жауап беру, түпнұсқамен салыстыру;
9.1.5.1 мəтінде көтерілген мəселені ғаламдық мəселелермен 
байланыстыру, өз пікірін білдіре отырып, сыни баға беру; 
9.1.6.1 қоғамдық-саяси, ғылыми, коммуникативтік жағдаятқа 
сай тиісті сөздер мен фразаларды таңдау, кең көлемді моно-
лог дайындау

Оқылым 

9.2.2.1 өзбек тілі стильдері мен шешендік сөздің түрлерін 
қолданылған тілдік құралдар арқылы тану;
9.2.5.1 мəтінде көтерілген мəселеге оқырманның қарым-
қатынасын анықтауға арналған талқылау сұрақтарын 
құрастыру;
9.2.6.1 белгілі мақсат үшін оқылым стратегияларын тиімді 
қолдана білу 

Жазылым 

9.3.1.1 жинақталған материалдар негізінде көзделген мақсатқа 
сəйкес ауызша жəне жазбаша мəтіндер үшін күрделі жоспар 
құру; 
9.3.3.1 мəтін құрылымын сақтай отырып, бірнеше графиктік 
мəтіндегі (диаграмма, кесте) деректерді салыстыру, маңызды 
тұстары мен үрдістерді (тенденция) анықтап жазу; 
9.3.5.1 оқылым жəне тыңдалым материалдары бойынша 
автордың негізгі ойын сақтай отырып, өзгерту тəсілдері арқылы 
мəтін (аннотация, тезис) жазу

Əдеби тіл 
нормасы

9. 4.4.2 салалас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін 
ажырата білу, түрлендіріп қолдану; 
 9.4.1.1 мəнмəтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық 
нормаға сай жазу; 
9.4.3.1 лексикалық стилистика заңдылықтарын дұрыс қолдану; 
9.4.5.1 бас əріппен жазылатын күрделі атауларды дұрыс жазу

3 -тоқсан
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9.1.2.1 қоғамдық-саяси, əлеуметтік-экономикалық, ғылыми 
тақырыптарға байланысты əртүрлі жанрдағы кең көлемді 
мəтіндердегі (дəріс, интервью, пікірталас,монография, мақала, 
жолдау) мақсатты аудитория мен көркемдегіш құралдардың 
рөлін талдау;
9.1.4.1 мəтіннің мақсатты аудиториясы, автор көзқарасы, көңіл-
күйін табу арқылы негізгі ойды анықтау

Оқылым 

9.2.1.1 өзгертіп айту түрінде берілген сұрақтар арқылы қажетті 
ақпаратты табу, астарлы ойды анықтау;
9.2.2.1 өзбек тілі стильдері мен шешендік сөздің түрлерін 
қолданылған тілдік құралдар арқылы тану; 
9.2.3.1 қоғамдық-саяси мəтіндер (жолдау, заңнама, мемлекеттік 
бағдарламалар, əскерипатриоттық)
арқылы мəтіндердің жанрлық түрлерін ажырату

Жазылым 

9.3.1.1 жинақталған материалдар негізінде көзделген мақсатқа 
сəйкес ауызша жəне жазбаша мəтіндер үшін күрделі жоспар 
құру; 
9.3.4.1 эссенің құрылымын сақтап, ұсынылған шешімнің 
артықшылығы мен кемшіліктерін көрсете отырып, өз ойын 
негіздеумен эссе жазу 

Əдеби тіл 
нормасы

9.4.4.3 сабақтас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін 
ажырата білу, түрлендіріп қолдану;
 9.4.1.1 мəнмəтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық 
нормаға сай жазу; 
9.4.3.1 лексикалық стилистика заңдылықтарын дұрыс қолдану; 
9.4.5.1 бас əріппен жазылатын күрделі атауларды дұрыс жазу
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9.1.1.1 мəтін мазмұны бойынша дайындалған сұрақтарға бол-
жаммен жауап беру, түпнұсқамен салыстыру; 
9.1.3.1 тыңдалған мəтіннің мазмұнын түсіну, ақпараттың 
өзектілігін, шынайылығын зерттеп, қорытынды жасау 

Оқылым 
9.2.4.1 əртүрлі стильдегі мəтіндердің тақырыбын, қызметін, 
құрылымын, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау; 9.2.5.1 
мəтінде көтерілген мəселеге оқырманның қарым-қатынасын 
анықтауға арналған талқылау сұрақтарын құрастыру

Жазылым 

9.3.2.1 мақсатты аудиторияның қызығушылығын ынталандыру 
үшін əртүрлі жанрда мəтіндер құрастыру; 
9.3.5.1 оқылым жəне тыңдалым материалдары бойынша 
автордың негізгі ойын сақтай отырып, өзгерту тəсілдері арқылы 
мəтін (аннотация, тезис) жазу

Əдеби тіл 
нормасы

9.4.4.3 сабақтас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін 
ажырата білу, түрлендіріп қолдану;
9.4.1.1 мəнмəтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық 
нормаға сай жазу;
9.4.3.1 лексикалық стилистика заңдылықтарын дұрыс қолдану; 
9.4.5.1 бас əріппен жазылатын күрделі атауларды дұрыс жазу
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9.1.6.1 қоғамдық-саяси, ғылыми, коммуникативтік жағдаятқа 
сай тиісті сөздер мен фразаларды таңдау, кең көлемді моно-
лог дайындау; 
9.1.5.1 мəтінде көтерілген мəселені ғаламдық мəселелермен 
байланыстыру, өз пікірін білдіре отырып, сыни баға беру

Оқылым 

9.2.6.1 белгілі мақсат үшін оқылым стратегияларын тиімді 
қолдана білу;
 9.2.7.1 əртүрлі ресурс көздерінен алынған ақпараттарды 
авторға сілтеме жасай отырып, жазба жұмыстарында орын-
ды қолдану

Жазылым 

9.3.2.1 мақсатты аудиторияның қызығушылығын ынталандыру 
үшін əртүрлі жанрда мəтіндер құрастыру; 
9.3.3.1 мəтін құрылымын сақтай отырып, бірнеше графиктік 
мəтіндегі (диаграмма, кесте) деректерді салыстыру, маңызды 
тұстары мен үрдістерді (тенденция) анықтап жазу; 
9.3.5.1 оқылым жəне тыңдалым материалдары бойынша 
автордың негізгі ойын сақтай отырып, өзгерту тəсілдері арқылы 
мəтін (аннотация, тезис) жазу

Əдеби тіл 
нормасы

9.4.4.3 сабақтас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін 
ажырата білу, түрлендіріп қолдану;
 9.4.1.1 мəнмəтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық 
нормаға сай жазу;
9.4.3.1 лексикалық стилистика заңдылықтарын дұрыс қолдану; 
9.4.5.1 бас əріппен жазылатын күрделі атауларды дұрыс жазу
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9.1.1.1 мəтін мазмұны бойынша дайындалған сұрақтарға бол-
жаммен жауап беру, түпнұсқамен салыстыру;
9.1.4.1 мəтіннің мақсатты аудиториясы, автор көзқарасы, көңіл- 
күйін табу арқылы негізгі ойды анықтау;
9.1.6.1 қоғамдық-саяси, ғылыми, коммуникативтік жағдаятқа 
сай тиісті сөздер мен фразаларды таңдау, кең көлемді моно-
лог дайындау

Оқылым 

9.2.2.1 өзбек тілі стильдері мен шешендік сөздің түрлерін 
қолданылған тілдік құралдар арқылы тану; 
9.2.3.1 қоғамдық-саяси мəтіндер (жолдау, заңнама, мемлекеттік 
бағдарламалар, əскери-патриоттық)
арқылы мəтіндердің жанрлық түрлерін ажырату; 
9.2.5.1 мəтінде көтерілген мəселеге оқырманның қарым-
қатынасын анықтауға арналған талқылау сұрақтарын 
құрастыру;
9.2.7.1 əртүрлі ресурс көздерінен алынған ақпараттарды 
авторға сілтеме жасай отырып, жазба жұмыстарында орын-
ды қолдану 

Жазылым 

9.3.2.1 мақсатты аудиторияның қызығушылығын ынталандыру 
үшін əртүрлі жанрда мəтіндер құрастыру; 
9.3.5.1 оқылым жəне тыңдалым материалдары бойынша 
автордың негізгі ойын сақтай отырып, өзгерту тəсілдері арқылы 
мəтін (аннотация, тезис) жазу;
9.3.6.1 жазба жұмысын абзацтар мен бөліктерге бөлу, 
логикалық түзетулер енгізу, редакциялау

Əдеби тіл 
нормасы 

9.4.4.4 аралас құрмалас сөйлемдердің жасалу жолдарын білу, 
қолдану;
9.4.1.1 мəнмəтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық 
нормаға сай жазу; 
9.4.3.1 лексикалық стилистика заңдылықтарын дұрыс қолдану; 
9.4.5.1 бас əріппен жазылатын күрделі атауларды дұрыс жазу
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9.1.2.1 қоғамдық-саяси, əлеуметтік-экономикалық, ғылыми 
тақырыптарға байланысты əртүрлі жанрдағы кең көлемді 
мəтіндердегі (дəріс, интервью, пікірталас, монография, мақала, 
жолдау) мақсатты аудитория мен көркемдегіш құралдардың 
рөлін талдау;
9.1.3.1 тыңдалған мəтіннің мазмұнын түсіну, ақпараттың 
өзектілігін, шынайылығын зерттеп, қорытынды жасау;
9.1.5.1 мəтінде көтерілген мəселені ғаламдық мəселелермен 
байланыстыру, өз пікірін білдіре отырып, сыни баға беру

Оқылым 

9.2.1.1 өзгертіп айту түрінде берілген сұрақтар арқылы қажетті 
ақпаратты табу, астарлы ойды анықтау; 
9.2.4.1 əртүрлі стильдегі мəтіндердің тақырыбын, қызметін, 
құрылымын, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау; 9.2.6.1 
белгілі мақсат үшін оқылым стратегияларын тиімді қолдана 
білу 

Жазылым 

9.3.1.1 жинақталған материалдар негізінде көзделген мақсатқа 
сəйкес ауызша жəне жазбаша мəтіндер үшін күрделі жоспар 
құру; 
9.3.3.1 мəтін құрылымын сақтай отырып, бірнеше графиктік 
мəтіндегі (диаграмма, кесте) деректерді салыстыру, маңызды 
тұстары мен үрдістерді (тенденция) анықтап жазу; 
9.3.4.1 эссенің құрылымын сақтап, ұсынылған шешімнің 
артықшылығы мен кемшіліктерін көрсете отырып, өз ойын 
негіздеумен эссе жазу 

Əдеби тіл 
нормасы

9.4.4.4 аралас құрмалас сөйлемдердің жасалу жолдарын білу, 
қолдану;
 9.4.1.1 мəнмəтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық 
нормаға сай жазу; 
9.4.3.1 лексикалық стилистика заңдылықтарын дұрыс қолдану; 
9.4.5.1 бас əріппен жазылатын күрделі атауларды дұрыс жазу

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін атқарушысының 
2017 жылғы 25 қазандағы №545 бұйрығына 26-қосымша 

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2013 жылғы 3 сəуірдегі №115 бұйрығына 216-қосымша 

Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған «Ұйғыр əдебиеті» 
пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы

(оқыту ұйғыр тілінде )
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы тамыздағы 
№1080 қаулысымен бекітілген Орта білім берудің (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта 
білім беру) мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сəйкес əзірленген.

2. Ұйғыр əдебиеті пəні бағдарламасының мақсаты – оқушылардың ақыл-ой қабілеті 
мен тұлғалық қасиеттерінің қалыптасуына, тілдік-эстетикалық талғамдарының дамуына, 
коммуникативтік құзыреттіліктерінің жетілдірілуіне іргетас қалап, өмірлік дағдыларын 
шыңдауына, өздігінен білім алуларына мүмкіндік туғызу. 

3. «Ұйғыр əдебиеті» пəнін міндеті оқушылардың сауаттылығын, олардың əдеби 
жəне эстетикалық талғамдары мен сезімдерін дамыту, ойлау қабілеттері мен танымдық 
жəне коммуникативтік дағдыларын қалыптастыру. Ұйғыр əдебиеті пəнін оқу арқылы 
оқушылар: 

1) ұйғыр əдебиетінің құндылық ретіндегі болмысын, ұлттық мəдениеттегі маңызды 
орнын құрметтейді жəне бағалайды; 

2) ұйғыр əдебиетінің мəдениетаралық қарым-қатынастағы рөлін, ұйғыр халқының 
қалыптасқан тарихын, алға қойған міндеттерін, жеңістерін, мəселелерін, қарама-
қайшылық пен қиындықтарын анықтайды жəне түсінеді; 

3) түрлі жағдайларға бейімделе білу жəне өздігінен шешім қабылдау дағдыларын 
қалыптастырады;

4) заманауи, ғылыми жəне қоғамдық дамуға сəйкес дүниетанымын дамытады.
2-тарау. «Ұйғыр əдебиеті» пəнінің мазмұнын ұйымдастыру

4. «Ұйғыр əдебиеті» пəні бойынша оқу жүктемесінің бөлінуі.
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.
5. «Ұйғыр əдебиеті» пəндік білімнің мазмұны бөлімдерге бөлінген: түсіну жəне жа-

уап беру, анализ жəне интерпретация,бағалау жəне салыстырмалы анализ, сонымен 
қатар, дағдыларды қалыптастыратын бөлімшелерден тұрады. Бағдарламаның бұл 
бөлімі пəн бойынша оқу мақсаттарынан тұрады.

6. Оқу мақсаттары əр бөлімше ішінде мұғалім мен оқушыға болашақ қадамдары 
жөнінде өзара ой бөлісуге, оларды жоспарлауға, бағалауға мүмкіндік береді. 

7. «Түсіну жəне жауап беру» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) көркем шығарма мазмұны мен пішіні;
2) əдеби шығарманың тұжырымдамасы;
3) көркем шығармадағы образ;
4) шығарма үзінділерімен жұмыс.
8. «Анализ жəне интерпретация» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) əдеби шығарманың композициясы;
2) автор бейнесі;
3) көркем шығарманың тілі;
4) шығармашылық жұмыс.
9. «Бағалау жəне салыстыру» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) тарихи жəне көркемдік құндылығы;
2) заманауилығы мен жаңашылдығы;
3) əдеби эссе;
4) əдеби сын.

3-тарау. Оқыту мақсаттарының жүйесі
10. Бағдарламада оқу мақсаттары төрт саннан тұратын кодтық белгімен белгіленді. 

Кодтық белгідегі бірінші сан сыныпты, екінші жəне үшінші сан сөйлеу əрекеттерінің 
ретін, төртінші сан оқу мақсатының реттік нөмірін көрсетеді. Мысалы, 5.5.1.1 кодында 
«5»-сынып, «5.1»-дағдылар, «1»-оқу мақсатының реттік нөмірі.

11. Білім алушылар білуі тиіс. 

1) түсіну жəне жауап беру:

Білім алушылар:
5-сынып 6-сынып 7-сынып 8-сынып 9-сынып

1. Көркем шы-
ғар маның маз-
мұны мен пішіні

5.1.1.1 əдеби шығарманың 
жанрына қарай фабуласы мен 
сюжеттік дамуын сипаттау

6.1.1.1 əдеби шығарманың 
жанрын, фабуласын, 
сюжетін анықтау

7.1.1.1 əдеби шығарма 
сюжетінің құрамдас 
бөлшектерін талдау

8.1.1.1 əдеби шығарманың жан-
рына байланысты сюжеттік 
желі лерін, эпилог, прологтарды 
анықтау

9.1.1.1 əдеби шығармаға 
сюжеттік-композициялық 
талдау жасау

2. Əдеби шы-
ғар маның тұжы-
рымдамасы

5.1.2.1 əдеби шығарманың 
тақырыбы мен идеясын 
анықтау

6.1.2.1 əдеби шығармада 
көтерілген əлеуметтік-
қоғамдық мəселені идеясы 
арқылы түсіндіру

7.1.2.1 əдеби 
шығармадағы тұлғалық 
болмысты гуманистік 
тұрғыдан талдау

8.1.2.1 əдеби шығарманың иде-
ясы мен пафосын ұлттық мүдде 
тұрғысынан ашу

9.1.2.1 əдеби шығармадағы 
психологизмді анықтау

3. Көркем 
шығармадағы 
образ

5.1.3.1 көркем шығармадағы 
кейіпкерлер портреті мен іс-
əрекеті арқылы образын ашу

6.1.3.1 əдеби туындыдағы 
кейіпкердің типтерін тек 
тұрғысынан сипаттау

7.1.3.1 көркем шығар-
мадағы кейіпкерлердің 
типтерін жасалу тəсілдері 
тұрғысы нан анықтау

8.1.3.1 көркем шығармадағы 
кейіпкерлерді сомдауда тура 
жəне жанама мінездеулерді 
жіктеу

9.1.3.1 көркем шығарманың 
идеясына сай кейіпкерлер 
жүйесін анықтау

4. Шығарма 
үзінділерімен 
жұмыс

5.1.4.1 көркем шығарма лардан 
шағын көлемді үзінді лерді 
мəнерлеп оқу, жатқа айту 

6.1.4.1 көркем шығарма лар-
дан орта көлемді үзінді лер ді 
мəнерлеп оқу, жатқа айту 

7.1.4.1 көркем шығарма-
дағы кейіпкер бейнесін 
ашып, үзінділерді жатқа 
айту. 

8.1.4.1 көркем шығармалардан 
алған үзінділерді өз көзқарасын 
дəлелдеу үшін орынды қолдану

9.1.4.1 көркем шығармалар-
дан алған үзінділерді шығар-
машылық жұмыстарда 
қолдану

2) анализ жəне интерпретация:

Білім алушылар:
5-сынып 6-сынып 7-сынып 8-сынып 9-сынып

1. Əдеби 
шығар-ма-
ның ком-
позициясы

5.2.1.1 əдеби шығармадағы 
екі нəрсені салыстыра су-
реттеулер мен қарама-
қарсы суреттеулерді табу 

6.2.1.1 шығарма 
композициясындағы белгілі бір 
эпизодтың алатын маңызына 
негіздеме жасау

7.2.1.1 шығармадағы эпизодтар 
мен бейнелерді салғастыру

8.2.1.1 композицияны тұтастан 
бөлшеккке, бөлшектен тұтасқа 
қарай талдау

9.2.1.1 эпикалық, поэти-
калық, драмалық мəтін-
дердегі композициялық 
амалдарды талдау

2. Автор 
бейнесі

5.2.2.1 эпикалық 
шығармадағы автор 
бейнесін анықтау 

6.2.2.1 эпикалық, поэзиялық 
шығармалардағы автор бейнесін 
анықтау 

7.2.2.1 эпикалық, поэзиялық , 
драмалық шығармадағы автор 
бейнесін анықтау

8.2.2.1 автор бейнесі 
мен кейіпкерлер қарым-
қатынасының тілдік көрінісін 
талдау

9.2.2.1 автор бейнесінің 
идеялық-стилистикалық 
тұтастырушы ретіндегі 
рөліне талдау жасау

3. Көркем 
шығар-
маның 
тілі

5.2.3.1 шығармадағы тілдік 
бейнелеу, суреттеу құрал-
дарының (теңеу, эпитет, ау-
ыспалы мағынадағы сөздер, 
қайталау, өлең құрылысы) 
мағынасын анықтау

6.2.3.1 шығармадағы көркем ауы-
стыруларды (троптарды: метафо-
ра, кейіптеу, метонимия, гипербо-
ла, литота, аллегория, антитеза, 
градация, арнау) анықтау

7.2.3.1 шығармадағы 
көркемдегіш құралдардың (сим-
вол, синекдоха, қайталау түрлері: 
эпифора, анафора, аллитерация, 
ассонанс, риторикалық сұрақ) 
қолданысын талдау

8.2.3.1 шығармадағы көркем-
дегіш құралдардың (психо-
логиялық парал лелизм, пе-
рифраз, сатира, ирония, гро-
теск, эллипсис) қолданысын 
талдай отырып, автор стилін 
анықтау

9.2.3.1 шығармадағы 
əдеби тілді құбылту мен 
айшықтаудың (троп пен 
фигура) түрлерін талдай 
отырып, автор стиліне 
баға беру

4. Шығар-
машылық 
жұмыс

5.2.4.1 көркем шығармадан 
алған əсерін сипаттап 
авторға хат, өлең жазу

6. 2.4.1 əдеби көркем дегіш 
құрал дардыпайдаланып 
шығармадағы табиғат көрінісін, 
оқиға орнын, кейіпкер бейнесін 
сипаттап жазу 

7.2.4.1 шығармадағы оқиға 
желісін өзіндік көзқарас 
тұрғысынан дамытып жазу

8.2.4.1 шығармадан алған 
үзінділерді қайта өңдеп 
креативті жазу

9.2.4.1 автор стиліне 
сүйене отырып, шығарма 
шылық жұмыс жазу

3) бағалау жəне салыстыру:
Білім алушылар:

5-сынып 6-сынып 7-сынып 8-сынып 9-сынып
1. Тарихи жəне 
көркемдік 
құндылығы

5.3.1.1 шығармадағы эпи-
зодтар арқылы тарихи 
құндылығын бағалау

6.3.1.1 шығарма дағы 
кейіпкерлерді өзара салыстыра 
отырып, тарихи жəне көркемдік 
құндылығына баға беру

7.3.1.1 кейіпкерлердің іс-
əрекеті мен автор берген 
портреттік мінездемені 
салыстыру, тарихи жəне 
көркемдік құндылы ғына 
баға беру

8.3.1.1 шығарманың тақы-
рыбы мен идеясын осы тектес 
басқа шығармалармен салыс-
тырып, тарихи жəне көр кемдік 
құндылығын бағалау

9.3.1.1 шығарманы басқа өнер 
түрлеріндегі осы мазмұндас 
туындылармен салысты-
рып, тарихи жəне көркемдік 
құндылығын бағалау

2. 
Заманауиығы 
мен 
жаңашылдығы

5.3.2.1 кейіпкерлерді шынайы 
өмірмен салыстырып бағалау

6.3.2.1 кейіпкерлер жүйесінің 
заманауи жаңашылдығын 
өзара салыстырып баға беру 

7.3.2.1 əдеби жанр 
түрлерінің даму барысына, 
жаңашылдығына заманауи 
тұрғыдан баға беру

8.3.2.1 шығармадағы 
материал дық жəне рухани 
құнды лықтарды заманауи 
тұрғыда салыстырып, жаңа-
шылдығына баға беру

9.3.2.1 шығармадағы ұрпақтар 
сабақтастығы көрінісін замана-
уи тұрғыда салысты
рып, жаңашылдығына баға 
беру

3. Əдеби эссе 5.3.3.1 шығармадағы 
кейіпкерді өзіндік құндылығы 
тұрғысынан талдап, əдеби 
эссе жазу 

6.3.3.1 шығармадағы кейіп-
керлер қарым-қатынасын отба-
сылық құндылық тұрғысынан 
талдап, əдеби эссе жазу 

7.3.3.1 шығарманы ұлттық 
құндылық тұрғысынан тал-
дап, əдеби эссе жазу 

8.3.3.1 шығарманың 
көркемдік-идеялық құнды-
лығын гуманистік тұрғыдан 
талдап, əдеби эссе жазу 

9.3.3.1 шығарманың идеясын 
ғаламдық тұрғыдан талдап, 
əдеби эссе жазу 

4. Əдеби сын 5.4.4.1 оқырманның рухани 
дүниесіне шығарма əсерін 
талдай отырып, сыни хабар-
лама жазу

6.4.4.1 шығармада көтерілген 
мəселенің əлеуметтік рөлі тура-
лы сыни хабарлама жасау 

7.4.4.1 əдеби шығарманың 
эстетикалық құндылығы ту-
ралы шағын сыни шолу жазу 

8.4.4.1 шығарма бойын-
ша жазылған əдеби сын-
пікірлерге сүйене отырып, 
өзіндік сыни пікір жазу

9.4.4.1 əдеби шығарманы қазақ 
əдебиеті мен əлем əдебиеті 
үлгілерімен салыстыра талдап, 
шағын сын мақала жазу

12. Осы оқу бағдарламасы негізгі орта білім беру деңгейінің 
5-9-сыныптарына арналған «Ұйғыр əдебиеті» оқу пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасының Ұзақ мерзімді жоспарына сəйкес жүзеге асырылады.
13. Тоқсандағы бөлімдер жəне бөлімдер ішіндегі тақырыптар бойынша сағат сандарын бөлу мұғалімнің еркіне қалдырылады.

(Жалғасы 22-бетте) 
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Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған 
«Ұйғыр əдебиеті» оқу пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу 

бағдарламасына қосымша

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

1) 5-сынып:

Шығар-
ма

Бөлім Оқыту мақсаттары 

Барлығы:68-сағат, аптасына-2сағат
1-тоқсан (18 сағат)
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Түсіну 
жəне 
жауап 
беру

5.1.1.1 əдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен 
сюжеттік дамуын сипаттау;
5.1.2.1 əдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау;
5.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-
əрекеті арқылы образын ашу;
5.1.4.1 көркем шығармалардан шағын көлемді үзінділерді 
мəнерлеп оқу, жатқа айту

Анализ 
жəне ин-
терпрета-
ция

5.2.1.1 əдеби шығармадағы екі нəрсені салыстыра суреттеу-
лер мен қарама-қарсы суреттеулерді табу;
5.2.2.1 эпикалық шығармадағы автор бейнесін анықтау;
5.2.3.1 шығармадағы тілдік бейнелеу, суреттеу 
құралдарының (теңеу, эпитет, ауыспалы мағынадағы сөздер, 
қайталау, өлең құрылысы) мағынасын анықтау;
5.2.4.1 көркем шығармадан алған əсерін сипаттап авторға 
хат, өлең жазу

Бағалау 
жəне са-
лыстыру

5.3.1.1 шығармадағы эпизодтар арқылы тарихи құндылығын 
бағалау;
5.3.2.1 кейіпкерлерді шынайы өмірмен салыстырып бағалау;
5.3.3.1 шығармадағы кейіпкерді өзіндік құндылығы 
тұрғысынан талдап, əдеби эссе жазу; 
5.3.4.1 оқырманның рухани дүниесіне шығарма əсерін талдай 
отырып, сыни хабарлама жазу
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5.1.1.1 əдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен 
сюжеттік дамуын сипаттау;
5.1.2.1 əдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау;
5.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-
əрекеті арқылы образын ашу;
5.1.4.1 көркем шығармалардан шағын көлемді үзінділерді 
мəнерлеп оқу, жатқа айту

Анализ 
жəне ин-
терпрета-
ция

5.2.1.1 əдеби шығармадағы екі нəрсені салыстыра суреттеу-
лер мен қарама-қарсы суреттеулерді табу;
5.2.2.1 эпикалық шығармадағы автор бейнесін анықтау;
5.2.3.1 шығармадағы тілдік бейнелеу, суреттеу 
құралдарының (теңеу, эпитет, ауыспалы мағынадағы сөздер, 
қайталау, өлең құрылысы) мағынасын анықтау;
5.2.4.1 көркем шығармадан алған əсерін сипаттап авторға 
хат, өлең жазу

Бағалау 
жəне са-
лыстыру

5.3.1.1 əдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен 
сюжеттік дамуын сипаттау;
5.3.2.1 əдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау;
5.3.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-
əрекеті арқылы образын ашу;
5.3.4.1 көркем шығармалардан шағын көлемді үзінділерді 
мəнерлеп оқу, жатқа айту

2-тоқсан (14 сағат)
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5.1.1.1 əдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен 
сюжеттік дамуын сипаттау;
5.1.2.1 əдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау;
5.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-
əрекеті арқылы образын ашу;
5.1.4.1 көркем шығармалардан шағын көлемді үзінділерді 
мəнерлеп оқу, жатқа айту

Анализ 
жəне ин-
терпрета-
ция

5.2.1.1 əдеби шығармадағы екі нəрсені салыстыра суреттеу-
лер мен қарама-қарсы суреттеулерді табу;
5.2.2.1 эпикалық шығармадағы автор бейнесін анықтау;
5.2.3.1 шығармадағы тілдік бейнелеу, суреттеу 
құралдарының (теңеу, эпитет, ауыспалы мағынадағы сөздер, 
қайталау, өлең құрылысы) мағынасын анықтау;
5.2.4.1 көркем шығармадан алған əсерін сипаттап авторға 
хат, өлең жазу

Бағалау 
жəне са-
лыстыру

5.3.1.1 шығармадағы эпизодтар арқылы тарихи құндылығын 
бағалау;
5.3.2.1 кейіпкерлерді шынайы өмірмен салыстырып бағалау;
5.3.3.1 шығармадағы кейіпкерді өзіндік құндылығы 
тұрғысынан талдап, əдеби эссе жазу; 
5.3.4.1 оқырманның рухани дүниесіне шығарма əсерін талдай 
отырып, сыни хабарлама жазу
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5.1.1.1 əдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен 
сюжеттік дамуын сипаттау;
5.1.2.1 əдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау;
5.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-
əрекеті арқылы образын ашу;
5.1.4.1 көркем шығармалардан шағын көлемді үзінділерді 
мəнерлеп оқу, жатқа айту

Анализ 
жəне ин-
терпрета-
ция

5.2.1.1 əдеби шығармадағы екі нəрсені салыстыра суреттеу-
лер мен қарама-қарсы суреттеулерді табу;
5.2.2.1 эпикалық шығармадағы автор бейнесін анықтау;
5.2.3.1 шығармадағы тілдік бейнелеу, суреттеу 
құралдарының (теңеу, эпитет, ауыспалы мағынадағы сөздер, 
қайталау, өлең құрылысы) мағынасын анықтау;
5.2.4.1 көркем шығармадан алған əсерін сипаттап авторға 
хат, өлең жазу

Бағалау 
жəне са-
лыстыру

5.3.1.1 шығармадағы эпизодтар арқылы тарихи құндылығын 
бағалау;
5.3.2.1 кейіпкерлерді шынайы өмірмен салыстырып бағалау;
5.3.3.1 шығармадағы кейіпкерді өзіндік құндылығы 
тұрғысынан талдап, əдеби эссе жазу; 
5.3.4.1 оқырманның рухани дүниесіне шығарма əсерін талдай 
отырып, сыни хабарлама жазу

3-тоқсан (20 сағат)
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5.1.1.1 əдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен 
сюжеттік дамуын сипаттау;
5.1.2.1 əдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау;
5.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-
əрекеті арқылы образын ашу;
5.1.4.1 көркем шығармалардан шағын көлемді үзінділерді 
мəнерлеп оқу, жатқа айту

Анализ 
жəне ин-
терпрета-
ция

5.2.1.1 əдеби шығармадағы екі нəрсені салыстыра суреттеу-
лер мен қарама-қарсы суреттеулерді табу;
5.2.2.1 эпикалық шығармадағы автор бейнесін анықтау;
5.2.3.1 шығармадағы тілдік бейнелеу, суреттеу 
құралдарының (теңеу, эпитет, ауыспалы мағынадағы сөздер, 
қайталау, өлең құрылысы) мағынасын анықтау;
5.2.4.1 көркем шығармадан алған əсерін сипаттап авторға 
хат, өлең жазу

Бағалау 
жəне са-
лыстыру

5.3.1.1 шығармадағы эпизодтар арқылы тарихи құндылығын 
бағалау;
5.3.2.1 кейіпкерлерді шынайы өмірмен салыстырып бағалау;
5.3.3.1 шығармадағы кейіпкерді өзіндік құндылығы 
тұрғысынан талдап, əдеби эссе жазу; 
5.3.4.1 оқырманның рухани дүниесіне шығарма əсерін талдай 
отырып, сыни хабарлама жазу
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5.1.1.1 əдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен 
сюжеттік дамуын сипаттау;
5.1.2.1 əдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау;
5.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-
əрекеті арқылы образын ашу;
5.1.4.1 көркем шығармалардан шағын көлемді үзінділерді 
мəнерлеп оқу, жатқа айту

Анализ 
жəне ин-
терпрета-
ция

5.2.1.1 əдеби шығармадағы екі нəрсені салыстыра суреттеу-
лер мен қарама-қарсы суреттеулерді табу;
5.2.2.1 эпикалық шығармадағы автор бейнесін анықтау;
5.2.3.1 шығармадағы тілдік бейнелеу, суреттеу 
құралдарының (теңеу, эпитет, ауыспалы мағынадағы сөздер, 
қайталау, өлең құрылысы) мағынасын анықтау;
5.2.4.1 көркем шығармадан алған əсерін сипаттап авторға 
хат, өлең жазу

Бағалау 
жəне са-
лыстыру

5.3.1.1 шығармадағы эпизодтар арқылы тарихи құндылығын 
бағалау;
5.3.2.1 кейіпкерлерді шынайы өмірмен салыстырып бағалау;
5.3.3.1 шығармадағы кейіпкерді өзіндік құндылығы 
тұрғысынан талдап, əдеби эссе жазу; 
5.3.4.1 оқырманның рухани дүниесіне шығарма əсерін талдай 
отырып, сыни хабарлама жазу
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5.1.1.1 əдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен 
сюжеттік дамуын сипаттау;
5.1.2.1 əдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау;
5.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-
əрекеті арқылы образын ашу;
5.1.4.1 көркем шығармалардан шағын көлемді үзінділерді 
мəнерлеп оқу, жатқа айту

Анализ 
жəне ин-
терпрета-
ция

5.2.1.1 əдеби шығармадағы екі нəрсені салыстыра суреттеу-
лер мен қарама-қарсы суреттеулерді табу;
5.2.2.1 эпикалық шығармадағы автор бейнесін анықтау;
5.2.3.1 шығармадағы тілдік бейнелеу, суреттеу 
құралдарының (теңеу, эпитет, ауыспалы мағынадағы сөздер, 
қайталау, өлең құрылысы) мағынасын анықтау;
5.2.4.1 көркем шығармадан алған əсерін сипаттап авторға 
хат, өлең жазу

Бағалау 
жəне са-
лыстыру

5.3.1.1 шығармадағы эпизодтар арқылы тарихи құндылығын 
бағалау;
5.3.2.1 кейіпкерлерді шынайы өмірмен салыстырып бағалау;
5.3.3.1 шығармадағы кейіпкерді өзіндік құндылығы 
тұрғысынан талдап, əдеби эссе жазу; 
5.3.4.1 оқырманның рухани дүниесіне шығарма əсерін талдай 
отырып, сыни хабарлама жазу

4-тоқсан (16 сағат)
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5.1.1.1 əдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен 
сюжеттік дамуын сипаттау;
5.1.2.1 əдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау;
5.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-
əрекеті арқылы образын ашу;
5.1.4.1 көркем шығармалардан шағын көлемді үзінділерді 
мəнерлеп оқу, жатқа айту

Анализ 
жəне ин-
терпрета-
ция

5.2.1.1 əдеби шығармадағы екі нəрсені салыстыра суреттеу-
лер мен қарама-қарсы суреттеулерді табу;
5.2.2.1 эпикалық шығармадағы автор бейнесін анықтау;
5.2.3.1 шығармадағы тілдік бейнелеу, суреттеу 
құралдарының (теңеу, эпитет, ауыспалы мағынадағы сөздер, 
қайталау, өлең құрылысы) мағынасын анықтау;
5.2.4.1 көркем шығармадан алған əсерін сипаттап авторға 
хат, өлең жазу

Бағалау 
жəне са-
лыстыру

5.3.1.1 шығармадағы эпизодтар арқылы тарихи құндылығын 
бағалау; 
5.3.2.1 кейіпкерлерді шынайы өмірмен салыстырып бағалау;
5.3.3.1 шығармадағы кейіпкерді өзіндік құндылығы 
тұрғысынан талдап, əдеби эссе жазу; 
5.3.4.1 оқырманның рухани дүниесіне шығарма əсерін талдай 
отырып, сыни хабарлама жазу
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5.1.1.1 əдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен 
сюжеттік дамуын сипаттау;
5.1.2.1 əдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау;
5.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-
əрекеті арқылы образын ашу;
5.1.4.1 көркем шығармалардан шағын көлемді үзінділерді 
мəнерлеп оқу, жатқа айту

Анализ 
жəне ин-
терпрета-
ция

5.2.1.1 əдеби шығармадағы екі нəрсені салыстыра суреттеу-
лер мен қарама-қарсы суреттеулерді табу;
5.2.2.1 эпикалық шығармадағы автор бейнесін анықтау;
5.2.3.1 шығармадағы тілдік бейнелеу, суреттеу 
құралдарының (теңеу, эпитет, ауыспалы мағынадағы сөздер, 
қайталау, өлең құрылысы) мағынасын анықтау;
5.2.4.1 көркем шығармадан алған əсерін сипаттап авторға 
хат, өлең жазу

Бағалау 
жəне са-
лыстыру

5.3.1.1 шығармадағы эпизодтар арқылы тарихи құндылығын 
бағалау; 
5.3.2.1 кейіпкерлерді шынайы өмірмен салыстырып бағалау; 
5.3.3.1 шығармадағы кейіпкерді өзіндік құндылығы 
тұрғысынан талдап, əдеби эссе жазу; 
5.3.4.1 оқырманның рухани дүниесіне шығарма əсерін талдай 
отырып, сыни хабарлама жазу

2) 6-сынып:
Шығар-

ма Бөлім Оқыту мақсаттары 
Барлығы: 68 сағат, аптасына 2 сағат

1-тоқсан (18сағат)
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6.1.1.1 əдеби шығарманың жанрын, фабуласын, сюжетін 
анықтау;
6.1.2.1 əдеби шығармада көтерілген əлеуметтік-қоғамдық 
мəселені идеясы арқылы түсіндіру;
6.1.3.1 əдеби туындыдағы кейіпкердің типтерін тек 
тұрғысынан сипаттау;
6.1.4.1 көркем шығармалардан орта көлемді үзінділерді 
мəнерлеп оқу, жатқа айту 

Анализ 
жəне ин-
терпрета-
ция

6.2.1.1 шығарма композициясындағы белгілі бір эпизодтың 
алатын маңызына негіздеме жасау;
6.2.2.1 эпикалық, поэзиялық шығармалардағы автор 
бейнесін анықтау;
6.2.3.1 шығармадағы көркем ауыстыруларды
(троптарды: метафора, кейіптеу, метонимия, гипербола, ли-
тота, аллегория, антитеза, градация, арнау) анықтау;
6.2.4.1 əдеби көркемдегіш құралдарды
пайдаланып шығармадағы табиғат көрінісін, оқиға орнын, 
кейіпкер бейнесін сипаттап жазу

Бағалау 
жəне са-
лыстыру

6.3.1.1 шығармадағы кейіпкерлерді өзара салыстыра оты-
рып, тарихи жəне көркемдік құндылығына баға беру;
6.3.2.1 шығармадағы кейіпкерлер қарым-қатынасын 
отбасылық құндылық тұрғысынан талдап, əдеби эссе жазу; 
6.3.3.1 шығармада көтерілген мəселенің əлеуметтік рөлі ту-
ралы сыни хабарлама жасау
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6.1.1.1 əдеби шығарманың жанрын, фабуласын, сюжетін 
анықтау;
6.1.2.1 əдеби шығармада көтерілген əлеуметтік-қоғамдық 
мəселені идеясы арқылы түсіндіру;
6.1.3.1 əдеби туындыдағы кейіпкердің типтерін тек 
тұрғысынан сипаттау;
6.1.4.1 көркем шығармалардан орта көлемді үзінділерді 
мəнерлеп оқу, жатқа айту

Анализ 
жəне ин-
терпрета-
ция

6.2.1.1 шығарма композициясындағы белгілі бір эпизодтың 
алатын маңызына негіздеме жасау;
6.2.2.1 эпикалық, поэзиялық шығармалардағы автор 
бейнесін анықтау;
6.2.3.1 шығармадағы көркем ауыстыруларды
(троптарды: метафора, кейіптеу, метонимия, гипербола, ли-
тота, аллегория, антитеза, градация, арнау) анықтау;
6.2.4.1 əдеби көркемдегіш құралдарды пайдаланып 
шығармадағы табиғат көрінісін, оқиға орнын, кейіпкер 
бейнесін сипаттап жазу

Бағалау 
жəне са-
лыстыру

6.3.1.1 шығармадағы кейіпкерлерді өзара салыстыра оты-
рып, тарихи жəне көркемдік құндылығына баға беру
6.3.2.1 шығармадағы кейіпкерлер қарым-қатынасын 
отбасылық құндылық тұрғысынан талдап, əдеби эссе жазу; 
6.3.4.1 шығармада көтерілген мəселенің əлеуметтік рөлі ту-
ралы сыни хабарлама жасау
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6.1.1.1 əдеби шығарманың жанрын, фабуласын, сюжетін 
анықтау;
6.1.2.1 əдеби шығармада көтерілген əлеуметтік-қоғамдық 
мəселені идеясы арқылы түсіндіру;
6.1.3.1 əдеби туындыдағы кейіпкердің типтерін тек 
тұрғысынан сипаттау;
6.1.4.1 көркем шығармалардан орта көлемді үзінділерді 
мəнерлеп оқу, жатқа айту

Анализ 
жəне ин-
терпрета-
ция

6.2.1.1 шығарма композициясындағы белгілі бір эпизодтың 
алатын маңызына негіздеме жасау;
6.2.2.1 эпикалық, поэзиялық шығармалардағы автор 
бейнесін анықтау;
6.2.3.1 шығармадағы көркем ауыстыруларды
(троптарды: метафора, кейіптеу, метонимия, гипербола, ли-
тота, аллегория, антитеза, градация, арнау) анықтау;
6.2.4.1 əдеби көркемдегіш құралдарды пайдаланып 
шығармадағы табиғат көрінісін, оқиға орнын, кейіпкер 
бейнесін сипаттап жазу

Бағалау 
жəне са-
лыстыру

6.3.1.1 шығармадағы кейіпкерлерді өзара салыстыра оты-
рып, тарихи жəне көркемдік құндылығына баға беру;
6.3.2.1 шығармадағы кейіпкерлер қарым-қатынасын 
отбасылық құндылық тұрғысынан талдап, əдеби эссе жазу; 
6.3.4.1 шығармада көтерілген мəселенің əлеуметтік рөлі ту-
ралы сыни хабарлама жасау

2- тоқсан (14 сағат)
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6.1.1.1 əдеби шығарманың жанрын, фабуласын, сюжетін 
анықтау;
6.1.2.1 əдеби шығармада көтерілген əлеуметтік-қоғамдық 
мəселені идеясы арқылы түсіндіру;
6.1.3.1 əдеби туындыдағы кейіпкердің типтерін тек 
тұрғысынан сипаттау;
6.1.4.1 көркем шығармалардан орта көлемді үзінділерді 
мəнерлеп оқу, жатқа айту

Анализ 
жəне ин-
терпрета-
ция

6.2.1.1 шығарма композициясындағы белгілі бір эпизодтың 
алатын маңызына негіздеме жасау;
6.2.2.1 эпикалық, поэзиялық шығармалардағы автор 
бейнесін анықтау;
6.2.3.1 шығармадағы көркем ауыстыруларды
(троптарды: метафора, кейіптеу, метонимия, гипербола, ли-
тота, аллегория, антитеза, градация, арнау) анықтау;
6.2.4.1 əдеби көркемдегіш құралдарды
пайдаланып шығармадағы табиғат көрінісін, оқиға орнын, 
кейіпкер бейнесін сипаттап жазу

Бағалау 
жəне са-
лыстыру

6.3.1.1 шығармадағы кейіпкерлерді өзара салыстыра оты-
рып, тарихи жəне көркемдік құндылығына баға беру;
6.3.2.1 шығармадағы кейіпкерлер қарым-қатынасын 
отбасылық құндылық тұрғысынан талдап, əдеби эссе жазу; 
6.3.4.1 шығармада көтерілген мəселенің əлеуметтік рөлі ту-
ралы сыни хабарлама жасау
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6.1.1.1 əдеби шығарманың жанрын, фабуласын, сюжетін 
анықтау;
6.1.2.1 əдеби шығармада көтерілген əлеуметтік-қоғамдық 
мəселені идеясы арқылы түсіндіру;
6.1.3.1 əдеби туындыдағы кейіпкердің типтерін тек 
тұрғысынан сипаттау;
6.1.4.1 көркем шығармалардан орта көлемді үзінділерді 
мəнерлеп оқу, жатқа айту

Анализ 
жəне ин-
терпрета-
ция

6.2.1.1 шығарма композициясындағы белгілі бір эпизодтың 
алатын маңызына негіздеме жасау;
6.2.2.1 эпикалық, поэзиялық шығармалардағы автор 
бейнесін анықтау;
6.2.3.1 шығармадағы көркем ауыстыруларды
(троптарды: метафора, кейіптеу, метонимия, гипербола, ли-
тота, аллегория, антитеза, градация, арнау) анықтау;
6.2.4.1 əдеби көркемдегіш құралдарды
пайдаланып шығармадағы табиғат көрінісін, оқиға орнын, 
кейіпкер бейнесін сипаттап жазу

Бағалау 
жəне са-
лыстыру

6.3.1.1 шығармадағы кейіпкерлерді өзара салыстыра оты-
рып, тарихи жəне көркемдік құндылығына баға беру;
6.3.2.1 шығармадағы кейіпкерлер қарым-қатынасын 
отбасылық құндылық тұрғысынан талдап, əдеби эссе жазу; 
6.3.4.1 шығармада көтерілген мəселенің əлеуметтік рөлі ту-
ралы сыни хабарлама жасау

3-тоқсан (20 сағат)
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6.1.1.1 əдеби шығарманың жанрын, фабуласын, сюжетін 
анықтау;
6. 1.2.1 əдеби шығармада көтерілген əлеуметтік-қоғамдық 
мəселені идеясы арқылы түсіндіру;
6.1.3.1 əдеби туындыдағы кейіпкердің типтерін тек 
тұрғысынан сипаттау;
6.1.4.1 көркем шығармалардан орта көлемді үзінділерді 
мəнерлеп оқу, жатқа айту

Анализ 
жəне ин-
терпрета-
ция

6.2.1.1 шығарма композициясындағы белгілі бір эпизодтың 
алатын маңызына негіздеме жасау;
6.2.2.1 эпикалық, поэзиялық шығармалардағы автор 
бейнесін анықтау;
6.2.3.1 шығармадағы көркем ауыстыруларды
(троптарды: метафора, кейіптеу, метонимия, гипербола, ли-
тота, аллегория, антитеза, градация, арнау) анықтау;
6.2.4.1 əдеби көркемдегіш құралдарды
пайдаланып шығармадағы табиғат көрінісін, оқиға орнын, 
кейіпкер бейнесін сипаттап жазу

Бағалау 
жəне са-
лыстыру

6.3.1.1 шығармадағы кейіпкерлерді өзара салыстыра оты-
рып, тарихи жəне көркемдік құндылығына баға беру;
6.3.2.1 шығармадағы кейіпкерлер қарым-қатынасын 
отбасылық құндылық тұрғысынан талдап, əдеби эссе жазу; 
6.3.4.1 шығармада көтерілген мəселенің əлеуметтік рөлі ту-
ралы сыни хабарлама жасау
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6.1.1.1 əдеби шығарманың жанрын, фабуласын, сюжетін 
анықтау;
6.1.2.1 əдеби шығармада көтерілген əлеуметтік-қоғамдық 
мəселені идеясы арқылы түсіндіру;
6.1.3.1 əдеби туындыдағы кейіпкердің типтерін тек 
тұрғысынан сипаттау;
6.1.4.1 көркем шығармалардан орта көлемді үзінділерді 
мəнерлеп оқу, жатқа айту

Анализ 
жəне ин-
терпрета-
ция

6.2.1.1 шығарма композициясындағы белгілі бір эпизодтың 
алатын маңызына негіздеме жасау;
6.2.2.1 эпикалық, поэзиялық шығармалардағы автор 
бейнесін анықтау;
6.2.3.1 шығармадағы көркем ауыстыруларды
(троптарды: метафора, кейіптеу, метонимия, гипербола, ли-
тота, аллегория, антитеза, градация, арнау) анықтау;
6.2.4.1 əдеби көркемдегіш құралдарды
пайдаланып шығармадағы табиғат көрінісін, оқиға орнын, 
кейіпкер бейнесін сипаттап жазу

Бағалау 
жəне са-
лыстыру

6.3.1.1 шығармадағы кейіпкерлерді өзара салыстыра оты-
рып, тарихи жəне көркемдік құндылығына баға беру;
6.3.2.1 шығармадағы кейіпкерлер қарым-қатынасын 
отбасылық құндылық тұрғысынан талдап, əдеби эссе жазу; 
6.3.4.1 шығармада көтерілген мəселенің əлеуметтік рөлі ту-
ралы сыни хабарлама жасау
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6.1.1.1 əдеби шығарманың жанрын, фабуласын, сюжетін 
анықтау;
6.1.2.1 əдеби шығармада көтерілген əлеуметтік-қоғамдық 
мəселені идеясы арқылы түсіндіру;
6.1.3.1 əдеби туындыдағы кейіпкердің типтерін тек 
тұрғысынан сипаттау;
6.1.4.1 көркем шығармалардан орта көлемді үзінділерді 
мəнерлеп оқу, жатқа айту

Анализ 
жəне ин-
терпрета-
ция

6.2.1.1 шығарма композициясындағы белгілі бір эпизодтың 
алатын маңызына негіздеме жасау;
6.2.2.1 эпикалық, поэзиялық шығармалардағы автор 
бейнесін анықтау;
6.2.3.1 шығармадағы көркем ауыстыруларды
(троптарды: метафора, кейіптеу, метонимия, гипербола, ли-
тота, аллегория, антитеза, градация, арнау) анықтау;
6.2.4.1 əдеби көркемдегіш құралдарды
пайдаланып шығармадағы табиғат көрінісін, оқиға орнын, 
кейіпкер бейнесін сипаттап жазу

Бағалау 
жəне са-
лыстыру

6.3.1.1 шығармадағы кейіпкерлерді өзара салыстыра оты-
рып, тарихи жəне көркемдік құндылығына баға беру;
6.3.2.1 шығармадағы кейіпкерлер қарым-қатынасын 
отбасылық құндылық тұрғысынан талдап, əдеби эссе жазу; 
6.3.3.1 шығармада көтерілген мəселенің əлеуметтік рөлі ту-
ралы сыни хабарлама жасау

4-тоқсан (16 сағат)
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6.1.1.1 əдеби шығарманың жанрын, фабуласын, сюжетін 
анықтау;
6.1.2.1 əдеби шығармада көтерілген əлеуметтік-қоғамдық 
мəселені идеясы арқылы түсіндіру;
6.1.3.1 əдеби туындыдағы кейіпкердің типтерін тек 
тұрғысынан сипаттау;
6.1..1 көркем шығармалардан орта көлемді үзінділерді 
мəнерлеп оқу, жатқа айту

Анализ 
жəне ин-
терпрета-
ция

6.2.1.1 шығарма композициясындағы белгілі бір эпизодтың 
алатын маңызына негіздеме жасау;
6.2.2.1 эпикалық, поэзиялық шығармалардағы автор 
бейнесін анықтау;
6.2.3.1 шығармадағы көркем ауыстыруларды
(троптарды: метафора, кейіптеу, метонимия, гипербола, ли-
тота, аллегория, антитеза, градация, арнау) анықтау;
6.2.4.1 əдеби көркемдегіш құралдарды пайдаланып 
шығармадағы табиғат көрінісін, оқиға орнын, кейіпкер 
бейнесін сипаттап жазу

Бағалау 
жəне са-
лыстыру

6.3.1.1 шығармадағы кейіпкерлерді өзара салыстыра оты-
рып, тарихи жəне көркемдік құндылығына баға беру;
6.3.3.1 шығармадағы кейіпкерлер қарым-қатынасын 
отбасылық құндылық тұрғысынан талдап, əдеби эссе жазу; 
6.3.4.1 шығармада көтерілген мəселенің əлеуметтік рөлі ту-
ралы сыни хабарлама жасау
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6.1.1.1 əдеби шығарманың жанрын, фабуласын, сюжетін 
анықтау;
6.1.2.1 əдеби шығармада көтерілген əлеуметтік-қоғамдық 
мəселені идеясы арқылы түсіндіру;
6.1.3.1 əдеби туындыдағы кейіпкердің типтерін тек 
тұрғысынан сипаттау;
6.1.4.1 көркем шығармалардан орта көлемді үзінділерді 
мəнерлеп оқу, жатқа айту

Анализ 
жəне ин-
терпрета-
ция

6.2.1.1 шығарма композициясындағы белгілі бір эпизодтың 
алатын маңызына негіздеме жасау;
6.2.2.1 эпикалық, поэзиялық шығармалардағы автор 
бейнесін анықтау;
6.2.3.1 шығармадағы көркем ауыстыруларды
(троптарды: метафора, кейіптеу, метонимия, гипербола, ли-
тота, аллегория, антитеза, градация, арнау) анықтау;
6.2.4.1 əдеби көркемдегіш құралдарды
пайдаланып шығармадағы табиғат көрінісін, оқиға орнын, 
кейіпкер бейнесін сипаттап жазу

Бағалау 
жəне са-
лыстыру

6.3.1.1 шығармадағы кейіпкерлерді өзара салыстыра оты-
рып, тарихи жəне көркемдік құндылығына баға беру;
6.3.2.1 шығармадағы кейіпкерлер қарым-қатынасын 
отбасылық құндылық тұрғысынан талдап, əдеби эссе жазу; 
6.3.4.1 шығармада көтерілген мəселенің əлеуметтік рөлі ту-
ралы сыни хабарлама жасау

3) 7-сынып:
Шығар-
малар

Бөлім Оқыту мақсаттары

Барлығы: 68 сағат, аптасына 2сағат
1-тоқсан (18сағат)
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7.1.1.1 əдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін 
талдау; 
7.1.2.1 əдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік 
тұрғыдан талдау;
7.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлердің
типтерін жасалу тəсілдері тұрғысынан анықтау

Анализ 
жəне ин-
терпрета-
ция

7.2.1.1 шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салғастыру;
7.2.2.1 эпикалық, поэзиялық , драмалық шығармадағы автор 
бейнесін анықтау;
7.2.4.1 шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас 
тұрғысынан дамытып жазу 

Бағалау 
жəне са-
лыстыру

7.3.1.1 кейіпкерлердің іс-əрекеті мен автор берген 
портреттік мінездемені салыстырып, тарихи жəне көркемдік 
құндылығына баға беру;
7.3.2.1 əдеби жанр түрлерінің даму барысына, 
жаңашылдығына заманауи тұрғыдан баға беру;
7.3.3.1 əдеби жанр түрлерінің даму барысына, 
жаңашылдығына заманауи тұрғыдан баға беру

Н.
 А
бд
ус
ем

əт
ов
ты

ң 
«Н

аз
уг
ум

» 
əң
гім

ес
і

Түсіну 
жəне 
жауап 
беру

7.1.1.1 əдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін 
талдау;
7.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін жасалу 
тəсілдері тұрғысынан анықтау;
7.1.4.1 көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып, 
үзінділерді жатқа айту

Анализ 
жəне ин-
терпрета-
ция

7.2.1.1 эпикалық, поэзиялық , драмалық шығармадағы автор 
бейнесін анықтау;
7.2.3.1 шығармадағы көркемдегіш құралдардың (символ, си-
некдоха, қайталау түрлері: эпифора, анафора, аллитерация, 
ассонанс, риторикалық сұрақ) қолданысын талдау;
7.2.4.1 шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас 
тұрғысынан дамытып жазу 

Бағалау 
жəне са-
лыстыру

7.3.1.1 кейіпкерлердің іс-əрекеті мен автор берген 
портреттік мінездемені салыстырып, тарихи жəне көркемдік 
құндылығына баға беру;
7.3.3.1 əдеби жанр түрлерінің даму барысына, 
жаңашылдығына заманауи тұрғыдан баға беру;
7.3.4.1 əдеби шығарманың эстетикалық құндылығы туралы 
шағын сыни шолу жазу 
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7.1.1.1 əдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік 
тұрғыдан талдау; 
7.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлердің
типтерін жасалу тəсілдері тұрғысынан анықтау;
7.1.4.1 көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып, 
үзінділерді жатқа айту

Анализ 
жəне ин-
терпрета-
ция

7.2.1.1 шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салғастыру;
7.2.2.1 эпикалық, поэзиялық , драмалық шығармадағы автор 
бейнесін анықтау;
7.2.3.1 шығармадағы көркемдегіш құралдардың (символ, си-
некдоха, қайталау түрлері: эпифора, анафора, аллитерация, 
ассонанс, риторикалық сұрақ) қолданысын талдау

Бағалау 
жəне са-
лыстыру

7.3.2.1 əдеби жанр түрлерінің даму барысына, жаңашыл 
дығына заманауи тұрғыдан баға беру;
7.3.3.1 əдеби жанр түрлерінің даму барысына, 
жаңашылдығына заманауи тұрғыдан баға беру;
7.3.4.1 əдеби шығарманың эстетикалық құндылығы туралы 
шағын сыни шолу жазу 

2-тоқсан (14 сағат)
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7.1.1.1 əдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін 
талдау; 
7.1.2.1 əдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік 
тұрғыдан талдау;
7.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлердің
типтерін жасалу тəсілдері тұрғысынан анықтау;
7.1.4.1 көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып, 
үзінділерді жатқа айту

Анализ 
жəне ин-
терпрета-
ция

7.2.1.1 шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салғастыру;
7.2.2.1 эпикалық, поэзиялық , драмалық шығармадағы автор 
бейнесін анықтау;
7.2.3.1 шығармадағы көркемдегіш құралдардың (символ, си-
некдоха, қайталау түрлері: эпифора, анафора, аллитерация, 
ассонанс, риторикалық сұрақ) қолданысын талдау;
7.2.4.1 шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас 
тұрғысынан дамытып жазу

Бағалау 
жəне са-
лыстыру

7.3.1.1 кейіпкерлердің іс-əрекеті мен автор берген 
портреттік мінездемені салыстырып, тарихи жəне көркемдік 
құндылығына баға беру;
7.3.2.1 əдеби жанр түрлерінің даму барысына, 
жаңашылдығына заманауи тұрғыдан баға беру;
7.3.3.1 əдеби жанр түрлерінің даму барысына, 
жаңашылдығына заманауи тұрғыдан баға беру;
7.3.4.1 əдеби шығарманың эстетикалық құндылығы туралы 
шағын сыни шолу жазу 
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7.1.1.1 əдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін 
талдау;
7.1.2.1 əдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік 
тұрғыдан талдау; 
7.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлердің
типтерін жасалу тəсілдері тұрғысынан анықтау;
7.1.4.1 көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып, 
үзінділерді жатқа айту

Анализ 
жəне ин-
терпрета-
ция

7.2.1.1 шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салғастыру;
7.2.2.1эпикалық, поэзиялық , драмалық шығармадағы автор 
бейнесін анықтау;
7.2.3.1 шығармадағы көркемдегіш құралдардың (символ, си-
некдоха, қайталау түрлері: эпифора, анафора, аллитерация, 
ассонанс, риторикалық сұрақ) қолданысын талдау;
7.2.4.1 шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас 
тұрғысынан дамытып жазу

Бағалау 
жəне са-
лыстыру

7.3.1.1 кейіпкерлердің іс-əрекеті мен автор берген 
портреттік мінездемені салыстырып, тарихи жəне көркемдік 
құндылығына баға беру;
7.3.2.1 əдеби жанр түрлерінің даму барысына, 
жаңашылдығына заманауи тұрғыдан баға беру;
7.3.3.1 əдеби жанр түрлерінің даму барысына, 
жаңашылдығына заманауи тұрғыдан баға беру;
7.3.4.1 əдеби шығарманың эстетикалық құндылығы туралы 
шағын сыни шолу жазу 

3-тоқсан (20 сағат)
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7.1.1.1 əдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін 
талдау; 
7.1.2.1 əдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік 
тұрғыдан талдау;
7.1.3.1 көркем шығармдағы кейіпкерлердің
типтерін жасалу тəсілдері тұрғысынан анықтау

Анализ 
жəне ин-
терпрета-
ция

7.2.1.1 шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салғастыру;
7.2.2.1 эпикалық, поэзиялық , драмалық шығармадағы автор 
бейнесін анықтау;
7.2.4.1 шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас 
тұрғысынан дамытып жазу 

Бағалау 
жəне са-
лыстыру

7.3.1.1 кейіпкерлердің іс-əрекеті мен автор берген 
портреттік мінездемені салыстырып, тарихи жəне көркемдік 
құндылығына баға беру;
7.3.2.1 əдеби жанр түрлерінің даму барысына, 
жаңашылдығына заманауи тұрғыдан баға беру;
7.3.3.1 əдеби жанр түрлерінің даму барысына, 
жаңашылдығына заманауи тұрғыдан баға беру
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7.1.1.1 əдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін 
талдау; 
7.1.2.1 əдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік 
тұрғыдан талдау; 
7.1.4.1 көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып, 
үзінділерді жатқа айту

Анализ 
жəне ин-
терпрета-
ция

7.2.1.1 шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салғастыру;
7.2.2.1 эпикалық, поэзиялық, драмалық шығармадағы автор 
бейнесін анықтау;
7.2.4.1 шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас 
тұрғысынан дамытып жазу

Бағалау 
жəне са-
лыстыру

7.3.1.1 кейіпкерлердің іс-əрекеті мен автор берген 
портреттік мінездемені салыстырып, тарихи жəне көркемдік 
құндылығына баға беру;
7.3.2.1 əдеби жанр түрлерінің даму барысына, 
жаңашылдығына заманауи тұрғыдан баға беру;
7.3.4.1 əдеби шығарманың эстетикалық құндылығы туралы 
шағын сыни шолу жасау
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7.1.1.1. əдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін 
талдау;
7.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлердің
типтерін жасалу тəсілдері тұрғысынан анықтау;
7.1.4.1 көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып, 
үзінділерді жатқа айту

Анализ 
жəне ин-
терпрета-
ция

7.2.1.1 эпикалық, поэзиялық , драмалық шығармадағы автор 
бейнесін анықтау;
7.2.3.1 шығармадағы көркемдегіш құралдардың (символ, си-
некдоха, қайталау түрлері: эпифора, анафора, аллитерация, 
ассонанс, риторикалық сұрақ) қолданысын талдау;
7.2.4.1 шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас 
тұрғысынан дамытып жазу

Бағалау 
жəне са-
лыстыру

7.3.1.1 кейіпкерлердің іс-əрекеті мен автор берген 
портреттік мінездемені салыстырып, тарихи жəне көркемдік 
құндылығына баға беру;
7.3.2.1 əдеби жанр түрлерінің даму барысына, 
жаңашылдығына заманауи тұрғыдан баға беру;
7.3.4.1 əдеби шығарманың эстетикалық құндылығы туралы 
шағын сыни шолу жазу 
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7.1.1.1 əдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін 
талдау;
7.1.2.1 əдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік 
тұрғыдан талдау;
7.1.4.1көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып, 
үзінділерді жатқа айту

Анализ 
жəне ин-
терпрета-
ция

7.2.1.1 шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салғастыру;
7.2.2.1 эпикалық, поэзиялық , драмалық шығармадағы автор 
бейнесін анықтау;
7.2.3.1 шығармадағы көркемдегіш құралдардың (символ, си-
некдоха, қайталау түрлері: эпифора, анафора, аллитерация, 
ассонанс, риторикалық сұрақ) қолданысын талдау

Бағалау 
жəне са-
лыстыру

7.3.2.1 əдеби жанр түрлерінің даму барысына, 
жаңашылдығына заманауи тұрғыдан баға беру;
7.3.3.1 əдеби жанр түрлерінің даму барысына, 
жаңашылдығына заманауи тұрғыдан баға беру;
7.3.4.1 əдеби шығарманың эстетикалық құндылығы туралы 
шағын сыни шолу жазу 

4-тоқсан (16 сағат)
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7.1.1.1 əдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін 
талдау;
7.1.2.1 əдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік 
тұрғыдан талдау;
7.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлердің
типтерін жасалу тəсілдері тұрғысынан анықтау;
7.1.4.1 көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып, 
үзінділерді жатқа айту
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7.2.1.1 шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салғастыру;
7.2.2.1 эпикалық, поэзиялық , драмалық шығармадағы автор 
бейнесін анықтау;
7.2.3.1 шығармадағы көркемдегіш құралдардың (символ, си-
некдоха, қайталау түрлері: эпифора, анафора, аллитерация, 
ассонанс, риторикалық сұрақ) қолданысын талдау;
7.2.4.1 шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас 
тұрғысынан дамытып жазу

Бағалау 
жəне са-
лыстыру

7.3.1.1 кейіпкерлердің іс-əрекеті мен автор берген 
портреттік мінездемені салыстырып, тарихи жəне көркемдік 
құндылығына баға беру;
7.3.2.1 əдеби жанр түрлерінің даму барысына, 
жаңашылдығына заманауи тұрғыдан баға беру;
7.3.3.1 əдеби жанр түрлерінің даму барысына, 
жаңашылдығына заманауи тұрғыдан баға беру;
7.3.4.1 əдеби шығарманың эстетикалық құндылығы туралы 
шағын сыни шолу жазу 
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7.1.1.1 əдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін 
талдау;
7.1.2.1 əдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік 
тұрғыдан талдау; 
7.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін жасалу 
тəсілдері тұрғысынан анықтау;
7.1.4.1 көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып, 
үзінділерді жатқа айту

Анализ 
жəне ин-
терпрета-
ция

7.2.1.1 шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салғастыру;
7.2.2.1 эпикалық, поэзиялық , драмалық шығармадағы автор 
бейнесін анықтау;
7.2.3.1 шығармадағы көркемдегіш құралдардың (символ, си-
некдоха, қайталау түрлері: эпифора, анафора, аллитерация, 
ассонанс, риторикалық сұрақ) қолданысын талдау;
7.2.4.1 шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас 
тұрғысынан дамытып жазу

Бағалау 
жəне са-
лыстыру

7.3.1.1 кейіпкерлердің іс-əрекеті мен автор берген 
портреттік мінездемені салыстырып, тарихи жəне көркемдік 
құндылығына баға беру;
7.3.2.1 əдеби жанр түрлерінің даму барысына, 
жаңашылдығына заманауи тұрғыдан баға беру;
7.3.3.1 əдеби жанр түрлерінің даму барысына, 
жаңашылдығына заманауи тұрғыдан баға беру;
7.3.4.1 əдеби шығарманың эстетикалық құндылығы туралы 
шағын сыни шолу жазу 
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7.1.1.1 əдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін 
талдау;
7.1.2.1 əдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік 
тұрғыдан талдау; 
7.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлердің
типтерін жасалу тəсілдері тұрғысынан анықтау;
7.1.4.1 көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып, 
үзінділерді жатқа айту

Анализ 
жəне ин-
терпрета-
ция

7.2.1.1 шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салғастыру;
7.2.2.1 эпикалық, поэзиялық , драмалық шығармадағы автор 
бейнесін анықтау;
7.2.3.1 шығармадағы көркемдегіш құралдардың (символ, си-
некдоха, қайталау түрлері: эпифора, анафора, аллитерация, 
ассонанс, риторикалық сұрақ) қолданысын талдау;
7.2.4.1 шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас 
тұрғысынан дамытып жазу

Бағалау 
жəне са-
лыстыру

7.3.1.1 кейіпкерлердің іс-əрекеті мен автор берген 
портреттік мінездемені салыстырып, тарихи жəне көркемдік 
құндылығына баға беру;
7.3.2.1 əдеби жанр түрлерінің даму барысына, 
жаңашылдығына заманауи тұрғыдан баға беру;
7.3.3.1 əдеби жанр түрлерінің даму барысына, 
жаңашылдығына заманауи тұрғыдан баға беру;
7.3.4.1 əдеби шығарманың эстетикалық құндылығы туралы 
шағын сыни шолу жазу

4) 8-сынып:
Шығар-

ма Бөлім Оқыту мақсаттары
Барлығы: 68 сағат, аптасына 2сағат
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8.1.1.1 əдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік 
желілерін, эпилог, прологтарды анықтау;
8.1.2.1 əдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық 
мүдде тұрғысынан ашу;
8.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура 
жəне жанама мінездеулерді жіктеу;
8.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді өз 
көзқарасын дəлелдеу үшін орынды қолдану

Анализ 
жəне ин-
терпрета-
ция

8.2.1.1 композицияны тұтастан бөлшеккке, бөлшектен 
тұтасқа қарай талдау;
8.2.2.1 автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының 
тілдік көрінісін талдау;
8.2.3.1 шығармадағы көркемдегіш құралдардың 
(психологиялық параллелизм, перифраз, сатира, ирония, 
гротеск, эллипсис) қолданысын талдай отырып, автор стилін 
анықтау;
8.2.4.1 шығармадан алған үзінділерді қайта өңдеп
креативті жазу

Бағалау 
жəне са-
лыстыру

8.3.1.1 шығарманың тақырыбы мен идеясын осы тектес 
басқа шығармалармен салыстырып, тарихи жəне көркемдік 
құндылығын бағалау;
8.3.2.1 шығармадағы материалдық жəне руха-
ни құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырып, 
жаңашылдығына баға беру;
8.3.3.1 шығарманың көркемдік идеялық құндылығын 
гуманистік тұрғыдан талдап, əдеби эссе жазу;
8.3.4.1 шығарма бойынша жазылған əдеби сын пікірлерге 
сүйене отырып, өзіндік сыни пікір жазу
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8.1.1.1 əдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік 
желілерін, эпилог, прологтарды анықтау;
8.1.2.1 əдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық 
мүдде тұрғысынан ашу;
8.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура 
жəне жанама мінездеулерді жіктеу;
8.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді өз 
көзқарасын дəлелдеу үшін орынды қолдану

Анализ 
жəне ин-
терпрета-
ция

8.2.1.1 композицияны тұтастан бөлшеккке, бөлшектен 
тұтасқа қарай талдау;
8.2.2.1 автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының 
тілдік көрінісін талдау;
8.2.3.1 шығармадағы көркемдегіш құралдардың 
(психологиялық параллелизм, перифраз, сатира, ирония, 
гротеск, эллипсис) қолданысын талдай отырып, автор стилін 
анықтау;
8.2.4.1 шығармадан алған үзінділерді қайта өңдеп
креативті жазу

Бағалау 
жəне са-
лыстыру

8.3.1.1 шығарманың тақырыбы мен идеясын осы тектес 
басқа шығармалармен салыстырып, тарихи жəне көркемдік 
құндылығын бағалау;
8.3.2.1 шығармадағы материалдық жəне руха-
ни құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырып, 
жаңашылдығына баға беру;
8.3.3.1 шығарманың көркемдік идеялық құндылығын 
гуманистік тұрғыдан талдап, əдеби эссе жазу;
8.3.4.1 шығарма бойынша жазылған əдеби сын пікірлерге 
сүйене отырып, өзіндік сыни пікір жазу
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8.1.1.1 əдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік 
желілерін, эпилог, прологтарды анықтау;
8.1.2.1 əдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық 
мүдде тұрғысынан ашу;
8.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура 
жəне жанама мінездеулерді жіктеу;
8.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді өз 
көзқарасын дəлелдеу үшін орынды қолдану

Анализ 
жəне ин-
терпрета-
ция

8.2.1.1 композицияны тұтастан бөлшеккке, бөлшектен 
тұтасқа қарай талдау;
8.2.2.1 автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының 
тілдік көрінісін талдау;
8.2.3.1 шығармадағы көркемдегіш құралдардың 
(психологиялық параллелизм, перифраз, сатира, ирония, 
гротеск, эллипсис) қолданысын талдай отырып, автор стилін 
анықтау;
8.2.4.1 шығармадан алған үзінділерді қайта өңдеп
креативті жазу

Бағалау 
жəне са-
лыстыру

8.3.1.1 шығарманың тақырыбы мен идеясын осы тектес 
басқа шығармалармен салыстырып, тарихи жəне көркемдік 
құндылығын бағалау;
8.3.2.1 шығармадағы материалдық жəне руха-
ни құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырып, 
жаңашылдығына баға беру;
8.3.3.1 шығарманың көркемдік идеялық құндылығын 
гуманистік тұрғыдан талдап, əдеби эссе жазу;
8.3.4.1 шығарма бойынша жазылған əдеби сын пікірлерге 
сүйене отырып, өзіндік сыни пікір жазу

2-тоқсан (14 сағат)
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8.1.1.1 əдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік 
желілерін, эпилог, прологтарды анықтау;
8.12.1 əдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық 
мүдде тұрғысынан ашу;
8.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура 
жəне жанама мінездеулерді жіктеу;
8.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді өз 
көзқарасын дəлелдеу үшін орынды қолдану

Анализ 
жəне ин-
терпрета-
ция

8.2.1.1 композицияны тұтастан бөлшеккке, бөлшектен 
тұтасқа қарай талдау;
8.2.2.1 автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының 
тілдік көрінісін талдау;
8.2.3.1 шығармадағы көркемдегіш құралдардың 
(психологиялық параллелизм, перифраз, сатира, ирония, 
гротеск, эллипсис) қолданысын талдай отырып, автор стилін 
анықтау;
8.2.4.1 шығармадан алған үзінділерді қайта өңдеп
креативті жазу

Бағалау 
жəне са-
лыстыру

8.3.1.1 шығарманың тақырыбы мен идеясын осы тектес 
басқа шығармалармен салыстырып, тарихи жəне көркемдік 
құндылығын бағалау;
8.3.2.1 шығармадағы материалдық жəне руха-
ни құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырып, 
жаңашылдығына баға беру;
8.3.3.1 шығарманың көркемдік идеялық құндылығын 
гуманистік тұрғыдан талдап, əдеби эссе жазу;
8.3.4.1 шығарма бойынша жазылған əдеби сын пікірлерге 
сүйене отырып, өзіндік сыни пікір жазу
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8.1.1.1 əдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік 
желілерін, эпилог, прологтарды анықтау;
8.1.2.1 əдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық 
мүдде тұрғысынан ашу;
8.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура 
жəне жанама мінездеулерді жіктеу;
8.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді өз 
көзқарасын дəлелдеу үшін орынды қолдану

Анализ 
жəне ин-
терпрета-
ция

8.2.1.1 композицияны тұтастан бөлшеккке, бөлшектен 
тұтасқа қарай талдау;
8.2.2.1 автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының 
тілдік көрінісін талдау;
8.2.3.1 шығармадағы көркемдегіш құралдардың 
(психологиялық параллелизм, перифраз, сатира, ирония, 
гротеск, эллипсис) қолданысын талдай отырып, автор стилін 
анықтау;
8.2.4.1 шығармадан алған үзінділерді қайта өңдеп
креативті жазу

Бағалау 
жəне са-
лыстыру

8.3.1.1 шығарманың тақырыбы мен идеясын осы тектес 
басқа шығармалармен салыстырып, тарихи жəне көркемдік 
құндылығын бағалау;
8.3.2.1 шығармадағы материалдық жəне руха-
ни құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырып, 
жаңашылдығына баға беру;
8.3.3.1 шығарманың көркемдік идеялық құндылығын 
гуманистік тұрғыдан талдап, əдеби эссе жазу;
8.3.4.1 шығарма бойынша жазылған əдеби сын пікірлерге 
сүйене отырып, өзіндік сыни пікір жазу

3-тоқсан (20 сағат)
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8.1.1.1 əдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік 
желілерін, эпилог, прологтарды анықтау;
8.1.2.1 əдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық 
мүдде тұрғысынан ашу;
8.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура 
жəне жанама мінездеулерді жіктеу;
8.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді өз 
көзқарасын дəлелдеу үшін орынды қолдану

(Жалғасы. Басы 17-21-беттерде) 

(Жалғасы 23-бетте) 
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Анализ 
жəне ин-
терпрета-
ция

8.2.1.1 композицияны тұтастан бөлшеккке, бөлшектен 
тұтасқа қарай талдау;
8.2.2.1 автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының 
тілдік көрінісін талдау;
8.2.3.1 шығармадағы көркемдегіш құралдардың (психология-
лық параллелизм, перифраз, сатира, ирония, гротеск, эл-
липсис) қолданысын талдай отырып, автор стилін анықтау;
8.2.4.1 шығармадан алған үзінділерді қайта өңдеп
креативті жазу

Бағалау 
жəне са-
лыстыру

8.3.1.1 шығарманың тақырыбы мен идеясын осы тектес 
басқа шығармалармен салыстырып, тарихи жəне көркемдік 
құндылығын бағалау;
8.3.2.1 шығармадағы материалдық жəне руха-
ни құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырып, 
жаңашылдығына баға беру;
8.3.3.1 шығарманың көркемдік идеялық құндылығын 
гуманистік тұрғыдан талдап, əдеби эссе жазу;
8.3.4.1 шығарма бойынша жазылған əдеби сын пікірлерге 
сүйене отырып, өзіндік сыни пікір жазу
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8.1.1.1 əдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік 
желілерін, эпилог, прологтарды анықтау;
8.1.2.1 əдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық 
мүдде тұрғысынан ашу;
8.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура 
жəне жанама мінездеулерді жіктеу;
8.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді өз 
көзқарасын дəлелдеу үшін орынды қолдану

Анализ 
жəне ин-
терпрета-
ция

8.2.1.1 композицияны тұтастан бөлшеккке, бөлшектен 
тұтасқа қарай талдау;
8.2.2.1 автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының 
тілдік көрінісін талдау;
8.2.3.1 шығармадағы көркемдегіш құралдардың 
(психологиялық параллелизм, перифраз, сатира, ирония, 
гротеск, эллипсис) қолданысын талдай отырып, автор стилін 
анықтау;
8.2.4.1 шығармадан алған үзінділерді қайта өңдеп
креативті жазу

Бағалау 
жəне са-
лыстыру

8.3.1.1 шығарманың тақырыбы мен идеясын осы тектес 
басқа шығармалармен салыстырып, тарихи жəне көркемдік 
құндылығын бағалау;
8.3.2.1 шығармадағы материалдық жəне руха-
ни құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырып, 
жаңашылдығына баға беру;
8.3.3.1 шығарманың көркемдік идеялық құндылығын 
гуманистік тұрғыдан талдап, əдеби эссе жазу;
8.3.4.1 шығарма бойынша жазылған əдеби сын пікірлерге 
сүйене отырып, өзіндік сыни пікір жазу
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8.1.1.1 əдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік 
желілерін, эпилог, прологтарды анықтау;
8.1.2.1 əдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық 
мүдде тұрғысынан ашу;
8.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура 
жəне жанама мінездеулерді жіктеу;
8.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді өз 
көзқарасын дəлелдеу үшін орынды қолдану

Анализ 
жəне ин-
терпрета-
ция

8.2.1.1 композицияны тұтастан бөлшеккке, бөлшектен 
тұтасқа қарай талдау;
8.2.2.1 автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының 
тілдік көрінісін талдау;
8.2.3.1 шығармадағы көркемдегіш құралдардың 
(психологиялық параллелизм, перифраз, сатира, ирония, 
гротеск, эллипсис) қолданысын талдай отырып, автор стилін 
анықтау;
8.2.4.1 шығармадан алған үзінділерді қайта өңдеп
креативті жазу

Бағалау 
жəне са-
лыстыру

8.3.1.1 шығарманың тақырыбы мен идеясын осы тектес 
басқа шығармалармен салыстырып, тарихи жəне көркемдік 
құндылығын бағалау;
8.3.2.1 шығармадағы материалдық жəне руха-
ни құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырып, 
жаңашылдығына баға беру;
8.3.3.1 шығарманың көркемдік идеялық құндылығын 
гуманистік тұрғыдан талдап, əдеби эссе жазу;
8.3.4.1 шығарма бойынша жазылған əдеби сын пікірлерге 
сүйене отырып, өзіндік сыни пікір жазу
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8.1.1.1 əдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік 
желілерін, эпилог, прологтарды анықтау;
8.1.2.1 əдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық 
мүдде тұрғысынан ашу;
8.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура 
жəне жанама мінездеулерді жіктеу;
8.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді өз 
көзқарасын дəлелдеу үшін орынды қолдану

Анализ 
жəне ин-
терпрета-
ция

8.2.1.1 композицияны тұтастан бөлшеккке, бөлшектен 
тұтасқа қарай талдау;
8.2.2.1 автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының 
тілдік көрінісін талдау;
8.2.3.1 шығармадағы көркемдегіш құралдардың 
(психологиялық параллелизм, перифраз, сатира, ирония, 
гротеск, эллипсис) қолданысын талдай отырып, автор стилін 
анықтау;
8.3.4.1 шығармадан алған үзінділерді қайта өңдеп
креативті жазу

Бағалау 
жəне са-
лыстыру

8.3.1.1 шығарманың тақырыбы мен идеясын осы тектес 
басқа шығармалармен салыстырып, тарихи жəне көркемдік 
құндылығын бағалау;
8.3.2.1 шығармадағы материалдық жəне руха-
ни құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырып, 
жаңашылдығына баға беру;
8.3.3.1 шығарманың көркемдік идеялық құндылығын 
гуманистік тұрғыдан талдап, əдеби эссе жазу;
8.3.4.1 шығарма бойынша жазылған əдеби сын пікірлерге 
сүйене отырып, өзіндік сыни пікір жазу

4-тоқсан (16 сағат)
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8.1.1.1 əдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік 
желілерін, эпилог, прологтарды анықтау;
8.1.2.1 əдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық 
мүдде тұрғысынан ашу;
8.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура 
жəне жанама мінездеулерді жіктеу;
8.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді өз 
көзқарасын дəлелдеу үшін орынды қолдану

Анализ 
жəне ин-
терпрета-
ция

8.2.1.1 композицияны тұтастан бөлшеккке, бөлшектен 
тұтасқа қарай талдау;
8.2.2.1 автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының 
тілдік көрінісін талдау;
8.2.3.1 шығармадағы көркемдегіш құралдардың (психоло-
гиялық параллелизм, перифраз, сатира, ирония, гротеск, эл-
липсис) қолданысын талдай отырып, автор стилін анықтау;
8.2.4.1 шығармадан алған үзінділерді қайта өңдеп
креативті жазу

Бағалау 
жəне са-
лыстыру

8.3.1.1 шығарманың тақырыбы мен идеясын осы тектес 
басқа шығармалармен салыстырып, тарихи жəне көркемдік 
құндылығын бағалау;
8.3.2.1 шығармадағы материалдық жəне руха-
ни құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырып, 
жаңашылдығына баға беру;
8.3.3.1 шығарманың көркемдік идеялық құндылығын 
гуманистік тұрғыдан талдап, əдеби эссе жазу;
8.3.4.1 шығарма бойынша жазылған əдеби сын пікірлерге 
сүйене отырып, өзіндік сыни пікір жазу
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8.1.1.1 əдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік 
желілерін, эпилог, прологтарды анықтау;
8.1.2.1 əдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық 
мүдде тұрғысынан ашу;
8.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура 
жəне жанама мінездеулерді жіктеу;
8.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді өз 
көзқарасын дəлелдеу үшін орынды қолдану

Анализ 
жəне ин-
терпрета-
ция

8.2.1.1 композицияны тұтастан бөлшеккке, бөлшектен 
тұтасқа қарай талдау;
8.2.2.1 автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының 
тілдік көрінісін талдау;
8.2.3.1 шығармадағы көркемдегіш құралдардың (психоло-
гиялық параллелизм, перифраз, сатира, ирония, гротеск, эл-
липсис) қолданысын талдай отырып, автор стилін анықтау;
8.2.4.1 шығармадан алған үзінділерді қайта өңдеп
креативті жазу

Бағалау 
жəне са-
лыстыру

8.3.1.1 шығарманың тақырыбы мен идеясын осы тектес 
басқа шығармалармен салыстырып, тарихи жəне көркемдік 
құндылығын бағалау;
8.3.2.1 шығармадағы материалдық жəне руха-
ни құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырып, 
жаңашылдығына баға беру;
8.3.3.1 шығарманың көркемдік идеялық құндылығын 
гуманистік тұрғыдан талдап, əдеби эссе жазу;
8.3.4.1 шығарма бойынша жазылған əдеби сын пікірлерге 
сүйене отырып, өзіндік сыни пікір жазу
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8.1.1.1 əдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік 
желілерін, эпилог, прологтарды анықтау;
8.1.2.1 əдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық 
мүдде тұрғысынан ашу;
8.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура 
жəне жанама мінездеулерді жіктеу;
8.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді өз 
көзқарасын дəлелдеу үшін орынды қолдану
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Анализ 
жəне ин-
терпрета-
ция

8.2.1.1 композицияны тұтастан бөлшеккке, бөлшектен 
тұтасқа қарай талдау;
8.2.2.1 автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының 
тілдік көрінісін талдау;
8.2.3.1 шығармадағы көркемдегіш құралдардың 
(психологиялық параллелизм, перифраз, сатира, ирония, 
гротеск, эллипсис) қолданысын талдай отырып, автор стилін 
анықтау;
8.2.4.1 шығармадан алған үзінділерді қайта өңдеп
креативті жазу

Бағалау 
жəне са-
лыстыру

8.3.1.1 шығарманың тақырыбы мен идеясын осы тектес 
басқа шығармалармен салыстырып, тарихи жəне көркемдік 
құндылығын бағалау;
8.3.2.1 шығармадағы материалдық жəне рухани құнды лық-
тарды заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына 
баға беру;
8.3.3.1 шығарманың көркемдік идеялық құндылығын 
гуманистік тұрғыдан талдап, əдеби эссе жазу;
8.3.4.1 шығарма бойынша жазылған əдеби сын пікірлерге 
сүйене отырып, өзіндік сыни пікір жазу

5) 9-сынып:
Шығар-

ма
Бөлім Оқыту мақсаттары

Барлығы: 68 сағат, аптасына 2 сағат
1-тоқсан (18 сағат)
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9.1.1.1 əдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау 
жасау;
9.1.2.1 əдеби шығармадағы психологизмді анықтау;
9.1.3.1 көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер 
жүйесін анықтау;
9.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді 
шығармашылық жұмыстарда қолдану

Анализ 
жəне ин-
терпрета-
ция

9.2.1.1 эпикалық, поэтикалық, драмалық мəтіндердегі 
композициялық амалдарды талдау;
9.2.2.1 автор бейнесінің идеялық-стилистикалық 
тұтастырушы ретіндегі рөліне талдау жасау;
9.2.3.1 шығармадағы əдеби тілді құбылту мен айшықтаудың 
(троп пен фигура) түрлерін талдай отырып, автор 
стиліне баға беру; 9.2.4.1 автор стиліне сүйене отырып, 
шығармашылық жұмыс жазу

Бағалау 
жəне са-
лыстыру

9.3.1.1 шығарманы басқа өнер түрлеріндегі осы мазмұндас 
туындылармен салыстырып, тарихи жəне көркемдік 
құндылығын бағалау;
9.3.2.1 шығармадағы ұрпақтар сабақтастығы көрінісін зама-
науи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру;
9.3.3.1 шығарманың идеясын ғаламдық тұрғыдан талдап, 
əдеби эссе жазу;
9.3.4.1 əдеби шығарманы қазақ əдебиеті мен əлем əдебиеті 
үлгілерімен салыстыра талдап, шағын сын мақала жазу
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9.1.1.1 əдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау 
жасау; 9.1.2.1 əдеби шығармадағы психологизмді анықтау;
9.1.3.1 көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер 
жүйесін анықтау;
9.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді 
шығармашылық жұмыстарда қолдану

Анализ 
жəне ин-
терпрета-
ция

9.2.1.1 эпикалық, поэтикалық, драмалық мəтіндердегі 
композициялық амалдарды талдау;
9.2.2.1 автор бейнесінің идеялық-стилистикалық 
тұтастырушы ретіндегі рөліне талдау жасау;
9.2.3.1 шығармадағы əдеби тілді құбылту мен айшықтаудың 
(троп пен фигура) түрлерін талдай отырып, автор 
стиліне баға беру;  9.2.4.1 автор стиліне сүйене отырып, 
шығармашылық жұмыс жазу

Бағалау 
жəне са-
лыстыру

9.3.1.1 шығарманы басқа өнер түрлеріндегі осы мазмұндас 
туындылармен салыстырып, тарихи жəне көркемдік 
құндылығын бағалау;
9.3.2.1 шығармадағы ұрпақтар сабақтастығы көрінісін зама-
науи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру;
9.3.3.1 шығарманың идеясын ғаламдық тұрғыдан талдап, 
əдеби эссе жазу;
9.3.4.1 əдеби шығарманы қазақ əдебиеті мен əлем əдебиеті 
үлгілерімен салыстыра талдап, шағын сын мақала жазу
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9.1.1.1 əдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау 
жасау; 9.1.2.1 əдеби шығармадағы психологизмді анықтау;
9.1.3.1 көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер 
жүйесін анықтау;
9.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді 
шығармашылық жұмыстарда қолдану

Анализ 
жəне ин-
терпрета-
ция

9.2.1.1 эпикалық, поэтикалық, драмалық мəтіндердегі 
композициялық амалдарды талдау;
9.2.2.1 автор бейнесінің идеялық-стилистикалық 
тұтастырушы ретіндегі рөліне талдау жасау;
9.2.3.1 шығармадағы əдеби тілді құбылту мен айшықтаудың 
(троп пен фигура) түрлерін талдай отырып, автор 
стиліне баға беру; 9.2.4.1 автор стиліне сүйене отырып, 
шығармашылық жұмыс жазу

Бағалау 
жəне са-
лыстыру

9.3.1.1 шығарманы басқа өнер түрлеріндегі осы мазмұндас 
туындылармен салыстырып, тарихи жəне көркемдік 
құндылығын бағалау;
9.3.2.1 шығармадағы ұрпақтар сабақтастығы көрінісін зама-
науи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру;
9.3.3.1 шығарманың идеясын ғаламдық тұрғыдан талдап, 
əдеби эссе жазу;
9.3.4.1 əдеби шығарманы қазақ əдебиеті мен əлем əдебиеті 
үлгілерімен салыстыра талдап, шағын сын мақала жазу
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9.1.1.1 əдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау 
жасау; 9.1.2.1 əдеби шығармадағы психологизмді анықтау;
9.1.3.1 көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер 
жүйесін анықтау;
9.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді 
шығармашылық жұмыстарда қолдану

Анализ 
жəне ин-
терпрета-
ция

9.2.1.1 эпикалық, поэтикалық, драмалық мəтіндердегі 
композициялық амалдарды талдау;
9.2.2.1 автор бейнесінің идеялық-стилистикалық 
тұтастырушы ретіндегі рөліне талдау жасау;
9.2.3.1 шығармадағы əдеби тілді құбылту мен айшықтаудың 
(троп пен фигура) түрлерін талдай отырып, автор 
стиліне баға беру; 9.2.4.1 автор стиліне сүйене отырып, 
шығармашылық жұмыс жазу

Бағалау 
жəне са-
лыстыру

9.3.1.1 шығарманы басқа өнер түрлеріндегі осы мазмұндас 
туындылармен салыстырып, тарихи жəне көркемдік 
құндылығын бағалау;
9.3.2.1 шығармадағы ұрпақтар сабақтастығы көрінісін зама-
науи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру;
9.3.3.1 шығарманың идеясын ғаламдық тұрғыдан талдап, 
əдеби эссе жазу;
9.3.4.1 əдеби шығарманы қазақ əдебиеті мен əлем əдебиеті 
үлгілерімен салыстыра талдап, шағын сын мақала жазу

2-тоқсан (14 сағат)
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9.1.1.1 əдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау 
жасау; 9.1.2.1 əдеби шығармадағы психологизмді анықтау;
9.1.3.1 көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер 
жүйесін анықтау;
9.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді 
шығармашылық жұмыстарда қолдану

Анализ 
жəне ин-
терпрета-
ция

9.2.1.1 эпикалық, поэтикалық, драмалық мəтіндердегі 
композициялық амалдарды талдау;
9.2.2.1 автор бейнесінің идеялық-стилистикалық 
тұтастырушы ретіндегі рөліне талдау жасау;
9.2.3.1 шығармадағы əдеби тілді құбылту мен айшықтаудың 
(троп пен фигура) түрлерін талдай отырып, автор 
стиліне баға беру;  9.2.4.1 автор стиліне сүйене отырып, 
шығармашылық жұмыс жазу

Бағалау 
жəне са-
лыстыру

9.3.1.1 шығарманы басқа өнер түрлеріндегі осы мазмұндас 
туындылармен салыстырып, тарихи жəне көркемдік 
құндылығын бағалау;
9.3.2.1 шығармадағы ұрпақтар сабақтастығы көрінісін зама-
науи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру;
9.3.3.1 шығарманың идеясын ғаламдық тұрғыдан талдап, 
əдеби эссе жазу;
9.3.4.1 əдеби шығарманы қазақ əдебиеті мен əлем əдебиеті 
үлгілерімен салыстыра талдап, шағын сын мақала жазу
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9.1.1.1 əдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау 
жасау;  9.1.2.1 əдеби шығармадағы психологизмді анықтау;
9.1.3.1 көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер 
жүйесін анықтау;
9.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді 
шығармашылық жұмыстарда қолдану
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Анализ 
жəне ин-
терпрета-
ция

9.2.1.1 эпикалық, поэтикалық, драмалық мəтіндердегі 
композициялық амалдарды талдау;
9.2.2.1 автор бейнесінің идеялық-стилистикалық 
тұтастырушы ретіндегі рөліне талдау жасау;
9.2.3.1 шығармадағы əдеби тілді құбылту мен айшықтаудың 
(троп пен фигура) түрлерін талдай отырып, автор 
стиліне баға беру;  9.2.4.1 автор стиліне сүйене отырып, 
шығармашылық жұмыс жазу

Бағалау 
жəне са-
лыстыру

9.3.1.1 шығарманы басқа өнер түрлеріндегі осы мазмұндас 
туындылармен салыстырып, тарихи жəне көркемдік 
құндылығын бағалау;
9.3.2.1 шығармадағы ұрпақтар сабақтастығы көрінісін зама-
науи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру;
9.3.3.1 шығарманың идеясын ғаламдық тұрғыдан талдап, 
əдеби эссе жазу;
9.3.4.1 əдеби шығарманы қазақ əдебиеті мен əлем əдебиеті 
үлгілерімен салыстыра талдап, шағын сын мақала жазу
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9.1.1.1 əдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау 
жасау;  9.1.2.1 əдеби шығармадағы психологизмді анықтау;
9.1.3.1 көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер 
жүйесін анықтау;
9.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді 
шығармашылық жұмыстарда қолдану

Анализ 
жəне ин-
терпрета-
ция

9.2.1.1 эпикалық, поэтикалық, драмалық мəтіндердегі 
композициялық амалдарды талдау;
9.2.2.1 автор бейнесінің идеялық-стилистикалық 
тұтастырушы ретіндегі рөліне талдау жасау;
9.2.3.1 шығармадағы əдеби тілді құбылту мен айшықтаудың 
(троп пен фигура) түрлерін талдай отырып, автор 
стиліне баға беру;  9.2.4.1 автор стиліне сүйене отырып, 
шығармашылық жұмыс жазу

Бағалау 
жəне са-
лыстыру

9.3.1.1 шығарманы басқа өнер түрлеріндегі осы мазмұндас 
туындылармен салыстырып, тарихи жəне көркемдік 
құндылығын бағалау;
9.3.2.1 шығармадағы ұрпақтар сабақтастығы көрінісін зама-
науи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру;
9.3.3.1 шығарманың идеясын ғаламдық тұрғыдан талдап, 
əдеби эссе жазу;
9.3.4.1 əдеби шығарманы қазақ əдебиеті мен əлем əдебиеті 
үлгілерімен салыстыра талдап, шағын сын мақала жазу

3-тоқсан ( 20 сағат)
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9.1.1.1 əдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау 
жасау;  9.1.2.1 əдеби шығармадағы психологизмді анықтау;
9.1.3.1 көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер 
жүйесін анықтау;
9.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді 
шығармашылық жұмыстарда қолдану

Анализ 
жəне ин-
терпрета-
ция

9.2.1.1 эпикалық, поэтикалық, драмалық мəтіндердегі 
композициялық амалдарды талдау;
9.2.2.1 автор бейнесінің идеялық-стилистикалық 
тұтастырушы ретіндегі рөліне талдау жасау;
9.2.3.1 шығармадағы əдеби тілді құбылту мен айшықтаудың 
(троп пен фигура) түрлерін талдай отырып, автор 
стиліне баға беру; 9.2.4.1 автор стиліне сүйене отырып, 
шығармашылық жұмыс жазу

Бағалау 
жəне са-
лыстыру

9.3.1.1 шығарманы басқа өнер түрлеріндегі осы мазмұндас 
туындылармен салыстырып, тарихи жəне көркемдік 
құндылығын бағалау;
9.3.2.1 шығармадағы ұрпақтар сабақтастығы көрінісін зама-
науи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру;
9.3.3.1 шығарманың идеясын ғаламдық тұрғыдан талдап, 
əдеби эссе жазу;
9.3.4.1 əдеби шығарманы қазақ əдебиеті мен əлем əдебиеті 
үлгілерімен салыстыра талдап, шағын сын мақала жазу
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9.1.1.1 əдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау 
жасау; 9.1.2.1 əдеби шығармадағы психологизмді анықтау;
9.1.3.1 көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер 
жүйесін анықтау; 9.1.4.1 көркем шығармалардан алған 
үзінділерді шығармашылық жұмыстарда қолдану

Анализ 
жəне ин-
терпрета-
ция

9.2.1.1 эпикалық, поэтикалық, драмалық мəтіндердегі 
композициялық амалдарды талдау;
9.2.2.1 автор бейнесінің идеялық-стилистикалық 
тұтастырушы ретіндегі рөліне талдау жасау;
9.2.3.1 шығармадағы əдеби тілді құбылту мен айшықтаудың 
(троп пен фигура) түрлерін талдай отырып, автор 
стиліне баға беру;  9.2.4.1 автор стиліне сүйене отырып, 
шығармашылық жұмыс жазу

Бағалау 
жəне са-
лыстыру

9.3.1.1 шығарманы басқа өнер түрлеріндегі осы мазмұндас 
туындылармен салыстырып, тарихи жəне көркемдік 
құндылығын бағалау;
9.3.2.1 шығармадағы ұрпақтар сабақтастығы көрінісін зама-
науи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру;
9.3.3.1 шығарманың идеясын ғаламдық тұрғыдан талдап, 
əдеби эссе жазу;
9.3.4.1 əдеби шығарманы қазақ əдебиеті мен əлем əдебиеті 
үлгілерімен салыстыра талдап, шағын сын мақала жазу
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9.1.1.1 əдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау 
жасау; 9.1.2.1 əдеби шығармадағы психологизмді анықтау;
9.1.3.1 көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер 
жүйесін анықтау; 9.1.4.1 көркем шығармалардан алған 
үзінділерді шығармашылық жұмыстарда қолдану

Анализ 
жəне ин-
терпрета-
ция

9.2.1.1 эпикалық, поэтикалық, драмалық мəтіндердегі 
композициялық амалдарды талдау;
9.2.2.1 автор бейнесінің идеялық-стилистикалық 
тұтастырушы ретіндегі рөліне талдау жасау;
9.2.3.1 шығармадағы əдеби тілді құбылту мен айшықтаудың 
(троп пен фигура) түрлерін талдай отырып, автор 
стиліне баға беру;  9.2.4.1 автор стиліне сүйене отырып, 
шығармашылық жұмыс жазу

Бағалау 
жəне са-
лыстыру

9.3.1.1 шығарманы басқа өнер түрлеріндегі осы мазмұндас 
туындылармен салыстырып, тарихи жəне көркемдік 
құндылығын бағалау; 9.3.2.1 шығармадағы ұрпақтар 
сабақтастығы көрінісін заманауи тұрғыда салыстырып, 
жаңашылдығына баға беру; 9.3.3.1 шығарманың идеясын 
ғаламдық тұрғыдан талдап, əдеби эссе жазу;
9.3.4.1 əдеби шығарманы қазақ əдебиеті мен əлем əдебиеті 
үлгілерімен салыстыра талдап, шағын сын мақала жазу
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9.1.1.1 əдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау 
жасау;
9.1.2.1 əдеби шығармадағы психологизмді анықтау;
9.1.3.1 көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер 
жүйесін анықтау;
9.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді 
шығармашылық жұмыстарда қолдану

Анализ 
жəне ин-
терпрета-
ция

9.2.1.1 эпикалық, поэтикалық, драмалық мəтіндердегі 
композициялық амалдарды талдау;
9.2.2.1 автор бейнесінің идеялық-стилистикалық 
тұтастырушы ретіндегі рөліне талдау жасау;
9.2.3.1 шығармадағы əдеби тілді құбылту мен айшықтаудың 
(троп пен фигура) түрлерін талдай отырып, автор стиліне 
баға беру;
9.2.4.1 автор стиліне сүйене отырып, шығармашылық жұмыс 
жазу

Бағалау 
жəне са-
лыстыру

9.3.1.1 шығарманы басқа өнер түрлеріндегі осы мазмұндас 
туындылармен салыстырып, тарихи жəне көркемдік 
құндылығын бағалау;
9.3.2.1 шығармадағы ұрпақтар сабақтастығы көрінісін зама-
науи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру;
9.3.3.1 шығарманың идеясын ғаламдық тұрғыдан талдап, 
əдеби эссе жазу;
9.3.4.1 əдеби шығарманы қазақ əдебиеті мен əлем əдебиеті 
үлгілерімен салыстыра талдап, шағын сын мақала жазу

(Жалғасы. Басы 17-22-беттерде) 4-тоқсан (16 сағат)
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9.1.1.1 əдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау 
жасау; 9.1.2.1 əдеби шығармадағы психологизмді анықтау;
9.1.3.1 көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер 
жүйесін анықтау;
9.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді 
шығармашылық жұмыстарда қолдану

Анализ 
жəне ин-
терпрета-
ция

9.2.1.1 эпикалық, поэтикалық, драмалық мəтіндердегі 
композициялық амалдарды талдау;
9.2.2.1 автор бейнесінің идеялық-стилистикалық 
тұтастырушы ретіндегі рөліне талдау жасау;
9.2.3.1 шығармадағы əдеби тілді құбылту мен айшықтаудың 
(троп пен фигура) түрлерін талдай отырып, автор 
стиліне баға беру; 9.2.4.1 автор стиліне сүйене отырып, 
шығармашылық жұмыс жазу

Бағалау 
жəне са-
лыстыру

9.3.1.1 шығарманы басқа өнер түрлеріндегі осы мазмұндас 
туындылармен салыстырып, тарихи жəне көркемдік 
құндылығын бағалау;
9.3.2.1 шығармадағы ұрпақтар сабақтастығы көрінісін зама-
науи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру;
9.3.3.1 шығарманың идеясын ғаламдық тұрғыдан талдап, 
əдеби эссе жазу;
9.3.4.1 əдеби шығарманы қазақ əдебиеті мен əлем əдебиеті 
үлгілерімен салыстыра талдап, шағын сын мақала жазу
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9.1.1.1 əдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау 
жасау;  9.1.2.1 əдеби шығармадағы психологизмді анықтау;
9.1.3.1 көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер 
жүйесін анықтау; 9.1.4.1 көркем шығармалардан алған 
үзінділерді шығармашылық жұмыстарда қолдану

Анализ 
жəне ин-
терпрета-
ция

9.2.1.1 эпикалық, поэтикалық, драмалық мəтіндердегі 
композициялық амалдарды талдау;
9.2.2.1 автор бейнесінің идеялық-стилистикалық 
тұтастырушы ретіндегі рөліне талдау жасау;
9.2.3.1 шығармадағы əдеби тілді құбылту мен айшықтаудың 
(троп пен фигура) түрлерін талдай отырып, автор 
стиліне баға беру;  9.2.4.1 автор стиліне сүйене отырып, 
шығармашылық жұмыс жазу

Бағалау 
жəне са-
лыстыру

9.3.1.1 шығарманы басқа өнер түрлеріндегі осы мазмұндас 
туындылармен салыстырып, тарихи жəне көркемдік 
құндылығын бағалау;
9.3.2.1 шығармадағы ұрпақтар сабақтастығы көрінісін зама-
науи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру;
9.3.3.1 шығарманың идеясын ғаламдық тұрғыдан талдап, 
əдеби эссе жазу;
9.3.4.1 əдеби шығарманы қазақ əдебиеті мен əлем əдебиеті 
үлгілерімен салыстыра талдап, шағын сын мақала жазу

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін 
атқарушысының 2017 жылғы 25 қазандағы №545 бұйрығына 27-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2013 жылғы 3 сəуірдегі №115 бұйрығына 217-қосымша 

Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған «Өзбек əдебиеті» 
пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы 

(оқыту өзбек 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) мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сəйкес əзірленген.

2. Өзбек əдебиеті əлем əдебиетінде қосқан үлесімен жəне өзіндік орнымен ерекше-
ленеді, қалыптасқан бай тарихы білім алушылардың танымдық əлеуетін кеңейтеді.

3. «Өзбек əдебиеті» оқу бағдарламасының мазмұны жанрлық ұстанымды, əлем 
əдебиетімен салыстырмалы түрде өзбек əдебиеті ақын-жазушыларының шығар-
машылық ерекшелігін көрсетеді. Бағдарлама мазмұнына енген шығармалар арқылы 
білім алушылар жеке, əлеуметтік жəне адамзаттық мəселелерге, яғни, адамзат 
тұрмысындағы қарама-қайшылыққа, қуаныш, қайғы, күрес, дилеммаларға назар ау-
дарады, талқылайды, зерттейді.

4. Əдебиеттің тарихпен, мəдениетпен өзара байланысы, оның тəрбиелік əлеуеті 
білім алушыларда толық дүниетаным жəне жеке адамгершілік қасиеттерін қалыптас-
тыруға əсер етеді.

5. «Өзбек əдебиеті» оқу пəнін оқытудың міндеттері білім алушылардың сауатты-
лығын қалыптастыру, олардың əдеби жəне эстетикалық талғамдары мен сезімдерін 
дамыту, ойлау қабілеттерін қалыптастыру жəне танымдық жəне коммуникативтік 
дағдыларын дамытудан тұрады.

6. «Өзбек əдебиеті» оқу пəнін оқыту барысында білім алушылар:
1) өзбек əдебиетінің құндылық ретіндегі болмысын, ұлттық мəдениеттегі маңызды 

орнын құрметтейді жəне бағалайды;
2) өзбек халқының тарихын қалыптастырған өзбек əдебиетінің мəдениетаралық 

қарым-қатынастағы рөлін анықтайды жəне түсінеді;
3) түрлі жағдайларға бейімделуге жəне өздігінен шешім қабылдауға үйренеді;
4) қазіргі қоғамдық даму деңгейіне сəйкес дүниетанымын дамытады.

2-тарау. 
«Өзбек əдебиеті» оқу пəнінің мазмұнын ұйымдастыру 

7. «Өзбек əдебиеті» оқу пəнін оқытуға:
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 бөлінеді.
8. «Өзбек əдебиеті» оқу пəні бойынша оқу бағдарламасының мазмұны бөлімдер 

арқылы қамтылған. Бөлімдер сыныптар бойынша күтілетін нəтиже түріндегі оқу 
мақсаттарын қамтитын бөлімшелерден тұрады.

9. Əр бөлімше ішінде жүйелі қамтылған оқу мақсаттары мұғалімге өз жұмысын 
жоспарлауға жəне білім алушылардың жетістігін бағалауға, сонымен қатар оларға 
оқытудың келесі кезеңі туралы ақпарат беруге мүмкіндік береді.

10. «Түсіну жəне жауап беру» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) мазмұн жəне пішін;
2) əдеби шығарма тұжырымдамасы;
3) көркем шығармадағы образ;
4) шығарма үзінділерімен жұмыс.
11. «Анализ жəне интерпретация» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) əдеби шығарманың композициясы;
2) автор бейнесі;
3) көркем шығарманың тілі;
4) шығармашылық жұмыс.
12. «Бағалау жəне салыстыру» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) тарихи жəне көркемдік құндылығы;
2) заманауилығы мен жаңашылдығы;
3) əдеби эссе;
4) əдеби сын.

3-тарау. 
Оқу мақсаттарының жүйесі

13. Бағдарламада оқу мақсаттары төрт саннан тұратын кодтық белгімен белгіленді. 
Кодтық белгідегі бірінші сан сыныпты, екінші сан оқу мақсатының нөмірін көрсетеді. 
Мысалы, 5.1. кодында «5» - сынып; «5.1» - оқу мақсатының нөмірі.

14. Оқыту мақсаттарының жүйесі бөлім бойынша əр сыныпқа берілген.

1) түсіну жəне жауап беру:
Білім алушылар білуі тиіс:

5-сынып 6-сынып 7-сынып 8-сынып 9-сынып
1. Көркем 
шығарманың 
мазмұны мен 
пішіні

5.1.1.1 əдеби шығарманың 
жанрына қарай фабуласы 
мен сюжеттік дамуын си-
паттау

6.1.1.1 əдеби 
шығарманың жанрын, 
фабуласын, сюжетін 
анықтау

7.1.1.1 əдеби шығарма 
сюжетінің құрамдас 
бөлшектерін талдау

8.1.1.1 əдеби шығарманың жанры-
на байланысты сюжеттік желілерін, 
эпилог, прологтарды анықтау

9.1.1.1 əдеби шығармаға 
сюжеттік-композициялық тал-
дау жасау

2. Əдеби 
шығарманың 
тұжырым-
дамасы

5.1.2.1əдеби шығарманың 
тақырыбы мен идеясын 
анықтау

6.1.2.1 əдеби шығармада 
көтерілген əлеуметтік-
қоғамдық мəселені идея-
сы арқылы түсіндіру

7.1.2.1 əдеби шығармадағы 
тұлғалық болмысты гуманистік 
тұрғыдан талдау

8.1.2.1 əдеби шығарманың иде-
ясы мен пафосын ұлттық мүдде 
тұрғысынан ашу

9.1.2.1 əдеби шығармадағы 
психологизмді анықтау

3. Көркем 
шығармадағы 
образ

5.1.3.1 көркем шығармадағы 
кейіпкерлер портреті мен іс-
əрекеті арқылы образын ашу

6.1.3.1 əдеби туындыдағы 
кейіпкердің типтерін си-
паттау

7.1.3.1 көркем шығармадағы 
кейіпкерлердің типтерін жасалу 
тəсілдері тұрғысынан анықтау

8.1.3.1 көркем шығармадағы 
кейіпкерлерді сомдауда тура жəне 
жанама мінездеулерді жіктеу

9.1.3.1 көркем шығарманың 
идеясына сай кейіпкерлер 
жүйесін анықтау

4. Шығарма 
үзінділері мен 
жұмыс

5.1.4.1 көркем шығарма-
лардан шағын көлемді 
үзінділерді мəнерлеп оқу, 
жатқа айту 

6.1.4.1 көркем 
шығармалардан орта 
көлемді үзінділерді 
мəнерлеп оқу, жатқа айту 

7.1.4.1 көркем шығармадағы 
кейіпкер бейнесін 
ашып,үзінділерді жатқа айту

8.1.4.1 көркем шығармалардан 
алған үзінділерді өз көзқарасын 
дəлелдеу үшін орынды қолдану

9.1.4.1 көркем шығармалардан 
алған үзінділерді шығарма-
шылық жұмыстарда қолдану

2) анализ жəне интерпретация:
Білім алушылар білуі тиіс:

5-сынып 6-сынып 7-сынып 8-сынып 9-сынып
1.Əдеби 
шығарманың 
композициясы

5.2.1.1 əдеби шығармадағы 
екі нəрсені салыстыра су-
реттеулер мен қарама-қарсы 
суреттеулерді табу 

6.2.1.1 шығарма 
композициясындағы белгілі бір 
эпизодтың алатын маңызына 
негіздеме жасау

7.2.1.1 шығар мадағы эпи-
зодтар мен бейнелерді са-
лыстыру

8.2.1.1 компози цияны тұтастан 
бөлшеккке, бөлшектен тұтасқа 
қарай талдау

9.2.1.1 эпикалық, 
поэтикалық, драмалық 
мəтіндердегі композициялық 
амалдарды талдау

2. Автор 
бейнесі

5.2.2.1 эпикалық 
шығармадағы автор 
бейнесін анықтау

6.2.2.1 эпикалық, поэзиялық 
шығармалардағы автор бейнесін 
анықтау

7.2.2.1 эпикалық, поэзиялық, 
драмалық шығармадағы ав-
тор бейнесін анықтау

8.2.2.1 автор бейнесі 
мен кейіпкерлер қарым-
қатынасының тілдік көрінісін 
талдау

9.2.2.1 автор бейнесінің 
идеялық-стилистикалық 
тұтастырушы ретіндегі 
рөліне талдау жасау

3. Көркем 
шығарманың 
тілі

5.2.3.1 шығармадағы 
тілдік бейнелеу, суреттеу 
құралдарының (теңеу, эпи-
тет, ауыспалы мағынадағы 
сөздер, қайталау, өлең 
құрылысы) мағынасын 
анықтау

6.2.3.1 шығармадағы көркем ауы-
стыруларды (метафора, кейіптеу, 
метонимия, гипербола, литота, 
аллегория, антитеза, градация, 
арнау) анықтау

7.2.3.1 шығармадағы 
көркемдегіш құралдардың 
(символ, синекдоха, қайталау 
түрлері: эпифора, анафо-
ра, аллитерация, ассо-
нанс, риторикалық сұрақ) 
қолданысын талдау

8.2.3.1 шығармадағы 
көркемдегіш құралдардың 
(психологиялық параллелизм, 
перифраз, сатира, ирония, гро-
теск, эллипсис) қолданысын 
талдай отырып, автор стилін 
анықтау

9.2.3.1 шығармадағы əдеби 
тілді құбылту мен айшықтау
дың (троп пен фигура) 
түрлерін талдай отырып, ав-
тор стиліне баға беру 

4. Шығарма-
шылық жұмыс

5.2.4.1 көркем шығармадан 
алған əсерін сипаттап 
авторға хат, өлең жазу

6.2.4.1 əдеби көркемдегіш 
құралдардыпайдаланып 
шығармадағы табиғат көрінісін, 
оқиға орнын, кейіпкер бейнесін 
сипаттап жазу 

7.2.4.1 шығармадағы оқиға 
желісін өзіндік көзқарас 
тұрғысынан дамытып жазу

8.2.4.1 шығармадан алған 
үзінділерді қайта өңдеп 
креативті сипаттау

9.2.4.1 автор стиліне сүйене 
отырып, шығармашылық 
жұмыс жазу

3) бағалау жəне салыстыру:
Білім алушылар білуі тиіс:

5-сынып 6-сынып 7-сынып 8-сынып 9-сынып
1. Тарихи жəне 
көркемдік 
құндылығы

5.3.1.1 шығармадағы эпи-
зодтар арқылы тарихи 
құндылығын бағалау

6.3.1.1 шығармадағы 
кейіпкерлерді өзара салыс-
тыра отырып, тарихи жəне 
көркемдік құндылығына 
баға беру

7.3.1.1 кейіпкерлердің іс-
əрекеті мен автор берген 
портреттік мінездемені са-
лыстырып, тарихи жəне 
көркемдік құндылығына 
баға беру

8.3.1.1 шығар маның тақырыбы 
мен идеясын осы тектес басқа 
шығармалармен салысты-
рып, тарихи жəне көркемдік 
құндылығын бағалау

9.3.1.1 шығарманы басқа өнер 
түрлеріндегі осы мазмұндас ту-
ындылармен салыстырып, тари-
хи жəне көркемдік құндылығын 
бағалау.

2. 
Заманауилығы 
мен 
жаңашылдығы

5.3.2.1 кейіпкерлерді шы-
найы өмірмен салыстырып 
бағалау

6.3.2.1 кейіпкерлер жүйесінің 
заманауи жаңашылдығын 
өзара салыстырып баға беру 

7.3.2.1 əдеби жанр 
түрлерінің даму барысына, 
жаңашылдығына заманауи 
тұрғыдан баға беру

8.3.2.1 шығармадағы 
материалдық жəне руха-
ни құндылықтарды зама-
науи тұрғыда салыстырып, 
жаңашылдығына баға беру

9.3.2.1 шығармадағы ұрпақтар 
сабақтастығы көрінісін зама-
науи тұрғыда салыстырып, 
жаңашылдығына баға беру

3. Əдеби эссе 5.3.3.1 шығармадағы 
кейіпкерді өзіндік құндылығы 
тұрғысынан талдап, əдеби 
эссе жазу 

6.3.3.1 шығар мадағы 
кейіпкерлер қарым-
қатынасын отбасылық 
құндылық тұрғысынан тал-
дап, əдеби эссе жазу 

7.3.3.1 шығарманы ұлттық 
құндылық тұрғысынан тал-
дап, əдеби эссе жазу 

8.3.3.1 шығарманың көркемдік-
идеялық құндылығын гуманистік 
тұрғыдан талдап, əдеби эссе 
жазу

9.3.3.1 шығарманың идеясын 
ғаламдық тұрғыдан талдап, 
əдеби эссе жазу

4. Əдеби сын 5.3.4.1 оқырманның рухани 
дүниесіне шығарма əсерін 
талдай отырып, сыни хабар-
лама жазу

6.3.4.1 шығармада көтерілген 
мəселенің əлеуметтік рөлі ту-
ралы сыни хабарлама жасау

7.3.4.1 əдеби шығарманың 
эстетикалық құндылығы тура-
лы шағын сыни шолу жазу

8.3.4.1 шығарма бойынша 
жазылған əдеби сын –пікірлерге 
сүйене отырып, өзіндік сыни 
пікір жазу

9.3.4.1 əдеби шығарманы қазақ 
əдебиеті мен əлем əдебиеті 
үлгілерімен салыстыра талдап, 
шағын сыни мақала жазу

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

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

Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған 
«Өзбек əдебиеті» оқу пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу 

бағдарламасына қосымша

Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған 
«Өзбек əдебиеті» пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын 

жүзеге асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар

1) 5-сынып:

Бө
лі
м Оқытылатын 

шығармалар
Дағ-
ды-
лар 

Оқыту мақсаттары

1-тоқсан

Ал
ыс

 а
ңы

зд
ар

 д
ау
ыс

ы

«Үш ағайынды 
батырлар», 
«Сусамбил» 
ертегілері, 
А. Обиджон 
«Əділ 
«Бүркітшах 
жəне 
Замбұрық» 
атты ертегі», 
Һ. Алымжан 
«Айгул мен 
Бахтиёр». 
М. Осим 
«Томарис» 
аңызы
Г. Х. Андерсен 
«Бұлбұл» 
ертегі

Тү
сін

у 
жə

не
 

жа
уа
п 
бе
ру

5.1.1.1 əдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы 
мен сюжеттік дамуын сипаттау; 
5.1.2.1 əдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын 
анықтау;
5.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен 
іс-əрекеті арқылы образын ашу;
5.1.4.1 көркем шығармалардан шағын көлемді 
үзінділерді мəнерлеп оқу, жатқа айту

Ан
ал
из

 ж
əн
е 
ин

-
те
рп
ре
та
ци
я

5.2.1.1 əдеби шығармадағы екі нəрсені салыстыра су-
реттеулер мен қарама-қарсы суреттеулерді табу;
5.2.2.1 эпикалық шығармадағы автор бейнесін анықтау;
5.2.3.1 шығармадағы тілдік бейнелеу, суреттеу 
құралдарының (теңеу, эпитет, ауыспалы мағынадағы 
сөздер, қайталау, өлең құрылысы) мағынасын анықтау;
5.2.4.1 көркем шығармадан алған əсерін сипаттап 
авторға хат, өлең жазу

Ба
ға
ла
у 
жə

не
 

са
лы

ст
ыр

у 5.3.1.1 шығармадағы эпизодтар арқылы тарихи 
құндылығын бағалау;
5.3.2.1 кейіпкерлерді шынайы өмірмен салыстырып 
бағалау

2-тоқсан

«Т
əр
би
ен
ің

 қа
йн
ар

 б
ұл
ағ
ы»

М. Осим 
«Шырақ» 
аңызы
А. Навоий 
«Маһбуб ул-
қулуб» Саъдий 
Шерази 
«Гүлістан» 
асари З.М. 
Бобур рубаий-
лары З. Фурқат 
өлеңдері

Тү
сін

у 
жə

не
 

жа
уа
п 
бе
ру

5.1.1.1 əдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы 
мен сюжеттік дамуын сипаттау; 
5.1.2.1 əдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын 
анықтау;
5.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен 
іс-əрекеті арқылы образын ашу;
5.1.4.1 көркем шығармалардан шағын көлемді 
үзінділерді мəнерлеп оқу, жатқа айту

Ан
ал
из

 ж
əн
е 
ин

-
те
рп
ре
та
ци
я

5.2.1.1 əдеби шығармадағы екі нəрсені салыстыра су-
реттеулер мен қарама-қарсы суреттеулерді табу;
5.2.2.1 эпикалық шығармадағы автор бейнесін анықтау;
5.2.3.1 шығармадағы тілдік бейнелеу, суреттеу 
құралдарының (теңеу, эпитет, ауыспалы мағынадағы 
сөздер, қайталау, өлең құрылысы) мағынасын анықтау;
5.2.4.1 көркем шығармадан алған əсерін сипаттап 
авторға хат, өлең жазу

Ба
ға
ла
у 
жə

не
 

са
лы

ст
ыр

у 5.2.3.1 шығарма дағы тілдік бейнелеу, суреттеу 
құралдарының (теңеу, эпитет, ауыспалы мағынадағы 
сөздер, қайталау, өлең құрылысы) мағынасын анықтау

3-тоқсан

Ба
ла
лы

қ ш
ақ
ты

ң 
мі
нс
із 
ас
па
ны

А. Қадирий 
«Көкпарда» 
һикаясы Ҳ. 
Имонбердиев 
«Аһу», 
«Ғанича» 
өлеңдері Ғ. 
Ғулом «Менің 
ұры балам-ау» 
һикаясы Айбек 
«Фонарчи ота» 
һикаясы Носир 
Фозилов 
«Шығарма» 
һикаясы

Тү
сін

у 
жə

не
 

жа
уа
п 
бе
ру

5.1.1.1 əдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы 
мен сюжеттік дамуын сипаттау; 
5.1.2.1 əдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын 
анықтау;
5.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен 
іс-əрекеті арқылы образын ашу;
5.1.4.1 көркем шығармалардан шағын көлемді 
үзінділерді мəнерлеп оқу, жатқа айту

Ан
ал
из

 ж
əн
е 

ин
те
рп
ре
та
ци
я 5.2.1.1 əдеби шығармадағы екі нəрсені салыстыра су-

реттеулер мен қарама-қарсы суреттеулерді табу;
5.2.2.1 эпикалық шығармадағы автор бейнесін анықтау;
5.2.3.1 шығармадағы тілдік бейнелеу, суреттеу 
құралдарының (теңеу, эпитет, ауыспалы мағынадағы 
сөздер, қайталау, өлең құрылысы) мағынасын анықтау;
5.2.4.1 көркем шығармадан алған əсерін сипаттап 
авторға хат, өлең жазу

Ба
ға
ла
у 
жə

не
 

са
лы

ст
ыр

у 5.3.2.1 кейіпкерлерді шынайы өмірмен салыстырып 
бағалау;
5.3.3.1 шығармадағы кейіпкерді өзіндік құндылығы 
тұрғысынан талдап, əдеби эссе жазу;
5.3.4.1 оқырманның рухани дүниесіне шығарма əсерін 
талдай отырып, сыни хабарлама жазу

4-тоқсан

Кө
з қ

ар
аш

ығ
ым

да
сы

ң, Эркін Ваһидов 
«Өзбегім» 
одасы Өткір 
Һашимов 
«Дүниенің 
істері» 
Мирпўлат 
Мирзо Тү

сін
у 
жə

не
 ж
ау
ап

 
бе
ру

5.1.1.1 əдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы 
мен сюжеттік дамуын сипаттау;
5.1.2.1 əдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын 
анықтау;
5.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен 
іс-əрекеті арқылы образын ашу;
5.1.4.1 көркем шығармалардан шағын көлемді 
үзінділерді мəнерлеп оқу, жатқа айту

О
та
ны

м!

өлеңдері 
Мағжан 
Жумабоев 
шығармалары

Ан
ал
из

 ж
əн
е 

ин
те
рп
ре
та
ци
я 5.2.1.1 əдеби шығармадағы екі нəрсені салыстыра су-

реттеулер мен қарама-қарсы суреттеулерді табу;
5.2.2.1 эпикалық шығармадағы автор бейнесін анықтау;
5.2.3.1 шығармадағы тілдік бейнелеу, суреттеу 
құралдарының (теңеу, эпитет, ауыспалы мағынадағы 
сөздер, қайталау, өлең құрылысы) мағынасын анықтау;
5.2.4.1 көркем шығармадан алған əсерін сипаттап 
авторға хат, өлең жазу

Ба
ға
ла
у 
жə

не
 

са
лы

ст
ыр

у 5.3.3.1 шығармадағы кейіпкерді өзіндік құндылығы 
тұрғысынан талдап, əдеби эссе жазу;

2) 6-сынып:

Бө
лі
м Оқытылатын 

шығармалар

Да
ғд
ы

-
ла

р 

Оқыту мақсаттары

1-тоқсан

О
йл
ар
ым

 ш
ек
ар
ас
із.

..

Жұмбақтар 
Ҳ. Тўхтабаев 
«Сары 
деуні мініп» 
қиссасы Ж. 
Родари «Үруді 
білмейтін 
күшік» ертегі 
Ч. Айтматов 
«Ақ желкен» 
қиссасы

Тү
сін

у 
жə

не
 

жа
уа
п 
бе
ру

6.1.1.1 əдеби шығарманың жанрын, фабуласын, 
сюжетін анықтау;
6.1.2.1 əдеби шығармада көтерілген əлеуметтік-
қоғамдық мəселені идеясы арқылы түсіндіру;
6.1.3.1 əдеби туындыдағы кейіпкердің типтерін сипат-
тау;
6.1.4.1 көркем шығармалардан орта көлемді үзінділерді 
мəнерлеп оқу, жатқа айту

Ан
ал
из

 ж
əн
е 

ин
те
рп
ре
та
ци
я

6.2.1.1 шығарма композициясындағы белгілі бір 
эпизодтың алатын маңызына негіздеме жасау;
6.2.2.1 эпикалық, поэзия лық шығармалардағы автор 
бейнесін анықтау;
6.2.3.1 шығармадағы көркем ауыстыруларды (метафо-
ра, кейіптеу, метонимия, гипербола, литота, аллегория, 
антитеза, градация, арнау) анықтау;
6.2.4.1 əдеби көркемдегіш құралдарды пайдаланып 
шығармадағы табиғат көрінісін, оқиға орнын, кейіпкер 
бейнесін сипаттап жазу

Ба
ға
ла
у 
жə

не
 

са
лы

ст
ыр

у 6.3.1.1 шығармадағы кейіпкерлерді өзара салыстыра 
отырып, тарихи жəне көркемдік құндылығына баға беру;
6.3.4.1 шығармада көтерілген мəселенің əлеуметтік 
рөлі туралы сыни хабарлама жасау

2-тоқсан

Ж
үр
ек

 с
ыр

ла
ры

Зулфия 
өлеңдері 
Саид Аҳмад 
«Қаблан», 
«Бұрынғы» 
һикаялары 
Муқими 
шығармалары 
А. Қаҳҳор 
«Науқас» 
һикаясы Халық 
əндері

Тү
сін

у 
жə

не
 

жа
уа
п 
бе
ру

6.1.1.1 əдеби шығарманың жанрын, фабуласын, 
сюжетін анықтау;
6.1.2.1 əдеби шығармада көтерілген əлеуметтік-
қоғамдық мəселені идеясы арқылы түсіндіру;
6.1.3.1 əдеби туындыдағы кейіпкердің типтерін си-
паттау; 6.1.4.1 көркем шығармалардан орта көлемді 
үзінділерді мəнерлеп оқу, жатқа айту

Ан
ал
из

 ж
əн
е 

ин
те
рп
ре
та
ци
я 6.1.2.1 əдеби шығармада көтерілген əлеуметтік-

қоғамдық мəселені идеясы арқылы түсіндіру;
6.1.3.1 əдеби туындыдағы кейіпкердің типтерін сипат-
тау;
6.1.4.1 көркем шығармалардан орта көлемді үзінділерді 
мəнерлеп оқу, жатқа айту

Ба
ға
ла
у 
жə

не
 

са
лы

ст
ыр

у 6.2.2.1 эпикалық, поэзиялық шығармалардағы автор 
бейнесін анықтау;
6.2.3.1 шығармадағы көркем ауыстыруларды (метафо-
ра, кейіптеу, метонимия, гипербола, литота, аллегория, 
антитеза, градация, арнау) анықтау

3-тоқсан

Ө
тк
ен

 кү
ні
ңд
і ұ
мы

тп
а

Э. Ваһидов 
«Нидо» даста-
ны О. Ёқубов 
«Бал мұздақ» 
һикаясы М. 
Шайхзаде 
«Жыл дардың 
сəлемін 
жылдарға 
елтіп» Ө. 
Һашимов 
«Соғыс 
тың сонғы 
құрбаны»

Тү
сін

у 
жə

не
 

жа
уа
п 
бе
ру

6.1.1.1 əдеби шығарманың жанрын, фабуласын, 
сюжетін анықтау;
6.1.2.1 əдеби шығармада көтерілген əлеуметтік-
қоғамдық мəселені идеясы арқылы түсіндіру;
6.1.3.1əдеби туындыдағы кейіпкер
дің типтерін сипаттау;
6.1.4.1 көркем шығармалардан орта көлемді үзінділерді 
мəнерлеп оқу, жатқа айту

Ан
ал
из

 ж
əн
е 

ин
те
рп
ре
та
ци
я

6.2.1.1 шығарма композициясындағы белгілі бір 
эпизодтың алатын маңызына негіздеме жасау;
6.2.2.1 эпикалық, поэзия лық шығармалардағы автор 
бейнесін анықтау;
6.2.3.1 шығармадағы көркем ауыстыруларды (метафо-
ра, кейіптеу, метонимия, гипербола, литота, аллегория, 
антитеза, градация, арнау) анықтау;
6.2.4.1 əдеби көркемдегіш құралдарды пайдала нып 
шығармадағы табиғат көрінісін, оқиға орнын, кейіпкер 
бейнесін сипаттап жазу

Ба
ға
ла
у 
жə

не
 

са
лы

ст
ыр

у 6.3.2.1 кейіпкерлер жүйесінің заманауи жаңашылдығын 
өзара салыстырып баға беру;
6.3.3.1 шығармадағы кейіпкерлер қарым-қатынасын 
отбасылық құндылық тұрғысынан талдап, əдеби 
эссе жазу;  6.3.4.1 шығармада көтерілген мəселенің 
əлеуметтік рөлі туралы сыни хабарлама жасау

(Жалғасы 24-бетте) 
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4-тоқсан

Сө
зд
е 
си
қы
р 
ба
р

А. Навоий 
«Һайрат үл-
аброр» да-
станы Абай 
өлеңдері 
Гулханий 
«Зарбулмасал» 
шығармасы 
Азим Суюн 
«Баһадурдің 
алдараспа-
ны», «Тұтқын» 
өлеңдері

Тү
сін

у 
жə

не
 

жа
уа
п 
бе
ру

6.1.1.1 əдеби шығарманың жанрын, фабуласын, 
сюжетін анықтау;
6.1.2.1 əдеби шығармада көтерілген əлеуметтік-
қоғамдық мəселені идеясы арқылы түсіндіру;
6.1.3.1 əдеби туындыдағы кейіпкердің типтерін си-
паттау; 6.1.4.1 көркем шығармалардан орта көлемді 
үзінділерді мəнерлеп оқу, жатқа айту

Ан
ал
из

 ж
əн
е 

ин
те
рп
ре
та
ци
я

6.2.1.1 шығарма композициясындағы белгілі бір 
эпизодтың алатын маңызына негіздеме жасау;
6.2.2.1 эпикалық, поэзия лық шығармалардағы автор 
бейнесін анықтау;
6.2.3.1 шығармадағы көркем ауыстыруларды (метафо-
ра, кейіптеу, метонимия, гипербола, литота, аллегория, 
антитеза, градация, арнау) анықтау;
6.2.4.1 əдеби көркемдегіш құралдарды пайдаланып 
шығармадағы табиғат көрінісін, оқиға орнын, кейіпкер 
бейнесін сипаттап жазу

Ба
ға
ла
у 
жə

не
 

са
лы

ст
ыр

у 6.3.3.1 шығармадағы кейіпкерлер қарым-қатынасын 
отбасылық құндылық тұрғысынан талдап, əдеби эссе 
жазу; 
6.3.4.1 шығармада көтерілген мəселенің əлеуметтік 
рөлі туралы сыни хабарлама жасау

3) 7-сынып:

Бө
лі
м Оқытылатын 

шығармалар

Да
ғд
ы

-
ла

р Оқыту мақсаттары

1-тоқсан

Кө
не

 кү
нд
ер
де
н 
же

тк
ен

 ж
əд
іге
рл
ер

«Равшан» 
дастаны Атойи 
өлеңдері 
Алишер Навои 
«Сабъаи сай-
яр» дастаны 
Түрді Фарағи 
өлеңдері

Тү
сін

у 
жə

не
 

жа
уа
п 
бе
ру

7.3.1.1 кейіпкерлердің іс-əрекеті мен автор берген 
портреттік мінездемені салыстырып, тарихи жəне 
көркемдік құндылығына баға беру;
7.3.2.1 əдеби жанр түрлерінің даму барысына, 
жаңашылдығына заманауи тұрғыдан баға беру;
7.3.3.1 шығарманы ұлттық құндылық тұрғысынан тал-
дап, əдеби эссе жазу;
7.3.4.1 əдеби шығарманың эстетикалық құндылығы 
туралы шағын сыни шолу жазу

Ан
ал
из

 ж
əн
е 

ин
те
рп
ре
та
ци
я

7.2.1.1 шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді са-
лыстыру;
7.2.2.1 эпикалық, поэзиялық, драмалық шығармадағы 
автор бейнесін анықтау;
7.2.3.1 шығармадағы көркемдегіш құралдардың 
(символ, синекдоха, қайталау түрлері: эпифора, ана-
фора, аллитерация, ассонанс, риторикалық сұрақ) 
қолданысын талдау;
7.2.4.1 шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас 
тұрғысынан дамытып жазу

Ба
ға
ла
у 

жə
не

 с
ал
ы-

ст
ыр

у

7.3.1.1 кейіпкерлердің іс-əрекеті мен автор берген 
портреттік мінездемені салыстырып, тарихи жəне 
көркемдік құндылығына баға беру;
7.3.4.1 əдеби шығарма ның эстетикалық құндылығы 
туралы шағын сыни шолу жазу 

2-тоқсан

То
лғ
ау
ы 
то
қс
ан

 қы
зы

л 
тіл

Увайси 
шығармалары 
Һ. Һ. Ниязи 
өлеңдері 
А. Қадири 
«Меһраптан 
шаян» 
шығармасынан 
үзінділер 
Чөлпан 
өлеңдері А. 
Қаһһар «Ұры» 
һикаясы

Тү
сін

у 
жə

не
 

жа
уа
п 
бе
ру

7.3.1.1 кейіпкерлердің іс-əрекеті мен автор берген 
портреттік мінездемені салыстырып, тарихи жəне 
көркемдік құндылығына баға беру;
7.3.2.1 əдеби жанр түрлерінің даму барысына, 
жаңашылдығына заманауи тұрғыдан баға беру;
7.3.3.1 шығарманы ұлттық құндылық тұрғысынан тал-
дап, əдеби эссе жазу;
7.3.4.1 əдеби шығарманың эстетикалық құндылығы 
туралы шағын сыни шолу жазу

Ан
ал
из

 ж
əн
е 

ин
те
рп
ре
та
ци
я

7.2.1.1 шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді са-
лыстыру;
7.2.2.1 эпикалық, поэзиялық, драмалық шығармадағы 
автор бейнесін анықтау;
7.2.3.1 шығармадағы көркемдегіш құралдардың (сим-
вол, синекдоха, қайталау түрлері: эпифора, анафора, 
аллитерация, ассонанс, риторика
лық сұрақ) қолданысын талдау;
7.2.4.1 шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас 
тұрғысынан дамытып жазу

Ба
ға
ла
у 

жə
не

 с
а-

лы
ст
ыр

у 7.3.2.1 əдеби жанр түрлерінің даму барысына, 
жаңашыл дығына заманауи тұрғыдан баға беру;
7.3.3.1 шығарманы ұлттық құндылық тұрғысынан тал-
дап, əдеби эссе жазу

3-тоқсан

«Б
ұл

 –
 м
ен

 ту
ыл

ға
н 
то
пы

ра
қ»

А. Қаһһар 
«Қорқыныш» 
һикаясы Һ. 
Алымжан 
«Һолбуки 
түн» өлеңі 
Миртемір 
өлеңдері 
У. Насыр 
өлеңдері 
Зулфия 
шығармалары 
Ш. 
Һолмирзаев 
«Өзбектер» 
һикаясы 
Рауф Парфи 
өлеңдері

Тү
сін

у 
жə

не
 

жа
уа
п 
бе
ру

7.3.1.1 кейіпкерлердің іс-əрекеті мен автор берген 
портреттік мінездемені салыстырып, тарихи жəне 
көркемдік құндылығына баға беру;
7.3.2.1 əдеби жанр түрлерінің даму барысына, 
жаңашылдығына заманауи тұрғыдан баға беру;
7.3.3.1 шығарманы ұлттық құндылық тұрғысынан тал-
дап, əдеби эссе жазу. 
7.3.4.1 əдеби шығарманың эстетикалық құндылығы 
туралы шағын сыни шолу жазу

Ан
ал
из

 ж
əн
е 

ин
те
рп
ре
та
ци
я

7.2.1.1 шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді са-
лыстыру;
7.2.2.1 эпикалық, поэзиялық, драмалық шығармадағы 
автор бейнесін анықтау;
7.2.3.1 шығармадағы көркемдегіш құралдардың 
(символ, синекдоха, қайталау түрлері: эпифора, ана-
фора, аллитерация, ассонанс, риторикалық сұрақ) 
қолданысын талдау;
7.2.4.1 шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас 
тұрғысынан дамытып жазу

Ба
ға
ла
у 
жə

не
 

са
лы

ст
ыр

у 7.3.2.1 əдеби жанр түрлерінің даму барысына, 
жаңашыл дығына заманауи тұрғыдан баға беру;
7.3.3.1 шығарманы ұлттық құндылық тұрғысынан тал-
дап, əдеби эссе жазу;
7.3.4.1 əдеби шығарма ның эстетикалық құндылығы 
туралы шағын сыни шолу жазу

4-тоқсан

«А
да
м 
өм

ір
і ө
ле
ңд
ік 
қа
та
рл
ар
да

»

Ш. Раҳмон 
шығармалары 
М. Юсуф 
«Мейір 
қалады», 
«Түзелмейді 
дертім менің» 
өлеңдері
О. Хайям 
рубаила-
ры Расул 
Һамзатов 
«Ана тілім» 
өлеңі Абиш 
Кекилбоев 
«Бəйгеторық» 
шығармасы

Тү
сін

у 
жə

не
 

жа
уа
п 
бе
ру

7.3.1.1 кейіпкерлердің іс-əрекеті мен автор берген 
портреттік мінездемені салыстырып, тарихи жəне 
көркемдік құндылығына баға беру;
7.3.2.1 əдеби жанр түрлерінің даму барысына, 
жаңашылдығына заманауи тұрғыдан баға беру;
7.3.3.1 шығарманы ұлттық құндылық тұрғысынан тал-
дап, əдеби эссе жазу. 
7.3.4.1 əдеби шығарманың эстетикалық құндылығы 
туралы шағын сыни шолу жазу

Ан
ал
из

 ж
əн
е 

ин
те
рп
ре
та
ци
я

7.2.1.1 шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді са-
лыстыру;
7.2.2.1 эпикалық, поэзиялық, драмалық шығармадағы 
автор бейнесін анықтау;
7.2.3.1 шығармадағы көркемдегіш құралдардың 
(символ, синекдоха, қайталау түрлері: эпифора, ана-
фора, аллитерация, ассонанс, риторикалық сұрақ) 
қолданысын талдау;
7.2.4.1 шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас 
тұрғысынан дамытып жазу;

Ба
ға
ла
у 

жə
не

 с
а-

лы
ст
ыр

у 7.3.3.1 шығарманы ұлттық құндылық тұрғысынан тал-
дап, əдеби эссе жазу;
7.3.4.1 əдеби шығарма ның эстетикалық құндылығы 
туралы шағын сыни шолу жазу

4) 8-сынып:

Бө
лі
м Оқытылатын 

шығармалар

Да
ғд
ы

-
ла

р 

Оқыту мақсаттары

1-тоқсан

Да
на
ны

ң 
сө
зі-
ақ
ыл

ды
ң 
кө
зі

«Күнтуғмиш» 
дастаны Юсуф 
Баласағуни 
«Қутадғу би-
лиг» шығармасы 
Хоразмий 
«Муһаббатнаме» 
шығармасы 
Сайфи Саройи 
«Суҳайл ва 
Гулдурсун» 
Лутфий өлеңдері 
А. Навоий 
шығармалары

Тү
сін

у 
жə

не
 

жа
уа
п 
бе
ру

8.1.1.1 əдеби шығарманың жанрына байланысты 
сюжеттік желілерін, эпилог, прологтарды анықтау;
8.1.2.1 əдеби шығарманың идеясы мен пафосын 
ұлттық мүдде тұрғысынан ашу;
8.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдау-
да тура жəне жанама мінездеулерді жіктеу;
8.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді 
өз көзқарасын дəлелдеу үшін орынды қолдану

Ан
ал
из

 ж
əн
е 

ин
те
рп
ре
та
ци
я

8.2.1.1 композицияны тұтастан бөлшеккке, 
бөлшектен тұтасқа қарай талдау;
8.2.2.1 автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-
қатынасының тілдік көрінісін талдау;
8.2.3.1 шығармадағы көркемдегіш құралдардың 
(психологиялық параллелизм, перифраз, сатира, 
ирония, гротеск, эллипсис) қолданысын талдай 
отырып, автор стилін анықтау;
8.2.4.1 шығармадан алған үзінділерді қайта өңдеп 
креативті сипаттау

Ба
ға
ла
у 
жə

не
 

са
лы

ст
ыр

у 8.3.1.1 шығарманың тақырыбы мен идеясын осы 
тектес басқа шығармалармен салыстырып, тарихи 
жəне көркемдік құндылығын бағалау;
8.3.2.1 шығармадағы материалдық жəне рухани 
құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырып, 
жаңашыл дығына баға беру

2-тоқсан

Ө
мі
р 
ф
əл
сə
ф
əс
і

Надира өлеңдері 
Абдурауф Фитрат 
өлеңдері Ғ. 
Ғулам «Уақыт», 
«Сағыныш» 
өлеңдері М. 
Айбек «Навоий» 
романынан 
үзінділер

Тү
сін

у 
жə

не
 

жа
уа
п 
бе
ру

8.1.1.1 əдеби шығарманың жанрына байланысты 
сюжеттік желілерін, эпилог, прологтарды анықтау;
8.1.2.1 əдеби шығарманың идеясы мен пафосын 
ұлттық мүдде тұрғысынан ашу;
8.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдау-
да тура жəне жанама мінездеулерді жіктеу;
8.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді 
өз көзқарасын дəлелдеу үшін орынды қолдану

Ан
ал
из

 ж
əн
е 

ин
те
рп
ре
та
ци
я

8.2.1.1 композицияны тұтастан бөлшеккке, 
бөлшектен тұтасқа қарай талдау;
8.2.2.1 автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-
қатынасының тілдік көрінісін талдау;
8.2.3.1 шығармадағы көркемдегіш құралдардың 
(психологиялық параллелизм, перифраз, сатира, 
ирония, гротеск, эллипсис) қолданысын талдай 
отырып, автор стилін анықтау;
8.2.4.1. шығармадан алған үзінділерді қайта өңдеп 
креативті сипаттау

Ба
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у

8.3.2.1 шығармадағы материалдық жəне рухани 
құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырып, 
жаңашыл дығына баға беру;
8.3.3.1 шығарманың көркемдік-идеялық 
құндылығын гуманистік тұрғыдан талдап, əдеби 
эссе жазу;
8.3.4.1 шығарма бойынша жазылған əдеби сын 
пікірлерге сүйене отырып, өзіндік сыни пікір жазу

3-тоқсан

Та
ри
хи

 ш
ын

ды
қ п

ен
 кө

рк
ем

ді
к ш

еш
ім

М. Шайхзаде 
«Мырза Ұлықбек» 
трагедиясы У. 
Насыр «Нил 
мен Рим» өлеңі 
Асқад Мухтар 
«Чинор» рома-
нынан үзінділер 
Саид Аһмад 
«Уфқ» романы-
нан үзінділер 
Х. Султонов 
«Сағадат 
қырғағы» қиссасы 
Төре Сулайман 
өлеңдері

Тү
сін

у 
жə

не
 

жа
уа
п 
бе
ру

8.1.1.1 əдеби шығарманың жанрына байланысты 
сюжеттік желілерін, эпилог, прологтарды анықтау;
8.1.2.1 əдеби шығарманың идеясы мен пафосын 
ұлттық мүдде тұрғысынан ашу;
8.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдау-
да тура жəне жанама мінездеулерді жіктеу;
8.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді 
өз көзқарасын дəлелдеу үшін орынды қолдану

Ан
ал
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 ж
əн
е 
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рп
ре
та
ци
я

8.2.1.1 композицияны тұтастан бөлшеккке, 
бөлшектен тұтасқа қарай талдау;
8.2.2.1 автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-
қатынасының тілдік көрінісін талдау;
8.2.3.1 шығармадағы көркемдегіш құралдардың 
(психологиялық параллелизм, перифраз, сатира, 
ирония, гротеск, эллипсис) қолданысын талдай 
отырып, автор стилін анықтау;
8.2.4.1 шығармадан алған үзінділерді қайта өңдеп 
креативті сипаттау

Ба
ға
ла
у 
жə

не
 с
ал
ыс

ты
ру 8.3.1.1 шығарманың тақырыбы мен идеясын осы 

тектес басқа шығармалар мен салыстырып, тари-
хи жəне көркемдік құндылығын бағалау;
8.3.2.1 шығармадағы материалдық жəне рухани 
құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырып, 
жаңашылдығына баға беру;
8.3.3.1 шығарманың көркемдік-идеялық 
құндылығын гуманистік тұрғыдан талдап, əдеби 
эссе жазу;
8.3.4.1 шығарма бойынша жазылған əдеби сын 
пікірлерге сүйене отырып, өзіндік сыни пікір жазу

4-тоқсан

Ад
ам

 та
ғд
ыр

ы

Һалима 
Худайбердиева 
өлеңдері 
Р.Тагор «Нұр 
менкөлеңкелер» 
шығармасы 
Сергей Есенин 
шығармалары 
Олжас 
Сулейменов 
өлеңдері

Тү
сін

у 
жə

не
 

жа
уа
п 
бе
ру

8.1.1.1 əдеби шығарманың жанрына байланысты 
сюжеттік желілерін, эпилог, прологтарды анықтау;
8.1.2.1 əдеби шығарманың идеясы мен пафосын 
ұлттық мүдде тұрғысынан ашу;
8.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдау-
да тура жəне жанама мінездеулерді жіктеу;
8.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді 
өз көзқарасын дəлелдеу үшін орынды қолдану

Ан
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 ж
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я

8.2.1.1 композицияны тұтастан бөлшеккке, 
бөлшектен тұтасқа қарай талдау;
8.2.2.1 автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-
қатынасының тілдік көрінісін талдау;
8.2.3.1 шығармадағы көркемдегіш құралдардың 
(психологиялық параллелизм, перифраз, сатира, 
ирония, гротеск, эллипсис) қолданысын талдай 
отырып, автор стилін анықтау;
8.2.4.1 шығармадан алған үзінділерді қайта өңдеп 
креативті сипаттау
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8.3.2.1 шығармадағы материалдық жəне рухани 
құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырып, 
жаңашыл дығына баға беру;
8.3.3.1 шығарманың көркемдік-идеялық 
құндылығын гуманистік тұрғыдан талдап, əдеби 
эссе жазу; 
8.3.4.1 шығарма бойынша жазылған əдеби сын–
пікірлерге сүйене отырып, өзіндік сыни пікір жазу

5) 9-сынып:

Бө
лі
м Оқытылатын 

шығармалар Да
ғд
ы

-
ла

р Оқыту мақсаттары

1-тоқсан

Ат
ад
ан

 қа
лғ
ан

 а
сы

л 
сө
з

Көркем сөз 
сиқыры 
«Алпамыс» да-
станы З. М. Бабур 
«Бабурнаме» 
шығармасы 
Алишер Навоий 
«Фарҳод мен 
Шырын» дастаны

Тү
сін

у 
жə

не
 

жа
уа
п 
бе
ру

9.1.1.1 əдеби шығармаға сюжеттік-
композициялық талдау жасау;
9.1.2.1 əдеби шығармадағы психологизмді 
анықтау;
9.1.3.1 көркем шығарманың идеясына сай 
кейіпкерлер жүйесін анықтау;
9.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді 
шығармашылық жұмыстарда қолдану

Ан
ал
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 ж
əн
е 
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рп
ре
та
ци
я

9.2.1.1 эпикалық, поэтикалық, драмалық 
мəтіндердегі композициялық амалдарды талдау;
9.2.2.1 автор бейнесінің идеялық-стилистикалық 
тұтастырушы ретіндегі рөліне талдау жасау;
9.2.3.1 шығармадағы əдеби тілді құбылту мен 
айшықтаудың (троп пен фигура) түрлерін талдай 
отырып, автор стиліне баға беру;
9.2.4.1 автор стиліне сүйене отырып, 
шығармашылық жұмыс жазу

Ба
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жə

не
 

са
лы

ст
ыр

у

9.3.1.1 шығарманы басқа өнер түрлеріндегі осы 
мазмұндас туындылар мен салыстырып, тарихи 
жəне көркемдік құндылығын бағалау;
9.3.2.1 шығармадағы ұрпақтар сабақтастығы 
көрінісін заманауи тұрғыда салыстырып, 
жаңашыл дығына баға беру;
9.3.4.1 əдеби шығарманы қазақ əдебиеті мен 
əлем əдебиеті үлгілері мен салыстыра талдап, 
шағын сыни мақала жазу

2-тоқсан

Ад
ам

 ж
ан
ын

ың
 құ

пи
яс
ы

Амирий өлеңдері 
Завқий сатира-
сы Аваз Ўтар 
өлеңдері Ғафур 
Ғулом «Хасан 
Кайфий» һикаясы 
О. Матжон 
шығармалары

Тү
сін

у 
жə

не
 

жа
уа
п 
бе
ру

9.1.1.1 əдеби шығармаға сюжеттік-
композициялық талдау жасау;
9.1.2.1 əдеби шығармадағы психологизмді 
анықтау;
9.1.3.1 көркем шығарманың идеясына сай 
кейіпкерлер жүйесін анықтау;
9.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді 
шығармашылық жұмыстарда қолдану

Ан
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 ж
əн
е 
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я

9.2.1.1 эпикалық, поэтикалық, драмалық 
мəтіндердегі композициялық амалдарды талдау;
9.2.2.1 автор бейнесінің идеялық-стилистикалық 
тұтастырушы ретіндегі рөліне талдау жасау;
9.2.3.1 шығармадағы əдеби тілді құбылту мен 
айшықтаудың (троп пен фигура) түрлерін талдай 
отырып, автор стиліне баға беру;
9.2.4.1 автор стиліне сүйене отырып, 
шығармашылық жұмыс жазу

Ба
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жə

не
 

са
лы

ст
ыр

у

9.3.2.1 шығармадағы ұрпақтар сабақтастығы 
көрінісін заманауи тұрғыда салыстырып, 
жаңашылдығына баға беру;
9.3.3.1 шығарманың идеясын ғаламдық тұрғыдан 
талдап, əдеби эссе жазу;
9.3.4.1 əдеби шығарманы қазақ əдебиеті мен 
əлем əдебиеті үлгілері мен салыстыра талдап, 
шағын сыни мақала жазу

3-тоқсан

Кө
рк
ем

 қа
та
рл
ар
да

 ж
ас
ыр

ын
 а
қи
қа
т

Таһир Малик 
«Соңғы оқ» 
қиссасы Тоғай 
Мурад «Ат 
кісінеген кеш-
те» қиссасы 
Шавкат Раһман 
шығармалары 
Шуһрат «Алтын 
бұзылмайды» 
романынан 
үзінділер Усман 
Азым өлеңдері

Тү
сін

у 
жə

не
 

жа
уа
п 
бе
ру

9.1.1.1 əдеби шығармаға сюжеттік-
композициялық талдау жасау;
9.1.2.1 əдеби шығармадағы психологизмді 
анықтау;
9.1.3.1 көркем шығарманың идеясына сай 
кейіпкерлер жүйесін анықтау;
9.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді 
шығармашылық жұмыстарда қолдану
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 ж
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9.2.1.1 эпикалық, поэтикалық, драмалық 
мəтіндердегі композициялық амалдарды талдау;
9.2.2.1 автор бейнесінің идеялық-стилистикалық 
тұтастырушы ретіндегі рөліне талдау жасау;
9.2.3.1 шығармадағы əдеби тілді құбылту мен 
айшықтаудың (троп пен фигура) түрлерін талдай 
отырып, автор стиліне баға беру;
9.2.4.1 автор стиліне сүйене отырып, 
шығармашылық жұмыс жазу

Ба
ға
ла
у 
жə

не
 с
ал
ыс

ты
ру 9.3.1.1 шығарманы басқа өнер түрлеріндегі осы 

мазмұндас туындылар мен салыстырып, тарихи 
жəне көркемдік құндылығын бағалау;
9.3.2.1 шығармадағы ұрпақтар сабақтастығы 
көрінісін заманауи тұрғыда салыстырып, 
жаңашылдығына баға беру;
9.3.3.1 шығарманың идеясын ғаламдық тұрғыдан 
талдап, əдеби эссе жазу;
9.3.4.1 əдеби шығарманы қазақ əдебиеті мен 
əлем əдебиеті үлгілерімен салыстыра талдап, 
шағын сыни мақала жазу

4-тоқсан

Ө
ле
ңд
ің

 тү
ст
і ə
ле
ми

Назар Эшонқул 
«Самалды 
тоқтатып бол-
майды» һикаясы 
Иқбол Мирзо 
өлеңдері 
Эсанғали 
Равшанов 
өлеңдері Софокл 
«Шах Эдип» тра-
гедиясы

Тү
сін

у 
жə

не
 

жа
уа
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9.1.1.1 əдеби шығармаға сюжеттік-
композициялық талдау жасау;
9.1.2.1 əдеби шығармадағы психологизмді 
анықтау;
9.1.3.1 көркем шығарманың идеясына сай 
кейіпкерлер жүйесін анықтау;
9.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді 
шығармашылық жұмыстарда қолдану
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9.2.1.1 эпикалық, поэтикалық, драмалық 
мəтіндердегі композициялық амалдарды талдау;
9.2.2.1 автор бейнесінің идеялық-стилистикалық 
тұтастырушы ретіндегі рөліне талдау жасау;
9.2.3.1 шығармадағы əдеби тілді құбылту мен 
айшықтаудың (троп пен фигура) түрлерін талдай 
отырып, автор стиліне баға беру;
9.2.4.1 автор стиліне сүйене отырып, 
шығармашылық жұмыс жазу
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9.3.2.1 шығармадағы ұрпақтар сабақтастығы 
көрінісін заманауи тұрғыда салыстырып, 
жаңашылдығына баға беру;
9.3.3.1 шығарманың идеясын ғаламдық тұрғыдан 
талдап, əдеби эссе жазу;
9.3.4.1 əдеби шығарманы қазақ əдебиеті мен 
əлем əдебиеті үлгілері мен салыстыра талдап, 
шағын сыни мақала жазу

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін 
атқарушысының 2017 жылғы 25 қазандағы №545 бұйрығына 28-қосымша 

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2013 жылғы 3 сəуірдегі №115 бұйрығына 218-қосымша 

Негізгі білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған 
«Тəжік əдебиеті» пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы 

(оқыту тəжік 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. Əдебиет бойынша оқу бағдарламасының мақсаты – көркем шығармаларды 
қабылдау жəне талдау арқылы адамның рухани құндылықтарының қалыптасуына ықпал 
ету, тұлғалық таңдау негізінде дүниені жəне өзін-өзі тану үшін білім, білік, дағдыларын 
пайдалана алатын білікті оқырман тəрбиелеу.

3. «Тəжік əдебиеті» бойынша оқу пəні бағдарламасының міндеттері:
1) тəжік, қазақ, орыс жəне əлемдік əдебиет жəне мəдениет негізінде табысты 

əлеуметтік бейімделуге ықпал ететін білім, білік, дағдыларын қалыптастыру; 
2) отансүйгіштікке, азаматтылыққа тəрбиелеу, əдеби мұраларға рухани құндылықтар 

ретінде құрметпен қарауға тəрбиелеу;
3) оқушыларға көркем əдебиет шығармаларының авторлық ойын терең түсінуге 

мүмкіндік беретін əдебиеттану ұғымдарын игеруге жағдай жасау;
4) сын тұрғысынан талдау, салыстыру, қорыту, жалпылау дағдыларын қалып-

тастыру, ұқсастықтарды жəне себеп-салдарлық байланыстарды анықтай білуге үйрету, 
құбылыстарды жіктей білуге, шығармаларды талдау негізінде логикалық жəне сыни 
ойлай білуге, ой қорытындылары мен тұжырымдарды құруға қалыптастыру;

5) əрбір оқушының шығармашылық қабілеттерін дамыта отырып, оқуға деген ру-
хани жəне зияткерлік қажеттілігін қалыптастыру, оқу дағдыларын жəне мəтінді өзінше 
түсіндіруін əрі қарай жетілдіру;

6) түрлі жанрлардағы көркем шығармаларды терең түсіну жəне талдау негізінде 
коммуникативтік дағдыларын дамыту;

7) жалпы адамзаттық жəне ұлттық құндылықтарды қорғай білуге, ауызша жəне жаз-
баша түрде туындылардың идеялық мазмұны мен əдеби кейіпкерлеріне қатысты өз 
ұстанымын білдіре білуге, бейнелік жəне сын тұрғысынан ойлауды пайдалана отырып, 
олардың қылықтарына этикалық баға бере білуге қалыптастыру.

2-тарау. 
«Тəжік əдебиеті» оқу пəнінің мазмұнын ұйымдастыру

4. Оқу жүктемесінің бөлінуі:
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.
5. «Тəжік əдебиеті» оқу пəні бойынша бағдарламаның мазмұны бөлімдерге бөлінген. 

Бөлімдер түсіну жəне жауап беру, анализ жəне интерпретация, бағалау жəне салыстыр-
малы анализ, сонымен қатар, дағдыларды қалыптастыратын бөлімшелерден тұрады. 
Оқытудың мақсаты, əрбір бөлімшенің ішкі реттілігін ұйымдастыруға, мұғалімдерге өз 
жұмысын жоспарлауға жəне оқушылардың жетістіктерін бағалауға, сондай-ақ оларды 
оқытудың келесі кезеңдері туралы хабардар ету.

6. «Мəтін бойынша түсіну жəне жауаптар» бөлімі мына бөлімшелерден тұрады:
1) терминдерді түсіну;
2) көркем шығармаларды түсіну;
3) жатқа оқу жəне дəйексөз алу;
4) жоспар құру;
5) мазмұнын айту;
6) сұраққа жауап.
7. «Мəтінді талдау жəне өзінше түсіндіру (интерпретация)» бөлімі мына бөлімше-

лерден тұрады:
1) жанр;
2) тақырып жəне идея;
3) композиция;
4) эпизодты талдау;
5) кейіпкерлерге мінездеме;
6) түрлі формада көрсетілген шығарманың көркемдік əлемі;
7) автордың қатынасы;
8) көркем-бейнелеу құралдары;
9) шығармашылық хат.
8. «Бағалау жəне салыстырмалы талдау» бөлімі мына бөлімшелерден тұрады:
1) көркем туындыны бағалау;
2) көркем туындыны басқа өнер түрлерінің туындыларымен салыстыру;
3) əдебиет туындыларын салыстыру;
4) пікірді бағалау.

3-тарау. 
Оқыту мақсаттарының жүйесі

9. Бағдарламада оқу мақсаттары кодтық белгімен берілген. Кодтық белгідегі бірінші 
сан сыныпты, екінші жəне үшінші сан бағдарламаның бөлімшелерін, төртінші сан оқу 
мақсатының реттік нөмірін көрсетеді. Мысалы, 6.2.1.4. кодында «6» - сынып; «2.1» - 
бөлімше; «4» - оқу мақсатының реттік нөмірі.

10. Оқыту мақсаттарының жүйесі:
1) түсіну жəне жауап беру:

(Жалғасы. Басы 17-23-беттерде) Білім алушылар білуі тиіс:
Бөлімше 5-сынып 6-сынып 7-сынып 8-сынып 9-сынып

1. Терминдерді 
түсіну

5.1.1.1 терминдерді түсіну: 
көркем əдебиет, фольклор, 
батырлар жыры, қисса, 
ертегі, əдеби ертегі, сю-
жет, композиция, көркем 
уақыт пен кеңістік, жан-
жал, батыр, повестеуші, 
əңгімелеуші, гипербола, 
эпитет, теңеу, аллегория, 
параллелизм

6.1.1.1 терминдерді түсіну: 
көркемдік əлемі, миф, 
мифологиялық батыр, 
мифологиялық бейне, əңгіме, 
повесть, пьеса-ертегі, афи-
ша, ремарка, портрет, пей-
заж, метафора, кейіптеу, 
риторикалық пішіндер, анти-
теза, перифраз, эпос, лирика, 
əдебиет түріндегі драма

7.1.1.1 терминдерді түсіну: астар-
лы əңгіме, аңыз, баллада, мы-
сал, əдеби бағыт, классицизм, 
фантастикалық əңгіме, комедия, 
фэнтези, сатира, əзіл-оспақ, гро-
теск, сарказм, ирония, көркем 
бөлшегі, лирикалық кейіпкер, 
ырғақ жəне рифм, аллитерация, 
ассонанс, аллегория, инверсия, 
анафора

8. 1.1.1 терминдерді түсіну: 
романтизм жəне реализм 
сияқты əдеби бағыттар, 
тарихи бейне бойынша 
(кейіпкер), трагедия, ко-
медия, поэма, символ, 
психологиялық паралле-
лизм, афоризм, эпиграф, 
прототип, автобиографизм

9. 1.1.1 терминдерді түсіну: 
жанр, сонет, роман, лирикалық 
шегініс, типтеу, психологизм, 
ішкі монолог, оксюморон, хро-
нотоп, градация, парцелляция, 
афоризм

2. Көркем 
шығармаларды 
түсіну

5.1.2.1 көркем шығарма 
туралы жалпы түсінік, 
тақырыпты ұғыну

6.1.2.1 көркем шығарма тура-
лы жалпы түсінік, басты жəне 
екінші кезектегі ақпаратты 
түсіну

7.1.2.1 көркем шығармаларды 
егжей-тегжейлі түсіну, белгілі 
жəне белгісіз ақпараттарды 
қосқанда

8.1.2.1 көркем шығарманы 
түсіну, сыни ойлау, ашық 
жəне жасырын (сөздің аста-
ры) ақпараттарды ажырату 

9.1.2.1 көркем шығармаларды 
түсіну, сыни ойлау, оқылған 
немесе тыңдалғанға өз 
көзқарасын білдіру

3. Жатқа оқу 
жəне дəйексөз 
алу

5.1.3.1 шағын көлемді 
мəтін фрагменттерін 
(поэтикалық, прозалық) 
мəнерлеп жатқа айту 

6.1.3.1 мəтін 
фрагменттерін(поэтикалық, 
прозалық, драмалық) 
мəнерлеп жатқа оқу

7.1.3.1 лирикалық кейіпкер жəне/
немесе кейіпкер бейнесінің си-
паттамасымен дəйексөзді өз 
бетімен тауып, үзіндіні мəнерлеп 
жатқа оқу

8.1.3.1 шығарманың 
тақырыбын айқындатын 
дəйексөзді өз бетімен тауып, 
үзіндіні мəнерлеп жатқа оқу

9.1.3.1
шығарманың проблемалары-
на байланысты дəйексөзді 
өз бетімен тауып, үзіндіні 
мəнерлеп жатқа оқу

4. Жоспар құру 5.1.4.1 қарапайым жос-
пар құру

6.1.4.1 қарапайым дəйекті 
жоспар құру

7.1.4.1 күрделі жоспар құру 8.1.4.1 күрделі дəйекті жо-
спар құру

9.1.4.1 тезисті жоспар құру

5. Мазмұнын 
айту

5.1.5.1 шығарманың не-
месе үзіндінің мазмұнын 
қысқаша айтып беру

6.1.5.1 шығарманың 
қаһармандары мен оқиғасы 
туралы өз пікірін білдіре оты-
рып шағын эпикалық немесе 
драмалық түрде мазмұнын 
(қысқа, толық) айтып беру

7.1.5.1 шығарманың немесе 
үзіндінің қаһармандары мен 
оқиғасы туралы өз пікірін білдіре 
отырып мазмұнын (қысқа, толық, 
ішінара) айтып беру

8.1.5.1 дəйексөздің түрлі 
тəсілдерін пайдалана оты-
рып шығарманың немесе 
үзіндінің мазмұнын айтып 
беру

9.1.5.1 сюжеттің дамуын 
шығармашыл түрде ойлап, 
əңгімелеудің түрлі тəсілдерін 
пайдаланып шығарманың 
мазмұнын айтып беру

6. Сұраққа 
жауап 

5.1.6.1 сұраққа қысқа жəне 
толық жауап беру

6.1.6.1 сұраққа кең түрде жа-
уап беру

7.1.6.1 мəселелі сұраққа дəлелді 
жауап беру

8.1.6.1 мəселелі сұраққа 
дəйексөзді пайдаланып 
дəлелді жауап беру

9.1.6.1 дереккөздерге сілтеме 
жасалған мəселелі сұраққа кең 
түрде дəлелді жауап беру

2) мəтінді талдау жəне өзінше түсіндіру (интерпретация):
Білім алушылар білуі тиіс:

Бөлімше 5-сынып 6-сынып 7-сынып 8-сынып 9-сынып
1. Жанр 5.2.1.1 жанрды жəне 

оның белгілерін 
(қисса, ертегі, 
əдебиеттік ертегі) 
анықтау

6.2.1.1 жанрды жəне оның 
белгілерін (əңгіме, хикаят, 
ертегі-пьеса) анықтау

7.2.1.1 жанрды жəне оның 
белгілерін (астарлы əңгіме, 
баллада, аңыз əңгіме, аңыз, 
комедия, лирикалық өлең, 
фэнтези, қиял-ғажайып 
əңгіме) анықтау 

8.2.1.1 жанрды жəне оның 
белгілерін (трагедия, комедия, 
поэма) анықтау

9.2.1.1 жанрды жəне оның 
белгілерін (сонет, роман, 
хаттардағы роман) анықтау 

2. Тақырып жəне 
идея

5.2.2.1 шығармадағы 
негізгі ойды анықтау

6.2.2.1 құрылымдық 
элементтеріне сүйене оты-
рып шығармадағы негізгі ойды 
анықтау

7.2.2.1 кейіпкердің қылығы 
туралы өз пікірін айта оты-
рып шығарманың тақырыбын 
жəне идеясын анықтау

8.2.2.1 мəселелер туралы өз 
пікірін айта отырып шығарманың 
тақырыбын жəне идеясын анықтау

9.2.2.1 өз позициясын дəлел 
келтіруі жəне өзектілігі туралы өз 
пікірін айта отырып шығарманың 
тақырыбын жəне идеясын 
анықтау

3. Композиция 5.2.3.1 шығарма 
мəтінінен композиция 
элементін бөлу

6.2.3.1 шығарма сюжетіндегі 
рөлдерін түсіндіру, шығарма 
мəтінінен композиция 
элементін бөлу

7.2.3.1 эпиграф рөлін жəне 
оның мəнін түсіндірушығарма 
мəтінінен композиция 
элементін бөлу

8.2.3.1 қойылған эпизод мəнін 
түсіндіру, шығарма мəтінінен ком-
позиция элементін бөлу

9.2.3.1 лирикалық ауытқулардың 
мəнін түсіндіру, композиция 
түрлерін ажырату, шығарма 
мəтінінен композиция элементін 
бөлу

4. Эпизодты 
талдау

5. 2.4.1 бас 
кейіпкерлер 
мінездемелері үшін 
маңызды эпизодқа 
талдау жасау

6.2.4.1 бас кейіпкерлер 
мінездемелеріүшін маңызды 
драмалық жəне прозалық 
шығармалардың эпизодтары-
на талдау жасау

7. 2.4.1 бас кейіпкерден басқа 
кейіпкерлер мінездемелері 
үшін маңызды драмалық, 
прозалық жəне лирикалық 
шығармалардың эпизодтары-
на талдау жасау

8. 2.4.1 сюжет дамуының рөлі жəне 
олардың мəселелермен байланы-
сын түсіндіру, шығарма эпизодына 
талдау жасау

9. 2.4.1 басқа эпизодтар-
мен байланысын түсіндіру, 
кикілжіңді анықтау үшін маңызды 
шығармадағы эпизодтарға тал-
дау жасау

5. Кейіп-
керлерге 
мінездеме

5.2.5.1 кейіпкерлерге 
мінездеме беру 

6.2.5.1 мəтіндегі жоспар 
мен цитаталарын қолданып 
кейіпкерлерге мінездеме 
жасау 

7.2.5.1 мəтіндегі цитата-
лар негізіндегі детальдар-
ды қолданып шығарма 
кейіпкерлеріне мінездеме 
жасау

8.2.5.1 шығарма кейіпкерлерінің 
əрекеті, мінез-құлқына, аты мен 
тегінің маңызына мінездеме жасау 

9.2.5.1 шығарма кейіпкерлерінің 
əлеуметтік жəне тұлғааралық 
қарым-қатынасына мінездеме 
жасау 

6. Түрлі форма-
да көрсетілген 
шығарманың 
көркемдік əлемі 

5.2.6.1 көркем 
кеңістікке тал-
дау жасау жəне өз 
елестетуіңді су-
рет, схема, кластер 
түрінде безендіру 

6.2.6.1 көркем кеңістік пен 
уақытқа талдау жасау жəне өз 
елестетуіңді сурет, схема, кла-
стер түрінде безендіру

7.2.6.1 сюжет пен 
композицияға талдау жа-
сау, жəне өз елестетуіңді 
сурет, схема, кластер, 
презентациятүрінде 
безендіру

8.2.6.1 бейне жүйесіне талдау 
жасау, хронотоп, шығарманың 
құрылымын жəне ақпаратты 
қысқартудың əр түрлі тəсілдер 
көмегімен (сызбалар, кестелер, 
интеллект-карталар, ментальды 
карталар, ПОПС-формулалар, 
диаграммалар) безендіру

9.2.6.1 туындының көркемдік 
əлеміне талдау жасау, 
шығарманың құрылымын жəне 
ақпаратты қысқартудың əр түрлі 
тəсілдер көмегімен (сызбалар, 
кестелер, интеллект-карталар, 
ментальды карталар, ПОПС-
формулалар, диаграммалар) 
безендіру

7. Автордың 
қатынасы

5.2.7.1 бас кейіпкерге 
автордың қатынасын 
анықтау

6 2.7.1 бас жəне басқа 
кейіпкерлерге автордың 
қатынасын анықтау 

7.2.7.1 өз позициясын 
ұстанып, бас жəне басқа 
кейіпкерлерге автордың 
қатынасын анықтау 

8.2.7.1 кейіпкерге авторлық 
қатынаспен қараудың түрлерін 
анықтау 

9.2.7.1 кейіпкерге жəне оқиғаны 
бейнелеуге авторлық қатынаспен 
қараудың түрлерін анықтау

8. Əдеби 
тəсілдер мен 
бейнелеу 
құралдары

5.2.8.1 мұғалімнің 
көмегімен көркем 
мəтіндегі бейнелеу 
құралдарына (гипер-
бола, эпитет, теңеу, 
аллегория, паралле-
лизм) талдау жасау

6.2.8.1 поэтикалық синтак-
сис пішіндеріне (риторикалық 
сұрақтар, қаратпа сөздер, леп-
теу, антитездер, перифраза) 
жəне бейнелеу құралдарына 
(метафоралар, кейіптеу) тал-
дау жасау

7.2.8.1 көркем мəтіндегі 
поэтикалық синтаксис 
пішіндеріне жəне бейнелеу 
құралдарына (аллитера-
циялар, ассонанстар, ал-
легориялар, инверсиялар, 
анафоралар) талдау жасау, 
комедиялық негізгі түрлері 
(сатира, юмор, гротеск, иро-
ния, сарказм, əзіл-сықақ)

8.2.8.1 кейіпкерлерге авторлық си-
паттама беру тəсілдеріне, бейне-
леу құралдарына, поэтикалық син-
таксис пішіндеріне (риторикалық 
пішіндер, антитездер, перифра-
залар инверсиялар, анафоралар, 
градациялар), əдеби тəсілдеріне 
(символдар, психологиялық парал-
лелизм, өмірбаян) талдау жасау

9.2.8.1 бейнелерді жасау 
құралдары мен тəсілдеріне, 
бейнелеу құралдары мен 
поэтикалық синтаксис 
пішіндеріне (эпитеттер, мета-
форалар, кейіптеу, риторикалық 
пішіндер, антитездер, перифра-
за, аллитерациялар, ассонан-
стар, аллегория, инверсия, ана-
форалар, градация, парцелля-
ция) талдау жасау

9. Шығар-
машылық хат

5.2.9.1 
шығармашылық 
жұмыстарды жазу 
(ертегі, əңгіме, тірек 
сөздердің жəне 
иллюстрациялардың 
көмегімен əдеби 
тақырыптарға шағын 
шығармаларжазу)

6.2.9.1 тілдің бейнелеу 
құралдарын пайдала-
на отырып, оқығанан өз 
түсінігін білдіре отырып, 
шығармашылық жұмыстарды 
жазу (аңыз-əңгімелер, 
əдеби тақырыптарға шағын 
шығарма, салыстырмалы си-
паттамалар)

7.2.9.1 тілдің бейнелеу 
құралдарынпайдалана 
отырып, оқығанына өз 
пікірін білдіре отырып, 
шығармашылық жұмыстарды 
жазу (шығарма, мысал, пікір, 
əдеби кейіпкермен репортаж, 
сұхбат)

8.2.9.1 тілдің бейнелеу 
құралдарынпайдалана оты-
рып, кейіпкерлерге, оның іс-
қылықтарына өз пікірін білдіре оты-
рып, шығармашылық жұмыстарды 
жазу (əдеби кейіпкерге хат, сце-
нарийлер)

9.2.9.1 əдеби жəне еркін 
тақырыптарға шығарма жəне 
пікір (спектакльдерге жəне/не-
месе шығармалардың экранда-
луына) жазу 

3) бағалау жəне салыстырмалы талдау:
Білім алушылар білуі тиіс:

Бөлімше 5-сынып 6-сынып 7-сынып 8-сынып 9-сынып
1. Көркем 
əдебиетті 
бағалау

5.3.1.1 өз ойын білдіре 
отырып, шығарманы 
талдауға қатысу 

6.3.1.1 басты кейіпкерлердің 
іс-əрекеттерін бағалай 
отырып, шығармаларды 
талдауға қатысу

7.3.1.1 басты кейікерлер 
жəне оқиғалар туралы 
пікірін қаһармандары ту-
ралы білдіре отырып, 
шығармаларды талдауға 
қатысу

8.3.1.1 өз көзқарастарын қорғап, 
кейіпкерлердің мінез-құлықтары 
мен іс-əрекеттерін, автордың 
позициясын бағалай отырып, 
шығармаларды талдауға қатысу

9.3.1.1 əр түрлі пікірлерді 
ескеріп, шығармалардың келелі 
мəселелерінің жиынтығын 
бағалай отырып, өз ұстанымын 
түсіндіре отырып шығармаларды 
талдауға қатысу 

2. Көркем 
туындының 
шығармаларын 
басқа да өнер 
түрлерімен са-
лыстыру 

5.3.2.1 мұғалімнің 
қолдауымен 
ұқсастықтары мен 
айырмашылықтарын 
түсіндіре отырып, 
көркем туындының 
шығармаларын басқа да 
өнер туындыларының 
түрлерімен салыстыру

6.3.2.1 мұғалімнің 
қолдауымен ұқсастықтары 
мен айырмашылықтарын 
түсіндіре отырып, (салы-
стырмалы сипаттаманың 
жоспары) көркем туындының 
шығармаларын басқа 
да өнер туындылары 
түрлерімен салыстыру

7.3.2.1 əдеби бейнелерді 
құру арқылы ұқсастықтары 
мен айырмашылықтарын 
сипаттай отырып, көркем 
туындының шығармаларын 
басқа да өнер 
туындыларының түрлерімен 
салыстыру

8.3.2.1 өнер түрлерінен 
бейнелерді құру арқылы ар-
найы ортаны сипаттай оты-
рып, көркем туындының 
шығармаларын басқа да өнер 
туындыларының түрлерімен 
салыстыру

9.3.2.1 өнер түрлерінен бейне-
лерді құру арқылы ұқсастықтары 
мен айырмашылықтарын сипат-
тап, жеке авторлық тəсілдерін 
сипаттай отырып, көркем 
туындының шығармаларын 
басқа да өнер туындыларының 
түрлерімен салыстыру 

3. Əдебиет 
шығармаларын 
салыстыру 

5.3.3.1 мұғалімнің 
көмегімен тəжік, 
орыс, қазақ жəне 
əлемдік əдебиеттегі 
жақын тақырыпты 
шығармаларды (немесе 
үзінділерін) салыстыру 

6.3.3.1 тəжік, орыс, қазақ 
жəне əлемдік əдебиеттегі 
жақын тақырыпты жəне 
келелі мəселелерінің 
жиынтығы туралы 
шығармаларды (немесе 
үзінділерін) салыстыру

7.3.3.1 тəжік, орыс, қазақ 
жəне əлемдік əдебиеттегі 
жақын тақырыпты, жанрды 
жəне келелі мəселелерінің 
жиынтығы туралы 
шығармаларды (немесе 
үзінділерін) салыстыру

8.3.3.1 тəжік, орыс, қазақ жəне 
əлемдік əдебиеттегі жақын 
тақырыпты, жанрды жəне келелі 
мəселелерінің жиынтығы ту-
ралы шығармаларды (немесе 
үзінділерін) ұлттық мəдениет 
ерекшеліктерін ескере отырып, 
салыстыру

9.3.3.1 тəжік, орыс, қазақ жəне 
əлемдік əдебиеттегі жақын 
тақырыпты, жанрды жəне келелі 
мəселелерінің жиынтығы ту-
ралы шығармаларды (немесе 
үзінділерін) ұлттық мəдениет 
ерекшеліктерін ескеріп, 
авторлардың ұстанымын 
түсіндіре отырып, салыстыру

4. Пікірді 
бағалау

5.3.4.1 ауызша жəне жаз-
баша пікірлерді (өзінің, 
сыныптаста рының) 
тақырыпқа сəйкестік 
тұрғысынан бағалау

6.3.4.1 ауызша жəне жазба-
ша пікірлерді (өзінің, сынып-
таста рының) тақырыптың 
толық ашылуы, дəйексөздің 
реттілігі тұрғысынан, бағалау 

7.3.4.1 ауызша жəне жаз-
баша пікірлерді (өзінің, 
сыныптастарының) 
тақырыптың толықтығы 
мен тереңдігі, дəйексөз 
орындылығы, композициялық 
бірлігі тұрғысынан бағалау 

8.3.4.1 ауызша жəне жаз-
баша пікірлерді (өзінің, 
сыныптастарының) тақырыптың 
толықтығы мен тереңдігі, 
дəйексөз орындылығы, 
композициялық бірлігі мен 
фактологиялық дəлдік 
тұрғысынан бағалау

9.3.4.1 ауызша жəне жаз-
баша пікірлерді (өзінің, 
сыныптастарының) тақырыптың 
толықтығы мен тереңдігі, 
дəйексөз орындылығы, 
композициялық жəне стилдік 
бірлігі мен фактологиялық дəлдік 
тұрғысынан бағалау

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

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

Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған «Тəжік əдебиеті» 
оқу пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасына қосымша

Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған «Тəжік əдебиеті» 
пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру 

бойынша ұзақ мерзімді жоспар

1) 5-сынып:

Та
қы

-
ры

п Оқылатын 
шығармалар

Да
ғд
ы

-
ла

р Оқыту мақсаттары

1-тоқсан

Ба
ты

рл
ар

 д
ас
та
ны

1. «Эраж жəне 
сиқыршы тура-
лы» аңыз.
2. Əсірелеу өнері. 
Көркем бейне, 
көркем бейне 
кейіпкері.
3. Мақал-
мəтелдер. 
Аңыздар жəне 
əңгімелер. 
4. Буын, өлең 
ұйқастары.

Тү
сін

у 
жə

не
 ж
ау
ап

 б
ер
у 5.1.1.1 терминдерді түсіну: көркем əдебиет, фоль-

клор, батырлар жыры, қисса, ертегі, əдеби ертегі, 
сюжет, композиция, көркем уақыт пен кеңістік, жан-
жал, батыр, повестеуші, əңгімелеуші, гипербола, 
эпитет, теңеу, аллегория, параллелизм;
5.1.2.1 көркем шығарма туралы жалпы түсінік, 
тақырыпты ұғыну ;
5.1.3.1 шағын көлемді мəтін фрагменттерін 
(поэтикалық, прозалық) мəнерлеп жатқа айту;
5.1.4.1 қарапайым жоспар құру;
5.1.6.1 сұраққа қысқа жəне толық жауап беру

Та
лд
ау

 ж
əн
е 
ин
те
р-

пр
ет
ац
ия

5.2.1.1жанрды жəне оның белгілерін (қисса, ертегі, 
əдебиеттік ертегі) анықтау;
5.2.2.1 шығармада
ғы негізгі ойды анықтау;
5.2.5.1 кейіпкерлер
ге мінездеме беру;
5.2.8.1 мұғалімнің көмегімен көркем мəтіндегі бей-
нелеу құралдарына (гипербола, эпитет, теңеу, ал-
легория, параллелизм) талдау жасау

Ба
ға
ла
у 
жə

не
 

са
лы

ст
ыр

у 5.3.1.1 өз ойын білдіре отырып, шығарманы 
талдауға қатысу

2-тоқсан

Ə
де
би

 п
оэ
ти
ка
лы

қ е
рт
ег
і

1. Абуабдулло 
Рудаки «Білім 
жайында», «Ей, 
Бұхара қуан...», 
«Тамаша көктем» 
өлеңдерінен 
үзінді.
2. А.И. Сина 
«Жылан жəне 
тостағандағы 
сүт», «Жолда», 
«Зафарнома».
3. Саъди Шерози. 
«Гүлістаннан», 
«Ҷабри устод беҳ 
аз меҳри падар» 
əңгімелер.
4. Бадриддин 
Хилоли «Дос 
үшін өмірін қию», 
«Мінез-құлық ту-
ралы».

Тү
сін

у 
жə

не
 

жа
уа
п 
бе
ру

5.1.2.1 көркем шығарма туралы жалпы түсінік, 
тақырыпты ұғыну;
5.1.3.1 шағын көлемді мəтін фрагменттерін 
(поэтикалық, прозалық) мəнерлеп жатқа айту;
5.1.5.1 шығарманың немесе үзіндінің мазмұнын 
қысқаша айтып беру

Та
лд
ау

 ж
əн
е 
ин
те
рп
ре
та
ци
я 5.2.1.1 жанрды жəне оның белгілерін (қисса, ертегі, 

əдебиеттік ертегі) анықтау;
5.2.2.1 шығармадағы негізгі ойды анықтау;
5.2.3.1 шығарма мəтінінен композиция элементін 
бөлу;
5.2.4.1 бас кейіпкерлер мінездемелері үшін 
маңызды эпизодқа талдау жасау;
5.2.5.1 кейіпкерлерге мінездеме беру;
5.2.9.1 шығармашылық жұмыстарды жазу (ертегі, 
əңгіме, тірек сөздердің жəне иллюстрациялардың 
көмегімен əдеби тақырыптарға шағын шығармалар 
жазу)

Ба
ға
ла
у 
жə

не
 

са
лы

ст
ыр

у 5.3.3.1 мұғалімнің көмегімен тəжік, орыс, қазақ 
жəне əлемдік əдебиеттегі жақын тақырыпты 
шығармаларды (немесе үзінділерін) салыстыру

3-тоқсан

Ə
де
би

 п
ро
за
лы

қ е
рт
ег
і

1. С. Айни «Тəжік 
елінің батыры 
Темірмəлік».
2. М. Турсинзода 
«Мəңгі жарық» 
поэмасынан 
үзінді.
 3. Эрадж 
Мирзо «Аналық 
құдырет», 
«Наурыз 
мерекесі», 
«Мұғалімнің 
құдыреті».
4. Хахилуллои 
Халили 
«Аналарға 
сыйлық», 
«Отанымыздың 
ұрпақтарына жол-
дау», «Наурыз 
қамы».

Тү
сін

у 
жə

не
 

жа
уа
п 
бе
ру

5.1.1.1 терминдерді түсіну: көркем əдебиет, фоль-
клор, батырлар жыры, қисса, ертегі, əдеби ертегі, 
сюжет, композиция, көркем уақыт пен кеңістік, жан-
жал, батыр, повестеуші, əңгімелеуші, гипербола, 
эпитет, теңеу, аллегория, параллелизм;
5.1.3.1 шағын көлемді мəтін фрагменттерін 
(поэтикалық, прозалық) мəнерлеп жатқа айту;
5.1.6.1 сұраққа қысқа жəне толық жауап беру

Та
лд
ау

 ж
əн
е 
ин
те
рп
ре
та
ци
я

5.2.2.1
шығармадағы негізгі ойды анықтау;
5.2.4.1 бас кейіпкерлер мінездемелері үшін 
маңызды эпизодқа талдау жасау;
5.2.5.1 кейіпкерлер
ге мінездеме беру;
5.2.6.1 көркем кеңістікке талдау жасау жəне 
өз елестетуіңді сурет, схема, кластер түрінде 
безендіру;
5.2.7.1 бас кейіпкерге автордың қатынасын 
анықтау;
5.2.8.1 мұғалімнің көмегімен көркем мəтіндегі бей-
нелеу құралдарына (гипербола, эпитет, теңеу, ал-
легория, параллелизм) талдау жасау

Ба
ға
ла
у 
жə

не
 

са
лы

ст
ыр

у 5.3.2.1 мұғалімнің қолдауымен ұқсастықтары 
мен айырмашылықтарын түсіндіре отырып, 
көркем туындының шығармаларын басқа да өнер 
туындыларының түрлерімен салыстыру

4-тоқсан

Ə
де
би

 ш
ығ
ар
ма

ла
рд
ағ
ы 
ф
ол
ьк
ло
рл
ық

 э
ле
ме

нт
те
р 

1. Фотех Ниёзи 
«Адалдық», 
«Мамараджаба 
ерлігі» романда-
рынан үзінді.
2. М. Миршакар 
«Мазасыз 
Пяндж», «Кедей» 
дастандары. 
3. Абдумалик 
Бахори «Екі дау-
лы ай» повесінен 
үзінді, «Алиджан 
мен Азиза» 
əңгімесі.
4. Гаффар 
Мирза «Билік 
жəне мемлекет», 
«Бесік басында» 
дастандарының 
бастамасы.

Тү
сін

у 
жə

не
 

жа
уа
п 
бе
ру 5.1.2.1 көркем шығарма туралы жалпы түсінік, 

тақырыпты ұғыну;
5.1.3.1 шағын көлемді мəтін фрагменттерін 
(поэтикалық, прозалық) мəнерлеп жатқа айту;
5.1.4.1 қарапайым жоспар құру

Та
лд
ау

 ж
əн
е 
ин
те
рп
ре
та
ци
я

5.2.3.1 шығарма мəтінінен композиция элементін 
бөлу;
5.2.4.1 бас кейіпкерлер мінездемелері үшін 
маңызды эпизодқа талдау жасау;
5.2.5.1 кейіпкерлерге мінездеме беру;
5.2.6.1 көркем кеңістікке талдау жасау жəне 
өз елестетуіңді сурет, схема, кластер түрінде 
безендіру;
5.2.7.1 бас кейіпкерге автордың қатысын анықтау;
5.2.8.1 мұғалімнің көмегімен көркем мəтіндегі бей-
нелеу құралдарына (гипербола, эпитет, теңеу, ал-
легория, параллелизм) талдау жасау;
5.2.9.1 шығармашылық жұмыстарды жазу (ертегі, 
əңгіме, тірек сөздердің жəне иллюстрациялардың 
кө мегімен əдеби тақырыптарға шағын шығармалар 
жазу)

Ба
ға
ла
у 
жə

не
 

са
лы

ст
ыр

у 5.3.4.1 ауызша жəне жазбаша пікірлерді (өзінің, 
сыныптастарының) тақырыпқа сəйкестік 
тұрғысынан бағалау

2) 6-сынып: 

Та
қы

-
ры

п Оқылатын 
шығармалар Да

ғд
ы

-
ла

р Оқыту мақсаттары

1-тоқсан

Ə
ле
м 
ха
лы

қт
ар
ын

ың
 м
иф

те
рі

1. Ауыз əдебиеті 
жəне фольклор. 
2. Тарихи 
əндер «Восеъ 
көтерілісі».
3. Жатжұрттық. 
4. Төртшумақты 
өлеңдер мен 
жұмбақтар үлгісі.

Тү
сін

у 
жə

не
 ж
ау
ап

 б
ер
у

6.1.1.1 терминдерді түсіну: көркемдік əлемі, миф, 
мифологиялық батыр, мифологиялық бейне, 
əңгіме, повесть, пьеса-ертегі, афиша, ремарка, 
портрет, пейзаж, метафора, кейіптеу, риторикалық 
пішіндер, антитеза, перифраз, эпос, лирика, 
əдебиет түріндегі драма;
6.1.2.1 көркем шығарма туралы жалпы түсінік, бас-
ты жəне екінші кезектегі ақпаратты түсіну;
6.1.3.1 мəтін фрагменттерін (поэтикалық, проза-
лық, драмалық) мəнерлеп жатқа оқу; 6.1.5.1 шы-
ғарманың қаһармандары мен оқиғасы туралы өз 
пікірін білдіре отырып шағын эпикалық немесе дра-
малық түрде мазмұнын (қысқа, толық) айтып беру

Та
лд
ау

 ж
əн
е 

ин
те
рп
ре
та
ци
я

6.2.1.1 жанрды жəне оның белгілерін 
(əңгіме, хикаят, ертегі-пьеса) анықтау;
6.2.3.1 шығарма сюжетіндегі рөлдерін түсіндіру, 
шығарма мəтінінен композиция элементін бөлу;
6.2.5.1 мəтіндегі жоспар мен цитаталарын 
қолданып кейіпкерлерге мінездеме жасау;
6.2.9.1 тілдің бейнелеу құралдарын пайдала-
на отырып, оқығаннан өз түсінігін білдіре оты-
рып, шығармашылық жұмыстарды жазу (аңыз-
əңгімелер, əдеби тақырыптарға шағын шығарма, 
салыстырмалы сипаттамалар)

Ба
ға
ла
у 
жə

не
 

са
лы

ст
ыр

у 6.3.1.1  басты кейіпкерлердің іс-əрекеттерін 
бағалай отырып, шығармаларды талдауға қатысу

2-тоқсан

Ə
де
би

 п
оэ
ти
ка
лы

қ е
рт
ег
і 1. Унсурулмаоли 

Кайковус 
«Кобуснамеден» 
тарау.
2. Н. Ганджави 
«Хайр жəне Шар» 
поэмасы
3. Мухаммад 
Газоли «Насихат-
ул-мулук» 
шығармасынан 
əңгімелер.

Тү
сін

у 
жə

не
 ж
ау
ап

 б
ер
у

6.1.1.1 терминдерді түсіну: көркемдік əлемі, миф, 
мифологиялық батыр, мифологиялық бейне, 
əңгіме, повесть, пьеса-ертегі, афиша, ремарка, 
портрет, пейзаж, метафора, кейіптеу, риторикалық 
пішіндер, антитеза, перифраз, эпос, лирика, 
əдебиет түріндегі драма;
6.1.3.1 мəтін фрагменттерін (поэтикалық, 
прозалық, драмалық) мəнерлеп жатқа оқу;
6.1.5.1шығарманың қаһармандары мен оқиғасы 
туралы өз пікірін білдіре отырып шағын эпикалық 
немесе драмалық түрде мазмұнын (қысқа, толық) 
айтып беру; 6.1.6.1 сұраққа толық жауап беру

(Жалғасы 25-бетте) 
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4. Мухаммед 
Авфи Бухорои 
«Джоме-
ул-хикоёт» 
шығармасынан 
əңгімелер.

Та
лд
ау

 ж
əн
е 
ин
те
рп
ре

-
та
ци
я

6.2.2.1 құрылымдық элементтеріне сүйене отырып 
шығармадағы негізгі ойды анықтау;
6.2.3.1 шығарма сюжетіндегі рөлдерін түсіндіру, 
шығарма мəтінінен композиция элементін бөлу;
6.2.4.1 бас кейіпкерлер мінездемелеріүшін 
маңызды драмалық жəне прозалық 
шығармалардың эпизодтарына талдау жасау;
6.2.5.1 мəтіндегі жоспар мен цитаталарын 
қолданып кейіпкерлерге мінездеме жасау;
6.2.7.1 бас жəне басқа
 кейіпкерлерге автордың қатынасын анықтау

Ба
ға
ла
у 
жə

не
 

са
лы

ст
ыр

у

6.3.3.1 тəжік, орыс, қазақ жəне əлемдік əдебиеттегі 
жақын тақырыпты жəне келелі мəселелерінің 
жиынтығы туралы шығармаларды (немесе 
үзінділерін) салыстыру

3-тоқсан

Ад
ам

ны
ң 
ад
ам

ге
рш

іл
ік 
та
ңд
ау
ы

1. Х. Шерози 
«Тағдыр кемесі», 
«Дос жолдауы», 
«Алаң болма».
2. З.М. Восифи 
«Бадое-ул-вакое» 
шығармасынан 
əңгімелер.
3. Ш. Бухорои 
«Дил забони шик-
ва пеши ман зи 
сахтӣ боз кард», 
«Кавсар ҳарифи 
чашми тари ман 
намешавад» ли-
рикалары.
4. А. Дониш 
«Наводир-
ул-вакое» 
шығармасынан 
үзінді. 

Тү
сін

у 
жə

не
 

жа
уа
п 
бе
ру 6.1.4.1 қарапайым дəйекті жоспар құру

Та
лд
ау

 ж
əн
е 
ин
те
рп
ре
та
ци
я

6.2.1.1 жанрды жəне оның белгілерін (əңгіме, хика-
ят, ертегі-пьеса) анықтау;
6.2.2.1 құрылымдық элементтеріне сүйене отырып 
шығармадағы негізгі ойды анықтау;
6.2.4.1 бас кейіпкерлер мінездемелері 
үшін маңызды драмалық жəне прозалық 
шығармалардың эпизодтарына талдау жасау;
6.2.5.1 мəтіндегі жоспар мен цитаталарын 
қолданып кейіпкерлерге мінездеме жасау;
6.2.6.1 көркем кеңістік пен уақытқа талдау жасау 
жəне өз елестетуіңді сурет, схема, кластер түрінде 
безендіру;
6.2.7.1 бас жəне басқа кейіпкерлерге автордың 
қатынасын анықтау;
6.2.8.1 поэтикалық синтаксис пішіндеріне 
(риторикалық сұрақтар, қаратпа сөздер, леп-
теу, антитездер, перифразалар) жəне бейнелеу 
құралдарына (метафоралар, кейіптеу) талдау 
жасау;
6.2.9.1 тілдің бейнелеу құралдарын пайдала-
на отырып, оқығаннан өз түсінігін білдіре оты-
рып, шығармашылық жұмыстарды жазу (аңыз-
əңгімелер, əдеби тақырыптарға шағын шығарма, 
салыстырмалы сипаттамалар)

Ба
ға
ла
у 
жə

не
 

са
лы

ст
ыр

у 6.3.2.1 мұғалімнің қолдауымен ұқсастықтары мен 
айырмашылықтарын түсіндіре отырып (салыстыр-
малы сипаттаманың жоспары), көркем туындының 
шығармаларын басқа да өнер туындылары 
түрлерімен салыстыру

4-тоқсан

Ə
де
би

 ш
ығ
ар
ма

ла
рд
ағ
ы 
ер
те
гі 
жə

не
 м
иф

ол
ог
ия
лы

қ э
ле
ме

нт
те
р

1. А. Лохути 
«Отан», «Керек 
емес құлшылық» 
өлеңдерін талдау.
2. М. Əуезов 
«Абай» романы-
нан үзінді.

Тү
сін

у 
жə

не
 ж
ау
ап

 б
ер
у

6.1.1.1 терминдерді түсіну: көркемдік əлемі, миф, 
мифологиялық батыр, мифологиялық бейне, 
əңгіме, повесть, пьеса-ертегі, афиша, ремарка, 
портрет, пейзаж, метафора, кейіптеу, риторикалық 
пішіндер, антитеза, перифраз, эпос, лирика, 
əдебиет түріндегі драма;
6.1.2.1 көркем шығарма туралы жалпы түсінік, ба-
сты жəне екінші кезектегі ақпаратты түсіну;
6.1.3.1мəтін фрагменттерін
(поэтикалық, прозалық, драмалық) мəнерлеп 
жатқа оқу;
6.1.4.1 қарапайым дəйекті жоспар құру;
6.1.6.1 сұраққа кең түрде жауап беру

Та
лд
ау

 ж
əн
е 
ин
те
р-

пр
ет
ац
ия

6.2.5.1 мəтіндегі жоспар мен цитаталарын 
қолданып кейіпкерлерге мінездеме жасау;
6.2.6.1 көркем кеңістік пен уақытқа талдау жасау 
жəне өз елестетуіңді сурет, схема, кластер түрінде 
безендіру;
6.2.8.1 поэтикалық синтаксис пішіндеріне 
(риторикалық сұрақтар, қаратпа сөздер, леп-
теу, антитездер, перифразалар) жəне бейнелеу 
құралдарына (метафоралар, кейіптеу) талдау 
жасау;
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6.4.4.1 ауызша жəне жазбаша пікірлерді (өзінің, 
сыныптастарының) тақырыптың толық ашылуы, 
дəйексөздің реттілігі тұрғысынан, бағалау

3) 7-сынып: 

Та
қы

-
ры

п Оқылатын 
шығармалар Да

ғд
ы

-
ла

р Оқыту мақсаттары

1-тоқсан

Ə
де
би
ет
те
гі 
аң
ыз

да
р 
ме

н 
на
қы
лд
ар

1. А. Фирдауси 
«Кова ва Заххок» 
поэмасы, 
Фирдауси наси-
хаттары.
2. Н.А. 
Самарканды 
«Төрт мақала» 
кітабынан «Саъди 
Салмон өмірі» 
əңгімесі.
3. Дж. Балхи 
«Аю мен 
ақымақ», «Емші 
мен науқас» 
əңгімелері.
4. К. Худжанди 
«Жатжұрттық», 
«Адал дос» өлеңі.
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у 
жə
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ау
ап
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у

7.1.1.1 терминдерді түсіну: астарлы əңгіме, 
аңыз, баллада, мысал, əдеби бағыт, классицизм, 
фантастикалық əңгіме, комедия, фэнтези, сати-
ра, əзіл-оспақ, гротеск, сарказм, ирония, көркем 
бөлшегі, лирикалық кейіпкер, ырғақ жəне рифм, 
аллитерация, ассонанс, аллегория, инверсия, 
анафора;
7.1.2.1 көркем шығармаларды егжей-тегжейлі 
түсіну, белгілі жəне белгісіз ақпараттарды 
қосқанда;
7.1.3.1 лирикалық кейіпкер жəне/немесе кейіпкер 
бейнесінің сипаттамасымен дəйексөзді өз бетімен 
тауып, үзіндіні мəнерлеп жатқа оқу;
7.1.4.1 күрделі жоспар құру;
7.1.6.1 мəселелі сұраққа дəлелді жауап беру
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7.2.2.1 кейіпкердің қылығы туралы өз пікірін айта 
отырып шығарманың тақырыбын жəне идеясын 
анықтау;
7.2.4.1 бас кейіпкерден басқа кейіпкерлер 
мінездемелері үшін маңызды драмалық, прозалық 
жəне лирикалық шығармалардың эпизодтарына 
талдау жасау;
7.2.5.1 мəтіндегі цитаталар негізіндегі детальдар-
ды қолданып шығарма кейіпкерлеріне мінездеме 
жасау
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у 7.4.1.1 басты кейікерлер жəне оқиғалар туралы 
пікірін қаһармандары туралы білдіре отырып, 
шығармаларды талдауға қатысу

2-тоқсан

Ад
ам

 ж
əн
е 
та
би
ға
т

1. А. Джами 
«Бахористон», 
«Силсилат-
уз-захаб» 
шығармаларынан 
əңгімелер.
2. Х.В. Кошифи 
«Торғай жəне 
келес», «Құтан», 
«Маймылдың 
істері» əңгімелері.
3. С. Насафи 
«Еске алу», 
«Құндылық», 
«Бахориёт» 
4. А. Құнанбаев 
«Интизораш 
набудӣ асло», 
«Бо дили хеш 
сарфакорӣ кун» 
өлеңдері.
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7.1.3.1 лирикалық кейіпкер жəне/немесе кейіпкер 
бейнесінің сипаттамасымен дəйексөзді өз бетімен 
тауып, үзіндіні мəнерлеп жатқа оқу;
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7.2.1.1 жанрды жəне оның белгілерін (астарлы 
əңгіме, баллада, аңыз əңгіме, аңыз, комедия, 
лирикалық өлең, фэнтези, қиял-ғажайып əңгіме) 
анықтау;
7.2.2.1 кейіпкердің қылығы туралы өз пікірін айта 
отырып шығарманың тақырыбын жəне идеясын 
анықтау;
7.2.3.1 эпиграф рөлін жəне оның мəнін түсіндіру
шығарма мəтінінен композиция элементін бөлу;
7.2.5.1 мəтіндегі цитаталар негізіндегі детальдар-
ды қолданып шығарма кейіпкерлеріне мінездеме 
жасау;
7.2.6.1 сюжет пен композицияға талдау жасау, 
жəне өз елестетуіңді сурет, схема, кластер, 
презентациятүрінде безендіру;
7.2.8.1 көркем мəтіндегі поэтикалық синтаксис 
пішіндеріне жəне бейнелеу құралдарына (алли-
терациялар, ассонанстар, аллегориялар, инвер-
сиялар, анафоралар) талдау жасау, комедиялық 
негізгі түрлері (сатира, юмор, гротеск, ирония, 
сарказм, əзіл-сықақ);
7.2.9.1 тілдің бейнелеу құралдарынпайдалана 
отырып, оқығанына өз пікірін білдіре отырып, 
шығармашылық жұмыстарды жазу (шығарма, мы-
сал, пікір, əдеби кейіпкермен репортаж, сұхбат)
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у 7.3.3.1 тəжік, орыс, қазақ жəне əлемдік 
əдебиеттегі жақын тақырыпты, жанрды жəне 
келелі мəселелерінің жиынтығы туралы 
шығармаларды (немесе үзінділерін) салыстыру

3-тоқсан
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1. Х. Юсуфи 
«Отанға махаб-
бат», «Отан».
2. Б. Рахимзода 
«Мұғалім», 
«Менің ұлы 
халқым».
3. А. Шукухи 
«Біз бейбітшілік 
жағындамыз», 
«Үлкендерге 
құрмет». 
4. Л. Шерали 
«Анама», 
«Жоғалған тіл».
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7.1.1.1 терминдерді түсіну: астарлы əңгіме, 
аңыз, баллада, мысал, əдеби бағыт, классицизм, 
фантастикалық əңгіме, комедия, фэнтези, сати-
ра, əзіл-оспақ, гротеск, сарказм, ирония, көркем 
бөлшегі, лирикалық кейіпкер, ырғақ жəне рифм, 
аллитерация, ассонанс, аллегория, инверсия, 
анафора;
7.1.2.1 көркем шығармаларды егжей-тегжейлі 
түсіну, белгілі жəне белгісіз ақпараттарды 
қосқанда;
7.1.3.1 лирикалық кейіпкер жəне/немесе кейіпкер 
бейнесінің сипаттамасымен дəйексөзді өз бетімен 
тауып, үзіндіні мəнерлеп жатқа оқу;
7.1.5.1 шығарманың немесе үзіндінің 
қаһармандары мен оқиғасы туралы өз пікірін 
білдіре отырып мазмұнын (қысқа, толық, ішінара) 
айтып беру;
7.1.6.1 мəселелі сұраққа дəлелді жауап беру 
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7.2.5.1 мəтіндегі цитаталар негізіндегі детальдар-
ды қолданып шығарма кейіпкерлеріне мінездеме 
жасау;
7.2.6.1 сюжет пен композицияға талдау жасау, 
жəне өз елестетуіңді сурет, схема, кластер, 
презентациятүрінде безендіру;
7.2.7.1 өз позициясын ұстанып, бас жəне басқа 
кейіпкерлерге автордың қатынасын анықтау;
7.2.8.1 көркем мəтіндегі поэтикалық синтаксис 
пішіндеріне жəне бейнелеу құралдарына (алли-
терациялар, ассонанстар, аллегориялар, инвер-
сиялар, анафоралар) талдау жасау, комедиялық 
негізгі түрлері (сатира, юмор, гротеск, ирония, 
сарказм, əзіл-сықақ)

Ба
ға
ла
у 
жə

не
 

са
лы

ст
ыр

у

7.3.2.1 əдеби бейнелерді құру арқылы 
ұқсастықтары мен айырмашылықтарын сипаттай 
отырып, көркем туындының шығармаларын басқа 
да өнер туындыларының түрлерімен салыстыру

4-тоқсан

М
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, қ
ұн
ды

лы
қ

1. Ж. Баласағұн 
«Құтадғу білік» 
тақырыбы жəне 
мазмұны. Кейбір 
кеңестердің 
қорытындысы. 
2. Х.А. Яссауи. 
Түркі тілді 
халықтардың 
фольклоры жəне 
шығармашылығы. 
3. Ə. Тəжібаев 
«Жаңбыр», 
«Алыстан», 
«Сүйіктім».
4. Қ. Бекқожин 
«Жел», 
«Домбыра», 
«Тəжік досыма».
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7.1.4.1 күрделі жоспар құру;
7.1.5.1 шығарманың немесе үзіндінің 
қаһармандары мен оқиғасы туралы өз пікірін 
білдіре отырып мазмұнын (қысқа, толық, ішінара) 
айтып беру;
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7.2.1.1 жанрды жəне оның белгілерін (астарлы 
əңгіме, баллада, аңыз əңгіме, аңыз, комедия, 
лирикалық өлең, фэнтези, қиял-ғажайып əңгіме) 
анықтау;
7.2.3.1 эпиграф рөлін жəне оның мəнін түсіндіру 
шығарма мəтінінен композиция элементін бөлу;
7.2.4.1 бас кейіпкерден басқа кейіпкерлер 
мінездемелері үшін маңызды драмалық, прозалық 
жəне лирикалық шығармалардың эпизодтарына 
талдау жасау;
7.2.5.1 мəтіндегі цитаталар негізіндегі детальдар-
ды қолданып шығарма кейіпкерлеріне мінездеме 
жасау;
шығармашылық жұмыстарды жазу (шығарма, 
мысал, пікір, əдеби кейіпкермен репортаж, сұхбат) 
7.2.7.1 өз позициясын ұстанып, бас жəне басқа 
кейіпкерлерге автордың қатынасын анықтау;

Ба
ға
ла
у 
жə

не
 

са
лы

ст
ыр

у

7.2.9.1 тілдің бейнелеу құралдарынпайдалана 
отырып, оқығанына өз пікірін білдіре отырып, 
7.4.4.1 ауызша жəне жазбаша пікірлерді (өзінің, 
сыныптастарының)
тақырыптың толықтығы мен тереңдігі, дəйексөз 
орындылығы, композициялық бірлігі тұрғысынан 
бағалау

4) 8-сынып: 

Та
қы

-
ры

п Оқылатын 
шығармалар

Да
ғд
ы

-
ла

р 

Оқыту мақсаттары

1-тоқсан

Ба
ла
ла
р 
ме

н 
ер
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ек
те
р 

1. «Авесто», 
«Ассурик ағашы», 
«Ардашер 
Бобакон ерлігі», 
«Зариров 
ескерткіші».
2. А. Рудаки 
«Кəрілік туралы 
шағым» мадақ 
жыры, «Модари 
май».
3. А. Фирдауси 
«Шохнаме», 
«Рустам мен 
Сухраб», 
«Исфандияр 
мен Рустамның 
күресі» дастан-
дары.
4. А. Сино «Ал-
конун», «Китоб–
уш-шифо», 
«Донишнома».
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8.1.1.1 терминдерді түсіну: романтизм жəне ре-
ализм сияқты əдеби бағыттар, тарихи бейне 
бойынша (кейіпкер), трагедия, комедия, поэма, 
символ, психологиялық параллелизм, афоризм, 
эпиграф, прототип, автобиографизм;
8.1.2.1 көркем шығарманы түсіну, сыни ой-
лау, ашық жəне жасырын (сөздің астары) 
ақпараттарды ажырату;
8.1.3.1 шығарманың тақырыбын айқындатын 
дəйексөзді өз бетімен тауып, үзіндіні мəнерлеп 
жатқа оқу;
8.1.4.1 күрделі дəйекті жоспар құру;
8.1.5.1 дəйексөздің түрлі тəсілдерін пайдалана 
отырып шығарманың немесе үзіндінің мазмұнын 
айтып беру;
8.1.6.1 мəселелі сұраққа дəйексөзді пайдаланып 
дəлелді жауап беру
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я 8.2.2.1 мəселелер туралы өз пікірін айта отырып 

шығарманың тақырыбын жəне идеясын анықтау;
8.2.3.1 қойылған эпизод мəнін түсіндіру, шығарма 
мəтінінен композиция элементін бөлу;
8.2.5.1 шығарма кейіпкерлерінің əрекеті, мінез-
құлқына, аты мен тегінің маңызына мінездеме 
жасау
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у 8.4.1.1 өз көзқарастарын қорғап, кейіпкерлердің 
мінез-құлықтары мен іс-əрекеттерін, автордың 
позициясын бағалай отырып, шығармаларды 
талдауға қатысу

2-тоқсан

М
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ыс

1. А. Туси 
«Лугати форс», 
«Гаршоспнома».
2. У. Кайковус 
«Кабуснаме», 
«Бала 
құқығы» жəне 
«Қонақ жəне 
қонақжайлылық» 
бөлімдері.
3. Н. Хусрав 
«Зод-ул-
мусофирин», 
«Джамеъ-ул-
хикматайн», 
«Сафарнома».
4. О. Хайям 
«Наврузнаме» 
тақырыбы жəне 
мазмұны.
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8.1.2.1 көркем шығарманы түсіну, сыни ой-
лау, ашық жəне жасырын (сөздің астары) 
ақпараттарды ажырату;
8.1.3.1 шығарманың тақырыбын айқындатын 
дəйексөзді өз бетімен тауып, үзіндіні мəнерлеп 
жатқа оқу
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8.2.1.1 жанрды жəне оның белгілерін (трагедия, 
комедия, поэма) анықтау;
8.2.2.1 мəселелер туралы өз пікірін айта отырып 
шығарманың тақырыбын жəне идеясын анықтау;
8.2.3.1 қойылған эпизод мəнін түсіндіру, шығарма 
мəтінінен композиция элементін бөлу;
8.2.6.1 бейне жүйесіне талдау жасау, хроно-
топ, шығарманың құрылымын жəне ақпаратты 
қысқартудың əр түрлі тəсілдер көмегімен (сызба-
лар, кестелер, интеллект-карталар, ментальды 
карталар, ПОПС-формулалар, диаграммалар) 
безендіру;
8.2.7.1 кейіпкерге авторлық қатынаспен қараудың 
түрлерін анықтау;
8.2.8.1 кейіпкерлерге
авторлық сипаттама беру тəсілдеріне, 
бейнелеу құралдарына, поэтикалық синтаксис 
пішіндеріне (риторикалық пішіндер, антитездер, 
перифразалар инверсиялар, анафоралар, гра-
дациялар), 
əдеби тəсілдеріне (символдар, психологиялық 
параллелизм, өмірбаян) талдау жасау;
8.2.9.1 тілдің бейнелеу құралдарынпайдалана 
отырып, 
кейіпкерлерге, оның іс-қылықтарына өз пікірін 
білдіре отырып, шығармашылық жұмыстарды 
жазу (əдеби кейіпкерге хат, сценарийлер)
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у 8.3.2.1 өнер түрлерінен бейнелерді құру арқылы 
арнайы ортаны сипаттай отырып, көркем 
туындының шығармаларын басқа да өнер 
туындыларының түрлерімен салыстыру

3-тоқсан
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1. С. Газнави 
«Илм ҷомаи пок» 
«Лукманның үйі», 
2. Абумаолии 
Насрулло 
«Калила жəне 
Димна», «Қарға 
мен үкі» тарауы.
3. Фаромарз ибн 
Худодод «Қу 
Самак» кітабы, 
«Самак жəне 
оның бастан 
кешкендері» да-
станы.
4. Анварии 
Абаверди 
«Жинақ», 
«Хуросанның 
көз жасы» мадақ 
өлеңі.

Тү
сін

у 
жə

не
 ж
ау
ап

 б
ер
у 8.1.1.1 терминдерді түсіну: романтизм жəне ре-

ализм сияқты əдеби бағыттар, тарихи бейне 
бойынша (кейіпкер), трагедия, комедия, поэма, 
символ, психологиялық параллелизм, афоризм, 
эпиграф, прототип, автобиографизм;
8.1.5.1дəйексөздің түрлі тəсілдерін пайдалана 
отырып шығарманың немесе үзіндінің мазмұнын 
айтып беру;
8.1.6.1 мəселелі сұраққа дəйексөзді пайдаланып 
дəлелді жауап беру
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8.2.4.1 сюжет дамуының рөлі жəне олардың 
мəселелермен байланысын түсіндіру, шығарма 
эпизодына талдау жасау;
8.2.5.1 шығарма кейіпкерлерінің əрекеті, мінез-
құлқына, аты мен тегінің маңызына мінездеме 
жасау;
8.2.6.1 бейне жүйесіне талдау жасау, хроно-
топ, шығарманың құрылымын жəне ақпаратты 
қысқартудың əр түрлі тəсілдер көмегімен (сызба-
лар, кестелер, интеллект-карталар, ментальды 
карталар, ПОПС-формулалар, диаграммалар) 
безендіру;
8.2.7.1 кейіпкерге авторлық қатынаспен қараудың 
түрлерін анықтау;
8.2.8.1 кейіпкерлерге
авторлық сипаттама беру тəсілдеріне, 
бейнелеу құралдарына, поэтикалық синтаксис 
пішіндеріне (риторикалық пішіндер, антитездер, 
перифразалар инверсиялар, анафоралар, гра-
дациялар), 
əдеби тəсілдеріне (символдар, психологиялық 
параллелизм, өмірбаян) талдау жасау;
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8.3.2.1 өнер түрлерінен бейнелерді құру арқылы 
арнайы ортаны сипаттай отырып, көркем 
туындының шығармаларын басқа да өнер 
туындыларының түрлерімен салыстыру;
8.3.3.1 тəжік, орыс, қазақ жəне əлемдік 
əдебиеттегі жақын тақырыпты, жанрды жəне 
келелі мəселелерінің жиынтығы туралы 
шығармаларды (немесе үзінділерін) ұлттық 
мəдениет ерекшеліктерін ескере отырып, са-
лыстыру

4-тоқсан
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1. Ф.А. Нишопури. 
«Азия», «Əңгіме» 
жəне «Тазкират-
ул-авлиё» 
шығармасынан 
əңгімелер. 
2. Х. Шервони 
«Жинақ», 
«Тухфат-ул-
ирокайн» мы-
салы.
3. Əдебиет тео-
риясы. «Сұрақтар 
мен жауаптар» 
өнері «Сұрақтар 
мен жауаптар» 
өнерінің идеясы 
жəне мазмұны.
4. Н. Ганжави
«Хамса» 
дастаны, 
«Искардарнаме» 
дастанының 
мазмұны.
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ру 8.1.3.1 шығарманың тақырыбын айқындатын 

дəйексөзді өз бетімен тауып, үзіндіні мəнерлеп 
жатқа оқу;
8.3.4.1  күрделі дəйекті жоспар құру
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8.2.1.1 жанрды жəне оның белгілерін (трагедия, 
комедия, поэма) анықтау;
8.2.4.1 сюжет дамуының рөлі жəне олардың 
мəселелермен байланысын түсіндіру, шығарма 
эпизодына талдау жасау;
8.2.6.1 бейне жүйесіне талдау жасау, хроно-
топ, шығарманың құрылымын жəне ақпаратты 
қысқартудың əр түрлі тəсілдер көмегімен (сызба-
лар, кестелер, интеллект-карталар, ментальды 
карталар, ПОПС-формулалар, диаграммалар) 
безендіру;
8.2.7.1 кейіпкерге авторлық қатынаспен қараудың 
түрлерін анықтау;
8.2.8.1 кейіпкерлерге
авторлық сипаттама беру тəсілдеріне, 
бейнелеу құралдарына, поэтикалық синтаксис 
пішіндеріне (риторикалық пішіндер, антитездер, 
перифразалар инверсиялар, анафоралар, гра-
дациялар), 
əдеби тəсілдеріне (символдар, психологиялық 
параллелизм, өмірбаян) талдау жасау;
8.2.9.1 тілдің бейнелеу құралдарынпайдалана 
отырып, 
кейіпкерлерге, оның іс-қылықтарына өз пікірін 
білдіре отырып, шығармашылық жұмыстарды 
жазу (əдеби кейіпкерге хат, сценарийлер)
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8.4.1.1 өз көзқарастарын қорғап, кейіпкерлердің 
мінез-құлықтары мен іс-əрекеттерін, автордың 
позициясын бағалай отырып, шығармаларды 
талдауға қатысу;
8.4.4.1 ауызша жəне жазбаша пікірлерді (өзінің, 
сыныптастарының)
тақырыптың толықтығы мен тереңдігі, дəйексөз 
орындылығы, композициялық бірлігі мен 
фактологиялық дəлдік тұрғысынан бағалау

5) 9-сынып:

Та
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-
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п Оқылатын 
шығармалар Да

ғд
ы

-
ла

р Оқыту мақсаттары

1-тоқсан
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1. С. Шерози 
«Бустан» мен 
«Гулистан» тілі 
жəне айтылуы. 
2. Дж. Балхи 
«Мəдениет ту-
ралы мысал», 
«Саудагер жəне 
тотықұс» əңгімесі
3. А.Х. Дехлави 
«Хамса», 
«Дувалрони жəне 
Хизрхан» дастан-
дары.
4. М.А. Бухорои 
«Лубоб-ул-
албоб», «Джоме-
ул-хикоят».
5. Ибн Ямин «Ба 
ними ҷав наха-
ранд».
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9.1.1.1 терминдерді түсіну: жанр, сонет, роман, 
лирикалық шегініс, типтеу, психологизм, ішкі 
монолог, оксюморон, хронотоп, градация, пар-
целляция, афоризм;
9.1.2.1 көркем шығармаларды түсіну, сыни ой-
лау, оқылған немесе тыңдалғанға өз көзқарасын 
білдіру;
9.1.3.1 шығарманың проблемаларына байла-
нысты дəйексөзді өз бетімен тауып, үзіндіні 
мəнерлеп жатқа оқу;
9.1.5.1 сюжеттің дамуын шығармашыл түрде 
ойлап, əңгімелеудің түрлі тəсілдерін пайдаланып 
шығарманың мазмұнын айтып беру;
9.1.6.1 дереккөздерге сілтеме жасалған мəселелі 
сұраққа кең түрде дəлелді жауап беру
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9.2.2.1 өз позициясын дəлел келтіруі жəне 
өзектілігі туралы өз пікірін айта отырып 
шығарманың тақырыбын жəне идеясын анықтау;
9.2.3.1 лирикалық ауытқулардың мəнін түсіндіру, 
композиция түрлерін ажырату, шығарма 
мəтінінен композиция элементін бөлу;
9.2.5.1 шығарма кейіпкерлерінің əлеуметтік жəне 
тұлғааралық қарым-қатынасына мінездеме жа-
сау;
9.2.8.1 бейнелерді жасау құралдары мен 
тəсілдеріне, бейнелеу құралдары мен поэтикалық 
синтаксис пішіндеріне 
(эпитеттер, метафоралар, кейіптеу, риторикалық 
пішіндер, антитездер, перифраза, аллитерация-
лар, ассонанстар, аллегория, инверсия, анафо-
ралар, градация, парцелляция) талдау жасау
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9.4.1.1 əр түрлі пікірлерді ескеріп, 
шығармалардың 
келелі мəселелерінің жиынтығын бағалай оты-
рып, өз ұстанымын түсіндіре отырып 
шығармаларды талдауға қатысу;

2-тоқсан
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1. У. Закони 
«Тышқан мен 
мысық». «Он 
бөлім» тезисі.
2. Х. Шерози 
«Қайғырма» 
прозасы, 
«Ораторлар».
3. К. Худжанди 
«Жатжұрттық», 
К. Худжандидің 
көркем прозасы.
4. А. Джоми 
«Ҳафт авранг», 
«Бахористон», 
«Ескендірдің 
даналығы» 
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9.1.2.1 көркем шығармаларды түсіну, сыни ой-
лау, оқылған немесе тыңдалғанға өз көзқарасын 
білдіру;
9.1.3.1 шығарманың проблемаларына байла-
нысты дəйексөзді өз бетімен тауып, үзіндіні 
мəнерлеп жатқа оқу
9.2.1.1 жанрды жəне оның белгілерін (сонет, ро-
ман, хаттардағы роман) анықтау;
9.2.2.1 өз позициясын дəлел келтіруі жəне 
өзектілігі туралы өз пікірін айта отырып 
шығарманың тақырыбын жəне идеясын анықтау;
9.2.3.1 лирикалық ауытқулардың мəнін түсіндіру, 
композиция түрлерін ажырату, шығарма 
мəтінінен композиция элементін бөлу;
9.2.6.1 туындының көркемдік əлеміне талдау 
жасау, шығарманың құрылымын жəне ақпаратты 
қысқартудың əр түрлі тəсілдер көмегімен
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(сызбалар, кестелер, интеллект-карталар, мен-
тальды карталар, ПОПС-формулалар, диаграм-
малар) безендіру;
9.2.7.1 кейіпкерге жəне оқиғаны бейнелеу-
ге авторлық қатынаспен қараудың түрлерін 
анықтау;
9.2.8.1 бейнелерді жасау құралдары мен 
тəсілдеріне, бейнелеу құралдары мен поэтикалық 
синтаксис пішіндеріне 
(эпитеттер, метафоралар, кейіптеу, риторикалық 
пішіндер, антитездер, перифраза, аллитерация-
лар, ассонанстар, аллегория, инверсия, анафо-
ралар, градация, парцелляция) талдау жасау;
9.2.9.1 əдеби жəне еркін тақырыптарға шығарма 
жəне пікір (спектакльдерге жəне/немесе 
шығармаларың экрандалуына) жазу
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9.4.2.1 өнер түрлерінен бейнелерді құру арқылы 
ұқсастықтары мен айырмашылықтарын сипат-
тап жеке авторлық тəсілдерін сипаттай отырып, 
көркем туындының шығармаларын басқа да өнер 
туындыларының түрлерімен салыстыру

3-тоқсан
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1. А. Навои 
А.Навои 
өлеңдерінің 
жинағы. «Тухфат-
ул-афкор», 
«Жеткіншектер 
мүмкіндіктері».
2. Х.В. Кошифи 
«Мухсиннің мінез-
құлқы», «Анвории 
Сухайли».
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9.1.1.1 терминдерді түсіну: жанр, сонет, роман, 
лирикалық шегініс, типтеу, психологизм, ішкі 
монолог, оксюморон, хронотоп, градация, пар-
целляция, афоризм;
9.1.5.1 сюжеттің дамуын шығармашыл түрде 
ойлап, əңгімелеудің түрлі тəсілдерін пайдаланып 
шығарманың мазмұнын айтып беру;
9.1.6.1 дереккөздерге сілтеме жасалған мəселелі 
сұраққа кең түрде дəлелді жауап беру
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9.2.4.1 басқа эпизодтармен байланысын 
түсіндіру, кикілжіңді анықтау үшін маңызды 
шығармадағы эпизодтарға талдау жасау;
9.2.5.1 шығарма кейіпкерлерінің əлеуметтік жəне 
тұлғааралық қарым-қатынасына мінездеме жа-
сау;
9.2.6.1 туындының көркемдік əлеміне талдау 
жасау, шығарманың құрылымын жəне ақпаратты 
қысқартудың əр түрлі тəсілдер көмегімен (сызба-
лар, кестелер, интеллект-карталар, ментальды 
карталар, ПОПС-формулалар, диаграммалар) 
безендіру;
9.2.7.1 кейіпкерге жəне оқиғаны бейнелеу-
ге авторлық қатынаспен қараудың түрлерін 
анықтау;
9.2.8.1 бейнелерді жасау құралдары мен 
тəсілдеріне, бейнелеу құралдары мен поэтикалық 
синтаксис пішіндеріне 
(эпитеттер, метафоралар, кейіптеу, риторикалық 
пішіндер, антитездер, перифраза, аллитерация-
лар, ассонанстар, аллегория, инверсия, анафо-
ралар, градация, парцелляция) талдау жасау
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9.4.2.1 өнер түрлерінен бейнелерді құру арқылы 
ұқсастықтары мен айырмашылықтарын сипат-
тап жеке авторлық тəсілдерін сипаттай отырып, 
көркем туындының шығармаларын басқа да өнер 
туындыларының түрлерімен салыстыру;
9.4.3.1 тəжік, орыс, қазақ жəне əлемдік 
əдебиеттегі жақын тақырыпты, жанрды жəне 
келелі мəселелерінің жиынтығы туралы 
шығармаларды (немесе үзінділерін) ұлттық 
мəдениет ерекшеліктерін ескеріп, авторлардың 
ұстанымын түсіндіре отырып, салыстыру

4-тоқсан

Ад
ам

 ж
ан
ын

ың
 құ

пи
ял
ар
ы

1. К. Бинои 
«Бехруза мен 
Бахрам» даста-
ны, ақынның 
ғылыми-əдеби 
мұрасы.
2. Б. Хилоли 
«Патша мен 
қаңғыбас», «Лейлі 
мен Мəжнүн» да-
станы.
3. З.М. Восифи 
«Бадое-ул-
вакое», өнер мен 
ғылымды тарату. 
Ғалым кеңестері.
4. З. Нахшаби 
«Тутинома», 
«Куллиёт и джу-
зиёт», «Лаззат-
ун-нисо».

Тү
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ру 9.1.3.1 шығарманың проблемаларына байла-

нысты дəйексөзді өз бетімен тауып, үзіндіні 
мəнерлеп жатқа оқу;
9.1.4.1 тезисті жоспар құру
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9.2.1.1 жанрды жəне оның белгілерін (сонет, ро-
ман, хаттардағы роман) анықтау;
9.2.4.1 басқа эпизодтармен байланысын 
түсіндіру, кикілжіңді анықтау үшін маңызды 
шығармадағы эпизодтарға талдау жасау;
9.2.6.1 туындының көркемдік əлеміне талдау 
жасау, шығарманың құрылымын жəне ақпаратты 
қысқартудың əр түрлі тəсілдер көмегімен (сызба-
лар, кестелер, интеллект-карталар, ментальды 
карталар, ПОПС-формулалар, диаграммалар) 
безендіру;
9.2.7.1 кейіпкерге жəне оқиғаны бейнелеу-
ге авторлық қатынаспен қараудың түрлерін 
анықтау;
9.2.8.1 бейнелерді жасау құралдары мен 
тəсілдеріне, бейнелеу құралдары мен поэтикалық 
синтаксис пішіндеріне 
(эпитеттер, метафоралар, кейіптеу, риторикалық 
пішіндер, антитездер, перифраза, аллитерация-
лар, ассонанстар, аллегория, инверсия, анафо-
ралар, градация, парцелляция) талдау жасау;
9.2.9.1 əдеби жəне еркін тақырыптарға шығарма 
жəне пікір (спектакльдерге жəне/немесе 
шығармаларың экрандалуына) жазу
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9.4.3.1 əр түрлі пікірлерді ескеріп, шығарма-
лардың келелі мəселелерінің жиынтығын бағалай 
отырып, өз ұстанымын түсіндіре отырып 
шығармаларды талдауға қатысу;
9.4.4.1 ауызша жəне жазбаша пікірлерді (өзінің, 
сыныптастарының)
тақырыптың толықтығы мен тереңдігі, дəйексөз 
орындылығы, композициялық жəне стилдік бірлігі 
мен фактологиялық дəлдік тұрғысынан бағалау

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін 
атқарушысының 2017 жылғы 25 қазандағы №545 бұйрығына 29-қосымша 

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2013 жылғы 3 сəуірдегі 
№ 115 бұйрығына 218-1-қосымша 

Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-7-сыныптарына арналған «Өлкетану» 
пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы

1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Өлкетану» – «Қазақстан тарихы», «Қазақ əдебиеті» (қазақ тілді емес мектеп-

терге «Қазақ тілі мен əдебиеті»), «География», «Музыка» жалпы білім беретін оқу 
пəндерін толықтыратын кіріктірілген оқу курсы жəне туған өлкенің тарихын, табиғатын, 
мəдениетін оқуға ықпал етеді. 

2. Курстың мақсаты – туған өлкенің қалыптасуы мен дамуын кешенді сипаттай-
тын географиялық, тарихи, мəдени, табиғи жəне басқа да факторлар туралы білім 
қалыптастыру; туған елге деген сүйіспеншілік сезімге, қоршаған табиғи ортаны аялауға 
тəрбиелеу болып табылады. 

3. Оқу пəнінің міндеттері:
1) Қазақстан тарихы, география, қазақ əдебиеті жəне музыка пəндері сабақтарында 

алынған білімдері мен дағдыларын кеңейту, тереңдету;
2) ежелгі дəуірден бастап қазіргі уақытқа дейінгі туған жер аумағында болып жатқан 

тарихи процестердің негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы білім қалыптастыру;
3) туған өлкенің табиғи байлықтары, тарихи ескерткіштері жəне мəдени нысандары 

туралы білімдерін кеңейту; 
4) туған өлкенің дəстүрлі қолөнері, мəдени жəне əдеби мұралары мен өңір 

мақтанышына айналған адамдар туралы білімдерін кеңейту; 
5) туған өлкенің бірегей табиғаты, тарихы мен мəдениетіне деген құрмет сезімдеріне 

тəрбиелеу; оларды қорғауға жауапкершіліктерін арттыру.
2-тарау. «Өлкетану» оқу курсының мазмұнын ұйымдастыру

4. «Өлкетану» оқу курсы бойынша оқу жүктемесінің көлемі:
1) 5-сыныпта – оқу жылында 5 сағат;
2) 6-сыныпта – оқу жылында 7 сағат;
3) 7-сыныпта – оқу жылында 8 сағат. Барлығы – 20 сағат.
5. «Өлкетану» кіріктірілген оқу курсының материалдары 
5-7-сыныптардағы «Қазақстан тарихы», «Қазақ əдебиеті» (қазақ тілді емес мек-

тептерге «Қазақ тілі мен əдебиеті»), «География», «Музыка» оқу пəндерінің аясында 
оқытылады. 

6. «Өлкетану» курсының оқу жүктемесін сыныптар мен пəндерге бөлу:
1) 5-сыныпта:
«Қазақстан тарихы» – 4 сағат;
«Музыка» – 1 сағат;
2) 6-сыныпта:
«Қазақстан тарихы» – 4 сағат;
«Қазақ əдебиеті» (қазақ тілді емес мектептерге «Қазақ тілі жəне əдебиеті») – 2 сағат;
«Музыка» – 1 сағат;
3) 7-сыныпта:
«Қазақстан тарихы» – 4 сағат;
«Қазақ əдебиеті» (қазақ тілді емес мектептерге «Қазақ тілі мен əдебиеті») – 2 сағат;
«География» – 2 сағат.
7. «Өлкетану» курсының 5-сыныптағы базалық мазмұны:
1) «Туған өлкенің аңыз-ертегілері»;
2) «Біздің айналамыздағы тарихи ескерткіштер»; 
3) «Өңірдің тарихи тұлғалары: билер, батырлар мен палуандар»;
4) «Жəдігерлер сыр шертеді (өлкетану мұражайына бару)»;
5) «Туған өлке симфониясы».
8. «Өлкетану» курсының 6-сыныптағы базалық мазмұны:
1) «Топонимдер – өткен заманнын куəгерлері (өлке тарихы атауларында)»;
2) «Мəдени-тарихи дəстүрді сақтаушылар: өлкенің ұлттық қолөнері»; 
3) «Бір ел – бір тағдыр (менің өлкемнің халықтары)»;
4) «Туған өлке тарихының тірі куəгерлері»;
5) «Менің туған өлкем өлеңдер мен прозада»;
6) «Өлкені сипаттау өнері»;
7) «Туған жердің таланттары».
9. «Өлкетану» курсының 7-сыныптағы базалық мазмұны:
1) «Туристік маршруттар»;
2) «Жомарт жүрек»;
3) «Туған өлкенің жылнамасы»; 
4) «Менің мектебімнің тарихы»;
5) «Туған өлке публицистика беттерінде»;
6) «Менің туған өлкем» электрондық энциклопедиясы;
7) «Туған өлкенің флорасы мен фаунасы»;
8) «Менің өлкемнің визит карточкасы: өлкетанудың деректер базасын əзірлеу».

3-тарау. Оқу мақсаттарының жүйесі
№ Пəн Тақырыптар Оқу мақсаттары

5-сынып
Білім алушылар:

1

Қа
за
қс
та
н 
та
ри
хы

Туған өлкенің 
аңыз-ертегілері

туған өлке туралы аңыз-ертегілерді білу;
аңыз-ертегілердің мəн-мағанасын түсіну жəне талдау;
өткен ұрпақтың тарихи жəне мəдени мұрасын сақтау 
мен толықтыруды ұғыну

2 Біздің 
айналамыздағы 
тарихи 
ескерткіштер

туған өлкедегі ескерткіштерді білу;
туған өлкедегі тарихи ескерткіштердің құндылығын 
түсіну;
туған өлкенің маңызды ескерткіштерінің 
əрқайсысының пайда болу тарихын түсіндіріп айта 
білу

3 Өңірдің тарихи 
тұлғалары: би-
лер, батырлар 
мен палуандар

туған өлкенің тарихына кірген билер, ақындар, батыр-
лар мен палуандарды білу;
бұл тұлғалардың туған өлке тарихына бекер 
кірмегендігін дəлелдей білу

4 Жəдігерлер 
сыр шертеді 
(өлкетану 
музейіне бару)

тарихи жəдігердің не екендігін білу;
тарихи мұраны жеткізудегі жəдігердің рөлін білу;
нақты жəдігерлер нені білдіретінін түсіндіре білу

5

М
уз
ык
а

Туған өлке сим-
фониясы

туған өлкедегі музыкалық өнердің ерекшеліктері
туралы түсінігінің болуы;
«Менің туған өлкемнің 30 əні мен əуені» аудиока-
талогын ұжымдық жұмыс нəтижесінде құрастыру 
үшін электрондық музыкалық каталог құрастырудың 
бастапқы дағдыларының болуы 

6-сынып
Білім алушылар:

6

Қа
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хы

Топонимдер – 
өткен заманның 
куəгерлері (өлке 
тарихы атаула-
рында)

жергілікті жер, қалалар, өзендер, көлдер, таулар атау-
лар нені білдіретінін білу;
бұл атаулардың пайда болу тарихын түсіндіре білу 

7 Мəдени-тарихи 
дəстүрді 
сақтаушылар: 
өлкенің ұлттық 
қолөнері 

жергілікті жерге қандай дəстүрлі қолөнер тəн екендігін 
білу;
туған өлкенің дəстүрлі көркем мəдениетін 
жандандыруға үлесін қосқан шеберлерді білу 

8 Бір ел – бір 
тағдыр (менің 
өлкемнің 
халықтары)

туған өлке халқының қалыптасу тарихын білу;
туған жеріндегі ұлттардың салт-дəстүрін білу жəне 
құрметпен қабылдау

9 Туған өлке 
тарихының тірі 
куəгерлері

туған өлке тарихының тірі куəгерлерін саралау кате-
горияларын білу: Ұлы Отан соғысы ардагерлері, тыл 
ардагерлері, еңбек ардагерлері, ауған-əскерлері, тың

игерушілер, құрметті тұрғындар, еңбегі сіңген педагог-
тер мен дəрігерлер;
соғыс жəне тыл ардагерлерінің ерліктері туралы білу

10 Менің туған 
өлкем өлеңдер 
мен прозада

туған өлкенің табиғаты жəне тарихы сипатталатын 
поэтикалық жəне прозалық шығармаларды білу;
туған өлкенің ақындары мен жазушыларының 
шығармашылығын білу, олардың шығармашылығы ту-
ралы деректер жинау жəне презентация дайындау;
туған өлкеге арналған бір өлеңді жатқа мəнерлеп оқу

11 Өлкені сипаттау 
өнері

мəтіннің ақпараттылық, оның көркемдік, тілдік ерекше-
ліктері негізінен өлкетану сипаттамаларын талдау;
өлкетану аясында прозалық үзінділер жазудың 
алғашқы дағдыларын меңгеру.

12 Туған жердің та-
ланттары

туған өлкенің жыршы-термеші, əнші жəне 
сазгерлерінің шығармашылығы туралы əңгімелей білу

7-сынып
Білім алушылар:
13
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Туристік 
маршруттар 

туристік маршрут дегеннің не екенін білу;
туристік маршруттар құрастырудың алғашқы 
дағдыларын меңгеру 

14 Жомарт жүрек демеушілік жəне меценаттық дегеннің не екенін білу;
нақты адамдардың істеген жақсылықтары туралы 
жəне өзінің туған жерін қолдау үшін не істеуге бола-
тынын білу

15 Туған өлкенің 
жылнамасы

дереккөздер негізінде өлке дамуының тарихи 
маңызды кезеңдерін анықтау;
туған өлкенің шежіресін білу;
мұражайлардан, мұрағаттардан, кітапханалардан, 
интернеттен туған өлкеге (ауыл, аудан, қала, облыс) 
қатысты қажетті ақпаратты табу;
тарихи оқиғалардың хронологиясын құрастыра 
білу

16 Менің 
мектебімнің 
тарихы

түрлі дереккөздерден қажетті ақпаратты табу;
сұхбаттасуға қажетті сұрақтар қою жəне сұхбат 
жүргізу;
өз мектебінің тарихын əңгімелей білу

17
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Туған өлке пу-
блицистика 
беттерінде

өңірде шығатын газет-журналдарды білу;
туған өлке туралы, шындық көзқарас тұрғысынан 
адамдар туралы мақалалар мен очерктерді 
ақпараттылығы, мазмұнының тереңдігі, эмоционалдық 
əсері тұрғысынан талдау

18 «Менің туған 
өлкем» 
электрондық эн-
циклопедиясы

энциклопедия ұғымын түсіну;
энциклопедияға қажетті материалдарды іріктей білу;
өлкетанудың бағыттарын анықтау;
өлкетанудың бағыттары бойынша электрондық энци-
клопедия құрастырудың ұжымдық жұмысына қатысу

19
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Туған өлкенің 
флорасы мен 
фаунасы 

өлкенің өсімдік жамылғысын білу;
өлкеге тəн жануарлар дүниесін білу;
Қызыл кітап деген не екенін жəне өңірдің Қызыл 
кітабына кірген жануарларды білу

20 Туған өлкемнің 
визит карточка-
сы: өлкетанудың 
деректер база-
сын əзірлеу

материалды ұсыну формасын анықтау;
өлке туралы негізгі анықтамалық мəліметтерді 
қамтитын түрлі форматтағы ақпараттық материал-
дарды əзірлеу;
оқырманға/тыңдарманға эмоционалдық əсер ету 
мақсатында материалдарды жинақтай білу

10. Оқу бағдарламасы 2018-2019 оқу жылынан бастап енгізіледі.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін 
атқарушысының 2017 жылғы 25 қазандағы №545 бұйрығына 30-қосымша 

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2013 жылғы 3 сəуірдегі 
№115 бұйрығына 218-2-қосымша 

Негізгі орта білім беру деңгейінің 8-сыныбына арналған
«Қоғам жəне дін» пəні бойынша 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. «Қоғам жəне дін» пəнінің маңыздылығы – зайырлы қоғамның негізгі құндылықтары 
мен даму тенденцияларын түсінетін, дін жəне оның тарихи процестегі рөлі тура-
лы ғылыми білімді жүйелеуге қабілетті, ғылыми дүниетаным мен ұлттық санаға 
ие, өркениеттің тарихи-мəдени тəжірибесі негізінде ойлай алатын рухани тұлғаның 
қалыптасуына мүмкіндік беретін кіріктірілген əлеуметтік-гуманитарлық пəн ретінде за-
манауи білім беру кеңістігінің негізгі бөлігі болу. Осы тұрғыда Қазақстан Республикасы 
Президентінің 2017 жылғы 20 маусымдағы № 500 Жарлығымен бекітілген Қазақстан 
Республикасының дін саласындағы мемлекеттік саясатының 2017-2020 жылдарға 
арналған Тұжырымдамасы негізінде түрлі білім беру стратегиялары қалыптастырылып, 
жүзеге асырылатын болады. 

3. «Қоғам жəне дін» оқу пəні негізінен ақпараттық-ағартушылық, сондықтан білім 
берудегі негізгі педагогикалық тəсілі – зайырлы, конфессиялық емес болып табылады. 

4. «Қоғам жəне дін» пəнінің зерттеу объектісі ежелгі заманнан қазіргі кезеңге 
дейінгі адамзаттың діни мəдениетінің даму барысындағы оқиғалар, құбылыстар мен 
үрдістердің алуантүрлілігі болып табылады. 

5. Оқу пəнінің мақсаты: 
1) білім алушыларға əлемдік тарихи процестегі діннің орны, оның өзара байланы-

сы мен қарым-қатынасы туралы, дін туралы ғылыми білім негізінде зайырлылық жəне 
мемлекет пен қоғамның зайырлы негіздері туралы түсінік қалыптастыру; 

2) өзге халықтардың діни мəдениетіне құрметпен қарауды, діни экстремизм мен 
фанатизмнің радикалды идеологиясына қарсы иммунитетті қалыптастыру. 

6. Оқу пəнінің міндеттері: 
1) мемлекеттің білім беру жүйесінің зайырлы сипатын қамтамасыз ету принципін 

жүзеге асыру; 
2) білім алушылардың діндердің тарихы жəне олардың өзіндік ерекшеліктері тура-

лы ғылыми білімін қалыптастыру; 
3) білім алушылардың зайырлы қоғам дамуының қазіргі кезеңін талдау мен жеке 

өмірін болжау үшін дін туралы қажетті білімді адамзат өркениетінің құбылысы ретінде 
меңгеруі; 

4) қоғам дамуының зайырлы принциптерінің өзіндік құндылықтары мен əлем 
халықтарының діни мəдениеттерінің бірегейлігін ұғыну; 

5) білім алушылардың азаматтық қоғам мен құқықтық мемлекет дамуының 
зайырлылық принциптеріне негізделген жеке ұстанымдары мен құндылықтық бағдарын 
қалыптастыру; 

6) қазіргі қоғам мен жеке тұлға өміріндегі діннің рөлін анықтау; 
7) əртүрлі діндер мен діни ұстанымдар құндылықтарының арасындағы байланы-

старды анықтау; 
8) түрлі діни мəдениеттер мен дəстүрлерге төзімділікпен қарауды қалыптастыру; 
9) дін жəне оның тарихы туралы білімнің негізінде діни сауаттылыққа тəрбиелеу; 
10) Қазақстан халқының тарихи қалыптасқан дəстүрлерін қастерлеу қабілетін арт-

тыра отырып, қоғамдағы əр түрлі жат діни ағымдарға қарсы иммунитет қалыптастыру; 
11) білім алушылардың діни əдебиет, электронды ресурстар мен БАҚ материал-

дарын талдауға қатысты сыни ойлау дағдыларын дамыту; 
12) білім алушылардың коммуникативтік байланыс дағдыларын, дін саласындағы 

өзекті мəселелер бойынша сұхбаттастық қабілетін дамыту.
7. «Қоғам жəне дін» пəнін оқыту барысында келесі оқу пəндерімен пəнаралық 

байланыстарды іске асыру көзделеді: «Дүниежүзі тарихы», «Қазақстан тарихы», 
«Қазақ тілі», «Қазақ əдебиеті», «Орыс тілі мен əдебиеті», «География», «Биология», 
«Физика», «Өзін-өзі тану». 

2-тарау. Оқу пəнінің базалық мазмұны
8. «Қоғам жəне дін» пəні бойынша 8-сыныпта оқу жүктемесінің көлемі аптасына 1 

сағатты, оқу жылында – 34 сағатты құрайды.
9. Оқу пəнінің мазмұны келесі тақырыптарды қамтиды:
1) кіріспе: «Қоғам жəне дін» пəні, ерекшелігі жəне бағыты туралы түсінік. Қоғам жəне 

оның белгілері туралы ұғым. Қоғамдағы дін. Қазақстанның Тəуелсіздік жылдарындағы 
жетістіктері туралы (1 сағат);

2) мəдениет жəне дін: «мəдениет» ұғымы. Рухани жəне материалдық мəдениет. 
Мəдениет адам жəне қоғам қызметінің нəтижесі ретінде. Дін жəне оның қызметтері. 
Дін өркениеттердің рухани мəдениетінің бөлігі ретінде. Мəдениетке діни мазмұнның 
енуі. Адам мəдениет пен діни мəдениетті қалыптастырушы ретінде. Мəдениет жəне 
дін қоғамның рухани құрылымында. Мəдениеттер мен діндердің алуан түрлілігі қазіргі 
əлемнің басты ерекшелігі ретінде (1 сағат); 

3) ежелгі наным-сенімдер: діннің пайда болу алғышарттары. Ежелгі наным-сенімдер: 
ұғымы, шығу тегі, сипаттамасы. Тотемизм. Анимизм. Фетишизм. Магия. Шаманизм. 
Ежелгі наным-сенімдердің адамның кейінгі діни түсініктерінде көрініс табуы (1 сағат);

4) монотеизм негіздері: «монотеизм» термині дінтанулық, философиялық, 
теологиялық (құдай ілімі) бір құдайлық ілім ретінде. Жалғыз Құдай туралы діни түсінік. 
Монотеизмнің пұтқа табынушылық пен политеизмге қарама-қайшылығы. Иудаизм, 
христиандық жəне ислам монотеистік діндер ретінде (1 сағат);

5) əлемдік діндер: «əлемдік діндер» түсінігі. Буддизм, христиандық, ислам: тарих 
негізінде. Қазіргі кезеңдегі əлемдік діндердің таралу ауқымы мен көлемі. Мемлекет 
пен қоғам қауіпсіздігін жəне бейбітшілігін сақтаудағы əлемдік діндердің рөлі (1 сағат);

6) адамзаттың пайда болуына қатысты екі көзқарас: ғылыми жəне діни аспектілері. 
Эволюциялық жəне діни дүниетанымдар. Тіршіліктің пайда болуына қатысты 
көзқарастардың алуантүрлілігі (1 сағат);

7) діндегі адамгершілік қағидалар: «адамгершілік» түсінігі. Адамгершілік қағидалары 
адам мен қоғам өмірінің айқындаушы бастамасы ретінде. Жақсылық пен зұлымдық: 
моральдық таңдау. Дін жəне адамгершілік. Əлемдік діндердің адамгершілік мазмұны: 
ортақтығы мен ерекшелігі (1 сағат); 

8) діни символ жəне мистика: діни символдар туралы түсініктер мен ұғымдар. 
Мистика. Символдар жəне мистика діни белгілер формаларының алуантүрлілігі 
ретінде. Əлемдік діндердің символдары, олардың бейнеленуі мен мағынасы (1 сағат); 

9) өнер жəне дін: ежелгі дəуірден XIV ғасырға дейін. Дін жəне эстетика. Өнер 
өркениеттердің рухани əлемінің көрінісі ретінде. Өнердегі діни бейнелер (1 сағат); 

10) XIV ғасырдан бүгінгі күнге дейінгі өнер жəне дін. Өнердің қоғам мен діндердегі 
рөлі. Қазақ халқының рухани мұрасы (1 сағат); 

11) батыс ойшылдары. Мəдениеттің қалыптасуы мен қоғам дамуына батыс 
ойшылдарының ықпалы (1 сағат);

12) шығыс ойшылдары. Мəдениеттің қалыптасуы мен қоғам дамуына шығыс 
ойшылдарының қосқан үлесі (1 сағат); 

13) Қазақстандағы діндер тарихы: ежелгі дəуірден қазіргі заманға дейін. 
Қазақстандық қоғамның конфессиялық алуандылығы (1 сағат);

14) қазіргі заманғы адам жəне діни құндылықтар. Адамның қоғамдағы статусы жəне 
оның рухани қажеттіліктері. Тұлғаның өмірлік іс əрекетіндегі діни құндылықтардың 
мəні туралы (1 сағат);

15) адам өмірі – басты құндылық. «Құндылық» түсінігі. Адам өмірі ең басты құндылық 
ретінде. Өмір жəне оның құндылықтары туралы діни ілімдер (1 сағат); 

16) таңдау еркіндігі жəне дін. «Еркіндік», «таңдау еркіндігі», «ар-ождан бостандығы» 
ұғымдары. Діни дəстүрлердегі таңдау еркіндігі түсінігі. Зайырлы мемлекет адам 
құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз етудің кепілі ретінде (1 сағат); 

17) еркіндік жəне жауапкершілік. Адамзат ойшылдары еркіндік пен жауапкершілік 
туралы. Жауапкершілік – тұлға іс-əрекеттерінің өзін-өзі реттеушісі, оның əлеуметтік 
жəне моральдық кемелденуінің көрсеткіші. Əлемдік діндер адам жауапкершілігі ту-
ралы (1 сағат); 

18) махаббат жəне отбасы құндылықтары. «Махаббат» ұғымы құндылық əрі сапа 
ретінде. Махаббат – отбасын құрудың негізі. Отбасылық құндылықтар. Қоғам мен 
мемлекеттегі отбасының рөлі (1 сағат);

19) жасампаз еңбекке сүйіспеншілік жəне дін. «Еңбек», «жасампаз еңбек» ұғымдары. 
Сүйіспеншілік жасампаз еңбектің қайнар көзі ретінде. Діни дəстүрлердегі еңбектің 
мəні. Бəсекеге қабілетті қоғам мен мемлекеттің дамуындағы еңбектің рөлі (1 сағат);

20) дін жəне жаһандану. «Жаһандану» ұғымы. Жаһанданудың қауіпі мен қатерлері. 
Əлемдік жəне дəстүрлі діндердің жаһандануға қатынасы (1 сағат); 

21) экстремизм жəне терроризм қазіргі əлемнің жаһандық қауіпі ретінде. 
«Экстремизм» жəне «терроризм» ұғымдары, түрлері жəне олардың мəні. Экстремизм 
жəне терроризмнің жалған діни себептері. Экстремизм мен терроризм неге дінді 
таңдайды? Діни экстремизм жəне терроризм идеологиясының таралу жолдары. 
Республикада тыйым салынған экстремистік жəне лаңкестік ұйымдар. Экстремизм 
мен терроризмге қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңнамалық 
негізі (2 сағат);

22) деструктивті діни ағымдардағы сананы бақылау жəне арбау тəсілдері. 
Деструктивтік ағымдар туралы түсініктер мен көзқарастар. Тəуекел топтар арбаудың 
объектісі ретінде. Сананы бақылау жəне арбаудың əдістері жəне тəсілдері. Деструктивті 
ағымдарға қарсы тұру туралы (1 сағат); 

23) ХХІ ғасырдағы еркін ойшылдық жəне атеизм. «Еркін ойшылдық», «атеизм» 
ұғымдары. Үшінші мыңжылдықтағы ғылыми танымның діни дəстүрлерді жаңаша пай-
ымдауы (1 сағат); 

24) тарих пен қазіргі заман контекстіндегі ғылым жəне дін. Əлемді танудағы ғылыми 
жəне діни дəстүрлер. Заманауи ғылыми жетістіктер жəне оларды қолдану аясы (1 сағат);

25) мемлекеттердің дінге қатысы бойынша типологиясы. «Мемлекет» ұғымы. 
Мемлекет жəне дін: өзара қарым-қатынастардың түрлі жүйелерін қалыптастыру. 
Мемлекеттерді дінге қатынасы бойынша түрлері. Зайырлы мемлекеттер. Теократиялық 
мемлекеттер. Аралас мемлекеттер (1 сағат);

26) Қазақстан – зайырлы мемлекет. Мемлекеттің зайырлы сипаты республиканың 
табысты дамуының маңызды шарты ретінде. Конституция (Негізгі заң) зайырлы мем-
лекет туралы. «Зайырлылық» ұғымы. Зайырлылық – ол атеизм емес (1 сағат);

27) XXI ғасырдағы діндердегі жақсылық пен жамандықтың күресі: «Жақсылық» пен 
«жамандық» түсініктері. Əлемдік діндер жақсылық пен жамандық туралы. «Жақсылық» 
құндылығы қоғам, тұлға өнегелілігінің өлшемі ретінде. Зұлымдық адамгершіліктің анти-
поды ретінде (1 сағат).

28) адамның қоғамдағы мінез-құлықтық нормалары. «Мінез-құлық нормалары» 
түсінігі. Мемлекет заңдары тұлғаның қоғамдағы мінез-құлық нормаларының реттеушісі 
ретінде. Адамның іс əрекеті туралы діни дəстүрлер (1 сағат); 

29) қазіргі Қазақстандағы конфессияаралық жағдай: діни панорама, діни 
ахуалдың жай-күйі мен даму динамикасы. Дін саласындағы мемлекеттік саясат. 
Этносаралық жəне конфессияаралық келісімнің қазақстандық моделі. Қазақстан 
халқы Ассамблеясының қоғамдағы рөлі. Қазақ халқының дəстүрі зайырлы Қазақстан 
ұстанымдарын нығайтудың негізі (2 сағат);

30) діни төзімділік, толеранттық пен келісім мемлекеттер мен қоғамдардың 
үйлесімді бірге өмір сүру негізі ретінде. Діни төзімділік, толеранттық жəне келісім 
ұғымдары мен түсініктері: зайырлы жəне діни контекст. Зайырлы Қазақстанның 

(Жалғасы. Басы 17-24-беттерде) 

(Соңы 26-бетте) 



26 19 МАУСЫМ 2018 ЖЫЛRESMI

іргелі құндылықтары. Қазақстан Республикасының Президенті қоғамның рухани 
жаңғыруы туралы. (1 сағат);

31) Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың халықаралық 
қоғамдастық жəне еліміздегі бейбітшілік пен конфессияаралық келісімді орнату 
саласындағы саясаты. Елбасының бейбітшілік пен қауіпсіздікті сақтаудағы жаһандық 
бастамалары (1 сағат); 

32) сынақ сабағы: «Қоғам жəне дін» пəні бойынша жалпы қорытындылар мен 
тұжырымдар. Шығармашылық жұмыстарды қорғау (1 сағат).

3-тарау. Оқу процесін ұйымдастырудағы педагогикалық тəсілдер
10. Құндылыққа бағдарланған тəсіл: 
1) бұл оқу іс-əрекетін ұйымдастыру мен жүзеге асыру тəсілі, белгілі бір құндылықтар 

тарапынан оның нəтижелерін алу жəне қолдану. Құндылықтарға бағытталған 
оқу процесі білім алушының жеке тұлғалық құндылықтар жүйесін мақсатты түрде 
қалыптастырады;

2) қазақстандық патриотизмді, толеранттық сананы, тарихқа, ата-баба дəстүрі мен 
мəдениетіне құрмет көрсетуді, басқа халықтардың діни дəстүрлеріне сыйластықпен 
қарауды жəне экстремизм мен фанатизмнің радикалды идеологиясына қарсы 
иммунитетті қалыптастыру мүмкіндігін жүзеге асырады; 

3) əр түрлі тарихи кезеңдегі діндер тарихын оқи отырып, білім алушылар əлемдік 
тарихи процесс жəне ондағы діннің орны, өзара байланысы мен қарым-қатынасының 
алуантүрлілігі, зайырлылық, мемлекет жəне қоғамның зайырлы негіздері туралы 
білімдерін жүйелейді. 

11. Тұлғаға бағдарланған тəсіл: 
1) сабақта мұғалім мен білім алушылардың субъект-субъектілік қатынасты, білім 

алушыларға қатысты демократиялық көзқарасты, олардың тұлғасына құрметпен 
қарауды, білім алушылардың моральдық-этикалық қасиеттерін, олардың қабілеттеріне 
негізделген əлеуетін барынша толық ашып көрсетуді жəне қалыптастыруды білдіреді; 

2) білім алушылардың жеке мүдделері мен қабілеттерін, дербес оқиғаларды талдау 
жəне бағалау үшін қоғамдағы діннің орны мен рөліне қатысты кешенді мəселелерді 
талқылау процесінде өз ұстанымын анықтау жəне қорғау қабілетін, білім алушылардың 
қорытындылары мен тұжырымдарын, пайымдауларын жəне мəдени құбылыстар мен 
процестерді талқылауда жеке пікірі болу құқықтарын іске асыруды қалыптастырады. 

12. Іс-əрекеттік тəсіл:
1) білім мен дағдылардың белсенді танымдық іс-əрекет процесінде қалыптасатын-

дығын білдіреді, өз кезегінде бұл тарихи деректер мен басқа да ресурстарды өзіндік 
іздеу, интерпретациялау, талдау, тұжырымдау мен бағалауды көздейді;

2) білім алушылар өзекті сұрақтарды бірлесіп талқылауға, рөлдік ойындар жəне 
басқа да шығармашылық білім беру түрлеріне белсенді қатысады; 

3) оқу бағдарламасында жаңа ақпаратты қолдану мен түрлендіру мүмкіндіктерін 
қолдануға баса назар аударылады, өз кезегінде ол білім алушылардың функционалды 
сауаттылығын қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

13. Саралап оқыту тəсілі:
1) оқу процесін білім алушылардың əртүрлі топтарына мамандандырылуын, 

білім алушылардың жеке қабілеттіліктерін ескеру мақсатында əртүрлі топтарға түрлі 
жағдайларды жасауды көздейді; 

2) білім алушылардың əр түрлі топтарының оқу қызметін, пəннің арнайы жасақталған 
құралдарының көмегімен жəне саралап оқыту тəсілдермен ұйымдастыру кіреді; 

3) күрделілігі, оқу-танымдық қызығушылықтары, мұғалім тарапынан көмек сипаты-
мен ерекшеленетін сараланған тапсырмаларды қолдану - сараланған оқу іс-əрекеттерін 
ұйымдастырудың шарты болып табылады.

14. Коммуникативтік тəсіл: 
1) оқыту процесінде ақпаратты жеткізу жəне хабарлау, өзара екі немесе одан 

да көп адамдар арасындағы коммуникативтік іс-қимыл процесінде білім, білік жəне 
дағдылармен алмасуды қамтиды; 

2) коммуникативтік тəсілдердің нəтижесі болып тіл арқылы қатынасу қабілеттілігі, 
яғни тілдік жəне сөйлеу нормаларын дұрыс пайдаланып жəне қатынас жағдайына сай 
тиімді қатынас жүріс-тұрысын таңдай отырып, түрлі жағдайларда қатынас əрекетінің 
басқа қатысушыларымен ой бөлісу жəне алмасу қабілеттілігі болып табылады; 

3) оқыту процесі дұрыс сөйлеуді қалыптастыруға мүмкіндік беретін тапсырманы, 
сондай-ақ жұмыс режимдері, шынайы коммуникативтік қарым-қатынасты (жұптық жəне 
топтық жұмыс) қамтиды. 

15. «Қоғам жəне дін» пəнін оқыту барысында ақпараттық-коммуникациялық тех-
нологияларды пайдалану: 

1) ақпаратты іздеу, сұрыптау жəне фактілер мен құбылыстар арасындағы байла-
ныстар мен айырмашылықтарды анықтау, салыстыруға байланысты өзіндік жұмыс 
жасау дағдыларын дамыту; 

2) білім алушылардың білімін кеңейту үшін мультимедиялық ресурстарды пай-
далану; 

3) белсенді оқытудың əдіс-тəсілдерін қолдау үшін интерактивті тақталарды пай-
далану; 

4) компьютерлік презентациялардың алуан түрлерін пайдалана отырып, таңдалған 
тақырып бойынша шығармашылық жобалар құру; 

5) білім алушылардың шығармашылық белсенділігін дамыту үшін компьютерлік 
байланыс құралдарын (мысалы, онлайн сабақтар, конференциялар) пайдалану. 

4-тарау. Білім алушылардың дайындық деңгейіне қойлатын талаптар
16. Пəндік нəтижелер. 8-сыныптың соңында білім алушылар: 
1) «Қоғам жəне дін» пəнінің негізгі базалық ұғымдарын; 
2) адамзат өркениетінің қалыптасу тұрғысындағы діни дəстүрлердің даму 

заңдылықтары мен тарихын; 
3) негізгі зайырлы жəне діни мораль нормаларын, олардың қоғамды жəне тұлғаны 

қоршаған ортамен нəтижелі қарым-қатынастар орнатудағы мəнін; 
4) адам өмірі мен қоғамдағы зайырлы құндылықтардың, жоғары этика нормаларын, 

сенім мен діннің мəні мен маңыздылығын; 
5) ежелгі діндерді, əлемдік жəне дəстүрлі діндерді, олардың рухани мəдениеттегі, 

Қазақстан Республикасы тарихындағы жəне қазіргі кездегі рөлін; 
6) қоғам дамуының əр түрлі кезеңдеріндегі адамзаттың діни танымын қалыптас-

тырудағы өнердің рөлін; 
7) өркениеттің рухани жаңғыруына өткен заман жəне қазіргі кездегі ойшылдардың 

қосқан үлесін; 
8) адам өмірінің құндылығы мен мультимəдениетті, көпконфессиялы əлемде өмір 

сүру үшін қажетті басқа да моральдық қасиеттерді; 
9) жаһандану дəуіріндегі елдегі жəне əлемдегі діни ахуалдың даму динамикасы 

жəне жағдайын; 
10) діни мəдениеттің ғылым, нанотехнология, медицинаның түрлі аспектілерінің 

дамуына əсерін; 
11) Қазақстандағы діндер тарихын; 
12) Қазақстан Республикасының дін саласындағы мемлекеттік саясатының негізгі 

буындарының орта мерзімді даму бағыттарын; 
13) бейбітшілік пен қауіпсіздікті сақтау жəне нығайту жолындағы Қазақстанның 

жəне Ұлт Көшбасшысы – Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ə. Назарбаевтың 
жаһандық бастамаларын білуі тиіс.

17. Тұлғалық нəтижелер. 
Білім алушылар: 
1) қоғам мен мемлекеттің зайырлы құндылықтарын құрметтеуге жəне қабылдауға; 
2) діндер туралы дəйектерге, фактілер мен білімдерге құрметпен жəне төзімді 

қарауға; 
3) ежелгі культтер мен əлемдік жəне дəстүрлі діндерді сипаттауды, олардың 

түрлерін, негізгі нышандарын, пайда болуы мен даму заңдылықтарын айқындауға; 
4) өркениеттің діни дəстүрлерінің жəне діни мəдениеттер туралы меңгерген 

көзқарастары мен түсініктерін мысалдар негізінде ашып көрсетуге; 
5) «Қоғам жəне дін» пəнінің ұғымдық аппаратын пайдалану жəне жүгінуге; 
6) ортақ үрдістерді жəне айырмашылықтарды анықтай отырып, елдегі жəне əлемдегі 

діни жағдайды талдауға; 
7) мемлекеттің, халықтың дəстүрлі жəне рухани мəдениетін, қоғам дамуының 

арасындағы себеп-салдарлық жəне функционалдық байланыстарын түсіндіруге; 
8) пəннің берілген тақырыптарына сəйкес ақпарат іздеу, қабылданған матери-

алдарды салыстыру жəне талдау, олардың фактілері мен пікірлерін, дəйектері мен 
қорытындыларын ажырата білуге;

9) пəн бойынша алынған білімдер негізінде коғам мен дін саласындағы өзекті 
сұрақтарға өзіндік пікір қалыптастыру жəне ұстанымын дəйектеуге; 

10) ой-пікірін дəйектей алу, анықтамалар беру, дəлел келтіруге (қарсы дəлелді 
қосқанда); 

11) негізгі ақпаратты қосалқы ақпараттан ажырату, дін саласының даму динамикасы 
мен ахуалы туралы алынған ақпараттың анықтығын сыни бағалау, алға қойған мақсатқа 
сəйкес ақпараттың мазмұнын дұрыс жеткізуге (ықшамдалған, толық, таңдаулы); 

12) дін саласындағы өзекті мəселелер бойынша ауызша баяндама, шығармашылық 
жұмыс дайындауға; 

13) оқу пəнінің өзекті мəселелері аясында жиналған ақпаратты өздігінен іздеу, тал-
дау жəне пайдалануды жүзеге асыруға; 

14) қоғамдық жəне діни өзекті оқиғаларға бейімделе алу, жеке азаматтық ұстанымын 
анықтауға; 

15) əртүрлі əлеуметтік жағдайдағы, мəдени құндылықтардағы жəне діни наным-
сенімдегі адамдармен сындарлы сұхбат пен қарым-қатынасты жүзеге асыруға; 

16) дін саласында болып жатқан іс-шараларды қазақстандық заңнамалар мен за-
йырлы адамның моральдық нормалары тұрғысынан бағалау, сондай-ақ діни экстре-
мизм мен терроризмге қарсы тұруға қабілетті болуы тиіс. 

18. Жүйелі-əрекеттік нəтижелер. Білім алушылар:
1) «Қоғам жəне дін» пəні бойынша зайырлы мемлекеттің рухани қауіпсіздігін 

нығайту үшін білімін; 
2) дін мəселелері мен мемлекеттік-конфессионалдық қатынастар бойынша оқу-

танымдық процестегі тапсырмаларды шешуде пəндік білімін; 
3) Қазақстан заңнамасы мен жоғары этикалық нормалар тұрғысынан дін сала-

сындағы болып жатқан оқиғаларды бағалаудағы білімдері мен дағдыларын; 
4) діни фанатизм, экстремизм жəне терроризм идеологияларын танып білудегі 

білімді; 
5) бұқаралық ақпарат құралдарынан, əлеуметтік желілерден, бұқаралық байла-

ныс жəне тұлға аралық қарым-қатынастан алынған ақпараттарды қабылдауда сыни 
ойлауды; 

6) əлемде жəне елде болып жатқан діни жағдайды талдай білуді;
7) діни мазмұндағы материалдарды өңдеуде ұғымдар мен танымдарды; 
8) рухани құндылықтары бүкіл адамзаттың мұрасы ретінде жинақтау үшін пəндік 

ұғымдық аппаратты; 
9) жобалау жəне жобалық-зерттеу қызметінде пайдалану үшін қоғам мен дін туралы 

ғылыми жəне кең тараған ақпаратты; 
10) қоғамда, ұжымда, отбасында жəне жақын араласатындар арасында лайықты 

мінез-құлық қалыптастыру үшін пəнді білуде; 
11) өзге ұлттар мен конфессиялардың өкілдерімен сұхбат құру үшін, қарым 

қатынаспен сұхбатта – келісім жəне өзара түсіністікке жету, ортақ мақсаттарды табу 
жəне оларға қол жеткізу үшін бірлесіп қызмет етуде білімі мен дағдыларын қолдана 
білуі тиіс.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы     
13 қарашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №15982 болып енгізілді.

(Соңы. Басы 17-25-беттерде) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 31 қазан             №553           Астана қаласы

Техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары 
бойынша үлгілік оқу бағдарламалары мен үлгілік оқу 

жоспарларын бекіту туралы

«Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 
5-бабының 6) тармақшасына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Мыналар: 
1) «Бастауыш білім беру» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің 

үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 1 жəне 2-қосымшаларға сəйкес жəне «Бастауыш 
білім беру» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу 
бағдарламасы 3-қосымшаға сəйкес; 

2) «Дизайн (бейін бойынша) » мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік 
білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 4 жəне 5-қосымшаларға сəйкес жəне 
«Дизайн (бейін бойынша)» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің 
үлгілік оқу бағдарламасы 6-қосымшаға сəйкес; 

3) «Театр-декорациясы өнері (бейін бойынша)» мамандығы бойынша техникалық 
жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 7 жəне 8-қосымшаларға 
сəйкес жəне техникалық жəне «Театр-декорациясы өнері (бейін бойынша)» 
мамандығы бойынша кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 9-қосымшаға сəйкес;

4) «Сəндік-қолданбалы өнері жəне халықтық кəсіпшілік (бейін бойынша)» 
мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы 
бұйрыққа 10 жəне 11-қосымшаларға сəйкес жəне «Сəндік-қолданбалы өнері жəне 
халықтық кəсіпшілік (бейін бойынша)» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік 
білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 12-қосымшаға сəйкес; 

5) «Зергерлік ісі (салалар бойынша)» мамандығы бойынша техникалық жəне 
кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 13 жəне 14-қосымшаларға 
сəйкес жəне «Зергерлік ісі (салалар бойынша)» мамандығы бойынша техникалық 
жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 15-қосымшаға сəйкес; 

6) «Телекоммуникациялық құралдар мен тұрмыстық техникаларды жөндеу жəне 
қызмет көрсету (салалар бойынша)» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік 
білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 16 жəне 17-қосымшаларға сəйкес жəне 
«Телекоммуникациялық құралдар мен тұрмыстық техникаларды жөндеу жəне қызмет 
көрсету (салалар бойынша)» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің 
үлгілік оқу бағдарламасы 18-қосымшаға сəйкес; 

7) «Слесарлық іс» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік 
оқу жоспарлары осы бұйрыққа 19 жəне 20-қосымшаларға сəйкес жəне «Слесарлық 
іс» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 
21-қосымшаға сəйкес; 

8) «Шаштараз өнері жəне сəндік косметика» мамандығы бойынша техникалық жəне 
кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 22 жəне 23-қосымшаларға сəйкес 
жəне «Шаштараз өнері жəне сəндік косметика» мамандығы бойынша техникалық жəне 
кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 24-қосымшаға сəйкес; 

9) «Бұйымдарды химиялық тазалау жəне бояу» мамандығы бойынша техникалық 
жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 25 жəне 26-қосымшаларға 
сəйкес жəне «Бұйымдарды химиялық тазалау жəне бояу» мамандығы бойынша 
техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 27-қосымшаға сəйкес; 

10) «Фото ісі» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік 

оқу жоспарлары осы бұйрыққа 28 жəне 29-қосымшаларға сəйкес жəне техникалық 
жəне «Фото ісі» мамандығы бойынша кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 
30-қосымшаға сəйкес; 

11) «Қонақ үй шаруашылығына қызмет көрсету жəне ұйымдастыру» мамандығы 
бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 
31 жəне 32-қосымшаларға сəйкес жəне «Қонақ үй шаруашылығына қызмет көрсету 
жəне ұйымдастыру» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік 
оқу бағдарламасы 33-қосымшаға сəйкес; 

12) «Тамақтандыруды ұйымдастыру» мамандығы бойынша техникалық жəне 
кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 34 жəне 35-қосымшаларға 
сəйкес жəне «Тамақтандыруды ұйымдастыру» мамандығы бойынша техникалық жəне 
кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 36-қосымшаға сəйкес; 

13) «Іс қағаздарын жүргізу жəне мұрағаттану (қолдану аясы жəне салалары бойын-
ша)» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары 
осы бұйрыққа 37 жəне 38-қосымшаларға сəйкес жəне техникалық жəне «Іс қағаздарын 
жүргізу жəне мұрағаттану (қолдану аясы жəне салалары бойынша)» мамандығы бой-
ынша кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 39-қосымшаға сəйкес; 

14) «Т уризм» (салалар бойынша) мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік 
білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 40 жəне 41-қосымшаларға сəйкес жəне 
«Туризм» (салалар бойынша) мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің 
үлгілік оқу бағдарламасы 42-қосымшаға сəйкес; 

15) «Маркетинг» (салалар бойынша) мамандығы бойынша техникалық жəне 
кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 43 жəне 44-қосымшаларға 
сəйкес жəне «Маркетинг» (салалар бойынша) мамандығы бойынша техникалы қ жəне 
кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 45-қосымшаға сəйкес; 

16) «Пайдалы қазбалар кен орындарын геологиялық түсіру, іздеу жəне 
барлау (түрлері бойынша)» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік 

білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 46 жəне 47-қосымшаларға сəйкес 
жəне техникалық жəне «Пайдалы қазбалар кен орындарын геологиялық түсіру, іздеу 
жəне барлау (түрлері бойынша)» мамандығы бойынша кəсіптік білімнің үлгілік оқу 
бағдарламасы 48-қосымшаға сəйкес; 

17) «Пайдалы қазбалар кен орындарын барлау технологиясы жəне техникасы» 
мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы 
бұйрыққа 49 жəне 50-қосымшаларға сəйкес жəне техникалық жəне «Пайдалы қазбалар 
кен орындарын барлау технологиясы жəне техникасы» мамандығы бойынша кəсіптік 
білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 51-қосымшаға сəйкес; 

18) «Гидрогеология жəне инженерлік геология» мамандығы бойынша техникалық 
жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 52 жəне 53-қосымшаларға 
сəйкес жəне «Гидрогеология жəне инженерлік геология» мамандығы бойынша 
техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 54-қосымшаға сəйкес; 

19) «Геофизикалық тəсілдер мен пайдалы қазбаларды іздеу жəне барлау» 
мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы 
бұйрыққа 55 жəне 56-қосымшаларға сəйкес жəне «Геофизикалық тəсілдер мен пай-
далы қазбаларды іздеу жəне барлау» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік 
білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 57-қосымшаға сəйкес; 

20) «Пайдалы қазбалардың кен орындарын жер астында өңдеу» мамандығы 
бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 58 
жəне 59-қосымшаларға сəйкес жəне «Пайдалы қазбалардың кен орындарын жер 
астында өңдеу» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу 
бағдарламасы 60-қосымшаға сəйкес; 

21) «Пайдалы қазбаларды ашық түрде қазу» мамандығы бойынша техникалық 
жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 61 жəне 62-қосымшаларға 
сəйкес жəне «Пайдалы қазбаларды ашық түрде қазу» мамандығы бойынша 
техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 63-қосымшаға сəйкес; 

22) «Тау кен электромеханикалық жабдықтарына техникалық қызмет көрсету жəне 
жөндеу» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспар-
лары осы бұйрыққа 64 жəне 65-қосымшаларға сəйкес жəне техникалық жəне «Тау 
кен электромеханикалық жабдықтарына техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу» 
мамандығы бойынша кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 66-қосымшаға сəйкес; 

23) «Пайдалы қазбаларды байыту (көмір байыту)» мамандығы бойынша
техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 67 жəне 

68-қосымшаларға сəйкес жəне «Пайдалы қазбаларды байыту (көмір байыту)» 
мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 
69-қосымшаға сəйкес;

24) «Пайдалы қазбаларды байыту (кен байыту)» мамандығы бойынша техникалық 
жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 70 жəне 71-қосымшаларға 
сəйкес жəне «Пайдалы қазбаларды байыту (кен байыту)» мамандығы бойынша 
техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 72-қосымшаға сəйкес; 

25) «Ашық кеніштің электр-механикалық жабдықтарына техникалық қызмет көрсету 
жəне жөндеу» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу 
жоспарлары осы бұйрыққа 73 жəне 74-қосымшаларға сəйкес жəне техникалық жəне 
«Ашық кеніштің электр-механикалық жабдықтарына техникалық қызмет көрсету жəне 
жөндеу» мамандығы бойынша кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 75-қосымшаға 
сəйкес;

26) «Маркшейдерлік іс» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің 
үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 76 жəне 77-қосымшаларға сəйкес жəне 
техникалық жəне «Маркшейдерлік іс» мамандығы бойынша кəсіптік білімнің үлгілік 
оқу бағдарламасы 78- қосымшаға сəйкес;

27) «Жер асты құрылымдарының құрылысы» мамандығы бойынша техникалық 
жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 79 жəне 80 қосымшаларға 
сəйкес жəне «Жер асты құрылымдарының құрылысы» мамандығы бойынша 
техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 81-қосымшаға сəйкес;

28) «Мұнай мен газ скважиналарын бұрғылау жəне бұрғылау жұмыстарының тех-
нологиясы» (бейін бойынша) мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің 
үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 82 жəне 83-қосымшаларға сəйкес жəне «Мұнай 
мен газ скважиналарын бұрғылау жəне бұрғылау жұмыстарының технологиясы» 
(бейін бойынша) мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу 
бағдарламасы 84-қосымшаға сəйкес; 

29) «Мұнай-газ құбырлары мен мұнай-газ қоймаларын салу жəне пайдалану» 
мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары 
осы бұйрыққа 85 жəне 86-қосымшаларға сəйкес жəне техникалық жəне «Мұнай-газ 
құбырлары мен мұнай-газ қоймаларын салу жəне пайдалану» мамандығы бойынша 
кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 87-қосымшаға сəйкес;

30) «Компрессорлық стансалар мен жер асты құбырларының электр жүйесін 
жөндеу жəне қызмет көрсету» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік 
білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 88 жəне 89-қосымшаларға сəйкес жəне 
«Компрессорлық стансалар мен жер асты құбырларының электр жүйесін жөндеу жəне 
қызмет көрсету» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу 
бағдарламасы 90-қосымшаға сəйкес; 

31) «Технологиялық жабдықтар мен құбырларды монтаждау» мамандығы бойын-
ша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 91 жəне 
92-қосымшаларға сəйкес жəне «Технологиялық жабдықтар мен құбырларды монтаж-
дау» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 
93-қосымшаға сəйкес; 

32) «Мұнай мен газды тасымалдау жəне сақтау» мамандығы бойынша техникалық 
жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 94 жəне 95-қосымшаларға 
сəйкес жəне «Мұнай мен газды тасымалдау жəне сақтау» мамандығы бойынша 
техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 96-қосымшаға сəйкес; 

33) «Мұнай мен газ кəсіпшіліктерінің жабдықтарына техникалық қызмет көрсету 
жəне жөндеу» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу 
жоспарлары осы бұйрыққа 97 жəне 98-қосымшаларға сəйкес жəне «Мұнай мен 
газ кəсіпшіліктерінің жабдықтарына техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу» 
мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 
99-қосымшаға сəйкес; 

34) «Мұнай, газ өндеу жəне химия өнеркəсібінің жабдықтарына техникалық қызмет 
көрсету жəне өндеу» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік 
оқу жоспарлары осы бұйрыққа 100 жəне 101-қосымшаларға сəйкес жəне «Мұнай, 
газ өндеу жəне химия өнеркəсібінің жабдықтарына техникалық қызмет көрсету 
жəне өндеу» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу 
бағдарламасы 102-қосымшаға сəйкес; 

35) «Мұнай мен газ кен орындарын пайдалану» мамандығы бойынша техни-
калық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 103 жəне 
104-қосымшаларға сəйкес жəне «Мұнай мен газ кен орындарын пайдалану» 
мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 
105-қосымшаға сəйкес; 

36) «Мұнай-газ құбырларын, мұнай-газ қоймалары мен жанар май құю станция-
ларын салу жəне пайдалану» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің 
үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 106 жəне 107-қосымшаларға сəйкес жəне 
«Мұнай-газ құбырларын, мұнай-газ қоймалары мен жанар май құю станцияларын 
салу жəне пайдалану» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік 
оқу бағдарламасы 108-қосымшаға сəйкес; 

37) «Химиялық талшықтар өндірісі» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік 
білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 109 жəне 110-қосымшаларға сəйкес 
жəне «Химиялық талшықтар өндірісі» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік 
білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 111-қосымшаға сəйкес; 

38) «Резеңке-техникалық өндірісі» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік 
білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 112 жəне 113 қосымшаларға сəйкес 
жəне «Резеңке-техникалық өндірісі» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік 
білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 114-қосымшаға сəйкес; 

39) «Шина өндірісі жəне вулканизация процесі» мамандығы бойынша 
техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 115 жəне 
116-қосымшаларға сəйкес жəне техникалық жəне «Шина өндірісі жəне вулкани-
зация процесі» мамандығы бойынша кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 
117-қосымшаға сəйкес; 

40) «Полимерлік өндіріс технологиясы» мамандығы бойынша техникалық жəне 
кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 118 жəне 119-қосымшаларға 
сəйкес жəне «Полимерлік өндіріс технологиясы» мамандығы бойынша техникалық 
жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 120-қосымшаға сəйкес;

41) «Химиялық технология жəне өндіріс (түрлері бойынша)» мамандығы бойын-
ша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 121 жəне 
122-қосымшаларға сəйкес жəне «Химиялық технология жəне өндіріс (түрлері бойын-
ша)» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 
123-қосымшаға сəйкес;

42) «Коксохимиялық өндіріс» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік 
білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 124 жəне 125-қосымшаларға сəйкес 
жəне «Коксохимиялық өндіріс» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің 
үлгілік оқу бағдарламасы 126-қосымшаға сəйкес; 

43) «Мұнай жəне газды қайта өңдеу технологиясы» мамандығы бойынша
техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 127 жəне 

128-қосымшаларға сəйкес жəне «Мұнай жəне газды қайта өңдеу технологиясы» 
мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 
129-қосымшаға сəйкес; 

44) «Электр станциялары мен желілерінің электр жабдықтары» (түрлері бойын-
ша) мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары 
осы бұйрыққа 130 жəне 131-қосымшаларға сəйкес жəне «Электр станциялары мен 
желілерінің электр жабдықтары» (түрлері бойынша) мамандығы бойынша техникалық 
жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 132-қосымшаға сəйкес; 

45) «Электрмен қамтамасыз ету (салалар бойынша)» мамандығы бойынша 
техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 133 жəне 
134-қосымшаларға сəйкес жəне «Электрмен қамтамасыз ету (салалар бойынша)» 
мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 
135-қосымшаға сəйкес;

46) «Темір жолдардың электр техникалық жүйелерін электрмен жабдықтау, 
пайдалану, техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу» мамандығы бойынша 
техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 136 жəне 
137-қосымшаларға сəйкес жəне «Темір жолдардың электр техникалық жүйелерін 
электрмен жабдықтау, пайдалану, техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу» 
мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 
138-қосымшаға сəйкес;

47) «Жылу электр станцияларының жылу энергетикалық қондырғылары» 
мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы 
бұйрыққа 139 жəне 140-қосымшаларға сəйкес жəне «Жылу электр станцияларының 
жылу энергетикалық қондырғылары» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік 
білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 141-қосымшаға сəйкес; 

48) «Жылу-техникалық жабдық жəне жылумен қамтамасыз ету жүйелері
(түрлері бойынша)» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік 

оқу жоспарлары осы бұйрыққа 142 жəне 143-қосымшаларға сəйкес жəне «Жылу-
техникалық жабдық жəне жылумен қамтамасыз ету жүйелері

(түрлері бойынша)» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік 
оқу бағдарламасы 144-қосымшаға сəйкес;

49) «Электр жəне электр механикалық жабдықтар (түрлері бойынша)» мамандығы 
бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 145 
жəне 146-қосымшаларға сəйкес жəне «Электр жəне электр механикалық жабдықтар 
(түрлері бойынша)» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік 
оқу бағдарламасы 147-қосымшаға сəйкес;

50) «Электр жəне электрлі механикалық жабдықтарды техникалық пайда-
лану, қызмет көрсету жəне жөндеу (түрлері бойынша)» мамандығы бойынша 
техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 148 жəне 
149-қосымшаларға сəйкес жəне «Электр жəне электрлі механикалық жабдықтарды 
техникалық пайдалану, қызмет көрсету жəне жөндеу (түрлері бойынша)» мамандығы 
бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 150-қосымшаға 
сəйкес;

51) «Домна пештерін жөндеу жəне қызмет көрсету» мамандығы бойынша 
техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 151 жəне 
152-қосымшаларға сəйкес жəне «Домна пештерін жөндеу жəне қызмет көрсету» 
мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 
153-қосымшаға сəйкес; 

52) «Қара металдар металлургиясы (түрлері бойынша)» мамандығы бойынша 
техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 154 жəне 
155-қосымшаларға сəйкес жəне «Қара металдар металлургиясы (түрлері бойынша)» 
мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 
156-қосымшаға сəйкес;

53) «Түсті металдар металлургиясы» мамандығы бойынша техникалық жəне 
кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 157 жəне 158-қосымшаларға 
сəйкес жəне «Түсті металдар металлургиясы» мамандығы бойынша техникалық жəне 
кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 159-қосымшаға сəйкес;

54) «Құю өндірісі» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік 
оқу жоспарлары осы бұйрыққа 160 жəне 161-қосымшаларға сəйкес жəне «Құю өндірісі» 
мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 
162-қосымшаға сəйкес;

55) «Металл өңдеу (түрлері бойынша)» мамандығы бойынша техникалық жəне 
кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 163 жəне 164-қосымшаларға 
сəйкес жəне «Металл өңдеу (түрлері бойынша)» мамандығы бойынша техникалық 
жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 165-қосымшаға сəйкес;

56) «Прокаттау өндірісі» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің 
үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 166 жəне 167-қосымшаларға сəйкес жəне 
«Прокаттау өндірісі» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік 
оқу бағдарламасы 168-қосымшаға сəйкес; 

57) «Құбыр өндірісі» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің 
үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 169 жəне 170-қосымшаларға сəйкес жəне 
«Құбыр өндірісі» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу 
бағдарламасы 171-қосымшаға сəйкес; 

58) «Автоматты желілер жəне агрегаттық станоктар» мамандығы бойынша 
техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 172 жəне 
173-қосымшаларға сəйкес жəне «Автоматты желілер жəне агрегаттық станоктар» 
мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 
174-қосымшаға сəйкес; 

59) «Икемді автоматты желілер» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік 
білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 175 жəне 176-қосымшаларға сəйкес 
жəне «Икемді автоматты желілер» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік 
білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 177-қосымшаға сəйкес; 

60) «Механикалық өңдеу, өлшеу-бақылау құралдары жəне өндірістегі автоматика» 
мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы 
бұйрыққа 178 жəне 179-қосымшаларға сəйкес жəне «Механикалық өңдеу, өлшеу-
бақылау құралдары жəне өндірістегі автоматика» мамандығы бойынша техникалық 
жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 180-қосымшаға сəйкес; 

61) «Машина жасау технологиясы (түрлері бойынша)» мамандығы бойынша 
техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 181 жəне 
182-қосымшаларға сəйкес жəне «Машина жасау технологиясы (түрлері бойынша)» 
мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 
183-қосымшаға сəйкес; 

62) «Машина жасаудағы монтаж жəне автомобильді сынау» мамандығы бойын-
ша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 184 жəне 
185-қосымшаларға сəйкес жəне «Машина жасаудағы монтаж жəне автомобильді сы-
нау» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 
186-қосымшаға сəйкес; 

63) «Ұшу аппаратарының өндірісі» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік 
білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 187 жəне 188-қосымшаларға сəйкес 
жəне «Ұшу аппаратарының өндірісі» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік 
білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 189-қосымшаға сəйкес; 

64) «Авиациялық құралдар өндірісі» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік 
білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 190 жəне 191-қосымшаларға сəйкес 
жəне «Авиациялық құралдар өндірісі» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік 
білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 192-қосымшаға сəйкес; 

65) «Кеме жасау жəне кеме машиналары мен механизмдеріне техникалық
қызмет көрсету» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік 

оқу жоспарлары осы бұйрыққа 193 жəне 194-қосымшаларға сəйкес жəне «Кеме 
жасау жəне кеме машиналары мен механизмдеріне техникалық қызмет көрсету» 
мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 
195-қосымшаға сəйкес;

66) «Теңіз техникасын электр радиолық монтаждау» мамандығы бойынша 
техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 196 жəне 
197-қосымшаларға сəйкес жəне «Теңіз техникасын электр радиолық монтаждау» 
мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 
198-қосымшаға сəйкес; 

67) «Қала электр көліктерін пайдалану, техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу 
(салалар бойынша)» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік 
оқу жоспарлары осы бұйрыққа 199 жəне 200-қосымшаларға сəйкес жəне «Қала электр 
көліктерін пайдалану, техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу (салалар бойынша)» 
мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 
201-қосымшаға сəйкес; 

68) «Көтергіш көлік, құрылыс, жол машиналары мен жабдықтарын техникалық 
пайдалану (салалар бойынша)» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік 
білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 202 жəне 203-қосымшаларға сəйкес 
жəне «Көтергіш көлік, құрылыс, жол машиналары мен жабдықтарын техникалық пай-
далану (салалар бойынша)» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің 
үлгілік оқу бағдарламасы 204-қосымшаға сəйкес;

69) «Темір жол жылжымалы құрамдарын пайдалану, жөндеу жəне техникалық 
қызмет көрсету (түрлері бойынша)» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік 
білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 205 жəне 206-қосымшаларға сəйкес 
жəне «Темір жол жылжымалы құрамдарын пайдалану, жөндеу жəне техникалық 
қызмет көрсету (түрлері бойынша)» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік 
білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 207-қосымшаға сəйкес;

70) «Токарлық іс жəне металл өңдеу (түрлері бойынша)» мамандығы бойынша 
техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 208 жəне 
209-қосымшаларға сəйкес жəне «Токарлық іс жəне металл өңдеу (түрлері бойынша)» 
мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 
210-қосымшаға сəйкес;

71) «Жүк көтергіш машиналар жəне транспортерлер» мамандығы бойынша 
техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 211 жəне 
212-қосымшаларға сəйкес жəне «Жүк көтергіш машиналар жəне транспортерлер» 
мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 
213-қосымшаға сəйкес; 

72) «Өнеркəсіп машиналары мен жабдықтарын пайдалану» мамандығы бойын-
ша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 214 жəне 
215-қосымшаларға сəйкес жəне «Өнеркəсіп машиналары мен жабдықтарын пайдала-
ну» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 
216-қосымшаға сəйкес;

73) «Металлургиядағы машиналар мен жабдықтар» мамандығы бойынша 
техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 217 жəне 
218-қосымшаларға сəйкес жəне «Металлургиядағы машиналар мен жабдықтар» 
мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 
219-қосымшаға сəйкес;

74) «Дəнекерлеу ісі (түрлері бойынша)» мамандығы бойынша техникалық жəне 
кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 220 жəне 221-қосымшаларға 
сəйкес жəне «Дəнекерлеу ісі (түрлері бойынша)» мамандығы бойынша техникалық 
жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 222-қосымшаға сəйкес;

75) «Өндірістегі электрлік-механикалық жабдықтар (түрлері бойынша)» мамандығы 
бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу 

жоспарлары осы бұйрыққа 223 жəне 224-қосымшаларға сəйкес жəне «Өндірістегі 
электрлік-механикалық жабдықтар (түрлері бойынша)» мамандығы бойынша 
техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 225-қосымшаға сəйкес;

76) «Тамақ, сауда жəне ет өнеркəсібі кəсіпорындарының жабдықтары» мамандығы 
бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 
226 жəне 227-қосымшаларға сəйкес жəне «Тамақ, сауда жəне ет өнеркəсібі 
кəсіпорындарының жабдықтары» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік 
білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 228-қосымшаға сəйкес;

77) «Тоңазытқыш-компрессорлық машиналар жəне қондырғылар» мамандығы 
бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 
229 жəне 230-қосымшаларға сəйкес жəне «Тоңазытқыш-компрессорлық машиналар 
жəне қондырғылар» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік 
оқу бағдарламасы 231-қосымшаға сəйкес; 

78) «Технологиялық машиналар мен жабдықтарға техникалық қызмет көрсету 
(түрлері бойынша)» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу 
жоспарлары осы бұйрыққа 232 жəне 233-қосымшаларға сəйкес жəне «Технологиялық 
машиналар мен жабдықтарға техникалық қызмет көрсету (түрлері бойынша)» 
мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 
234-қосымшаға сəйкес;

79) «Медициналық техниканы монтаждау, техникалық қызмет көрсету жəне 
жөндеу» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспар-
лары осы бұйрыққа 235 жəне 236-қосымшаларға сəйкес жəне «Медициналық техни-
каны монтаждау, техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу» мамандығы бойынша 
техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 237-қосымшаға сəйкес; 

80) «Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу жəне пайдалану» 
мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы 
бұйрыққа 238 жəне 239-қосымшаларға сəйкес жəне «Автомобиль көлігіне техникалық 
қызмет көрсету, жөндеу жəне пайдалану» мамандығы бойынша техникалық жəне 
кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 240-қосымшаға сəйкес;

81) «Тасымалдауды ұйымдастыру жəне көлікте қозғалысты басқару (салалар бой-
ынша)» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары 
осы бұйрыққа 241 жəне 242-қосымшаларға сəйкес жəне «Тасымалдауды ұйымдастыру 
жəне көлікте қозғалысты басқару (салалар бойынша)» мамандығы бойынша 
техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 243-қосымшаға сəйкес;

82) «Теміржол көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру жəне қозғалысты басқару» 
мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы 
бұйрыққа 244 жəне 245 қосымшаларға сəйкес жəне «Теміржол көлігінде тасымалда-
уды ұйымдастыру жəне қозғалысты басқару» мамандығы бойынша техникалық жəне 
кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 246-қосымшаға сəйкес;

83) «Су көлігін пайдалану (бейін бойынша)» мамандығы бойынша техникалық жəне 
кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 247 жəне 248-қосымшаларға 
сəйкес жəне «Су көлігін пайдалану (бейін бойынша)» мамандығы бойынша техникалық 
жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 249-қосымшаға сəйкес; 

84) «Жол қозғалысын ұйымдастыру» мамандығы бойынша техникалық 
жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 250 жəне 

251-қосымшаларға сəйкес жəне «Жол қозғалысын ұйымдастыру» мамандығы бойын-
ша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 252-қосымшаға сəйкес; 

85) «Талшықты материалдарды өңдеу технологиясы» мамандығы бойынша 
техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 253 жəне 
254-қосымшаларға сəйкес жəне «Талшықты материалдарды өңдеу технологиясы» 
мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 
255-қосымшаға сəйкес; 

86) «Иіру жəне түту өндірісі технологиясы (түрлері бойынша)» мамандығы бойын-
ша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 256 жəне 
257-қосымшаларға сəйкес жəне «Иіру жəне түту өндірісі технологиясы (түрлері бойын-
ша)» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 
258-қосымшаға сəйкес; 

87) «Тоқу өндірісі» (түрлері бойынша) мамандығы бойынша техникалық жəне 
кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 259 жəне 260-қосымшаларға 
сəйкес жəне «Тоқу өндірісі» (түрлері бойынша) мамандығы бойынша техникалық жəне 
кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 261-қосымшаға сəйкес; 

88) «Мата емес тоқыма материалдар технологиясы» мамандығы бойынша 
техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 262 жəне 
263-қосымшаларға сəйкес жəне «Мата емес тоқыма материалдар технологиясы» 
мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 
264-қосымшаға сəйкес; 

89) «Тігін өндірісі жəне киімдерді үлгілеу» мамандығы бойынша техникалық жəне 
кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 265 жəне 266-қосымшаларға 
сəйкес жəне «Тігін өндірісі жəне киімдерді үлгілеу» мамандығы бойынша техникалық 
жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 267-қосымшаға сəйкес;

90) «Ақ терісі мен қой терісі бұйымдары өндірісінің технологиясы» мамандығы 
бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 268 
жəне 269-қосымшаларға сəйкес жəне «Ақ терісі мен қой терісі бұйымдары өндірісінің 
технологиясы» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу 
бағдарламасы 270-қосымшаға сəйкес; 

91) «Трикотаж, тоқыма, галантерея бұйымдары технологиясы» мамандығы бой-
ынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 271 
жəне 272-қосымшаларға сəйкес жəне «Трикотаж, тоқыма, галантерея бұйымдары 
технологиясы» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу 
бағдарламасы 273-қосымшаға сəйкес; 

92) «Жеңіл өнеркəсіп ұйымдарының жабдығы» мамандығы бойынша 
техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 274 жəне 
275-қосымшаларға сəйкес жəне «Жеңіл өнеркəсіп ұйымдарының жабдығы» 
мамандығы бойынша техникалық техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу 
бағдарламасы 276-қосымшаға сəйкес; 

93) «Элеватор, ұн тартатын, жармалық жəне құрама жем өндірісі» мамандығы 
бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 
277 жəне 278-қосымшаларға сəйкес жəне «Элеватор, ұн тартатын, жармалық жəне 
құрама жем өндірісі» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік 
оқу бағдарламасы 279-қосымшаға сəйкес; 

94) «Нан пісіру, макарон жəне кондитерлік өндірісі» мамандығы бойынша 
техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 280 жəне 
281-қосымшаларға сəйкес жəне «Нан пісіру, макарон жəне кондитерлік өндірісі» 
мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 
282-қосымшаға сəйкес;

95) «Балық өндірісі» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің 
үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 283 жəне 284-қосымшаларға сəйкес жəне 
«Балық өндірісі» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу 
бағдарламасы 285-қосымшаға сəйкес; 

96) «Сүт өнімдерінің өндірісі» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік 
білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 286 жəне 287- қосымшаларға сəйкес 
жəне «Сүт өнімдерінің өндірісі» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің 
үлгілік оқу бағдарламасы 288-қосымшаға сəйкес;

97) «Ет жəне ет өнімдерінің өндірісі (түрлері бойынша)» мамандығы бойынша 
техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 289 жəне 
290- қосымшаларға сəйкес жəне «Ет жəне ет өнімдерінің өндірісі (түрлері бойынша)» 
мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 
291-қосымшаға сəйкес;

98) «Тамақтандыру кəсіпорындарының өнім өндіру технологиясы жəне оны 
ұйымдастыру» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу 
жоспарлары осы бұйрыққа 292 жəне 293-қосымшаларға сəйкес жəне «Тамақтандыру 
кəсіпорындарының өнім өндіру технологиясы жəне оны ұйымдастыру» мамандығы 
бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 294-қосымшаға 
сəйкес; 

99) «Полиграфия өндірісі» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің 
үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 295 жəне 296-қосымшаларға сəйкес жəне 
«Полиграфия өндірісі» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік 
оқу бағдарламасы 297-қосымшаға сəйкес; 

100) «Кабель өндірісі» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің 
үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 298 жəне 299-қосымшаларға сəйкес жəне 
«Кабель өндірісі» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу 
бағдарламасы 300-қосымшаға сəйкес; 

101) «Керамикалық өндіріс» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік 
білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 301 жəне 302-қосымшаларға сəйкес 
жəне «Керамикалық өндіріс» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің 
үлгілік оқу бағдарламасы 303-қосымшаға сəйкес; 

102) «Əрлеу өндірісі (бейін бойынша)» мамандығы бойынша техникалық жəне 
кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 304 жəне 305-қосымшаларға 

сəйкес жəне «Əрлеу өндірісі (бейін бойынша)» мамандығы бойынша техникалық жəне 
кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 306-қосымшаға сəйкес; 

103) «Тері жəне үлберді химиялық өңдеу» мамандығы бойынша техникалық жəне 
кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 307 жəне 308-қосымшаларға 
сəйкес жəне «Тері жəне үлберді химиялық өңдеу» мамандығы бойынша техникалық 
жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 309-қосымшаға сəйкес; 

104) «Автоматтандыру жəне басқару» мамандығы бойынша техникалық жəне 
кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 310 жəне 311-қосымшаларға 
сəйкес жəне «Автоматтандыру жəне басқару» мамандығы бойынша техникалық жəне 
кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 312-қосымшаға сəйкес; 

105) «Темір жол көлігіндегі автоматика, телемеханика жəне қозғалысты басқару» 
мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы 
бұйрыққа 313 жəне 314-қосымшаларға сəйкес жəне «Темір жол көлігіндегі автомати-
ка, телемеханика жəне қозғалысты басқару» мамандығы бойынша техникалық жəне 
кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 315-қосымшаға сəйкес;

106) «Есептеу техникасы жəне бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойын-
ша)» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары 
осы бұйрыққа 316 жəне 317-қосымшаларға сəйкес жəне «Есептеу техникасы жəне 
бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)» мамандығы бойынша техникалық 
жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 318-қосымшаға сəйкес; 

107) «Ақпараттық жүйелер (қолдану саласы бойынша)» мамандығы бойынша 
техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 319 жəне 
320-қосымшаларға сəйкес жəне «Ақпараттық жүйелер (қолдану саласы бойынша)» 
мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 
321-қосымшаға сəйкес;

108) «Радиоэлектроника жəне байланыс (түрлері бойынша)» мамандығы бойын-
ша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 322 жəне 
323-қосымшаларға сəйкес жəне «Радиоэлектроника жəне байланыс (түрлері бойын-
ша)» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 
324-қосымшаға сəйкес;

109) «Электр байланысы жəне желімен хабарлаудың желілік құрылыстарын пай-
далану» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспар-
лары осы бұйрыққа 325 жəне 326-қосымшаларға сəйкес жəне «Электр байланысы 
жəне желімен хабарлаудың желілік құрылыстарын пайдалану» мамандығы бойынша 
техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 327-қосымшаға сəйкес;

110) «Автоматтандырылған байланыс жүйесін пайдалану» мамандығы бойынша 
техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 328 жəне 
329-қосымшаларға сəйкес жəне «Автоматтандырылған байланыс жүйесін пайдала-
ну» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 
330-қосымшаға сəйкес; 

111) «Темір жол көлігінің жедел технологиялық байланыс құрылғыларын
пайдалану» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жо-

спарлары осы бұйрыққа 331 жəне 332-қосымшаларға сəйкес жəне «Темір жол көлігінің 
жедел технологиялық байланыс құрылғыларын пайдалану» мамандығы бойынша 
техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 333-қосымшаға сəйкес;

112) «Ғимараттар мен құрылымдарды салу жəне пайдалану» мамандығы бойын-
ша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 334 жəне 
335-қосымшаларға сəйкес жəне «Ғимараттар мен құрылымдарды салу жəне пайдала-
ну» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 
336-қосымшаға сəйкес;

113) «Жол-құрылыс машиналарын техникалық пайдалану (түрлері бойынша)» 
мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы 
бұйрыққа 337 жəне 338-қосымшаларға сəйкес жəне «Жол-құрылыс машиналарын 
техникалық пайдалану (түрлері бойынша)» мамандығы бойынша техникалық жəне 
кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 339-қосымшаға сəйкес;

114) «Ішкі санитарлық-техникалық құрылғыларды, желдеткіштерді жəне инженерлік 
жүйелерді монтаждау жəне пайдалану (түрлері бойынша)» мамандығы бойынша 
техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 340 жəне 
341-қосымшаларға сəйкес жəне «Ішкі санитарлық-техникалық құрылғыларды, 
желдеткіштерді жəне инженерлік жүйелерді монтаждау жəне пайдалану (түрлері 
бойынша)» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу 
бағдарламасы 342-қосымшаға сəйкес; 

115) «Газбен қамтамасыз ету жабдықтары мен жүйелерін құрастыру жəне пай-
далану» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспар-
лары осы бұйрыққа 343 жəне 344-қосымшаларға сəйкес жəне «Газбен қамтамасыз 
ету жабдықтары мен жүйелерін құрастыру жəне пайдалану» мамандығы бойынша 
техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 345-қосымшаға сəйкес;

116) «Жергілікті магистральдық жəне желілік құбырларды монтаждау» мамандығы 
бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 
346 жəне 347-қосымшаларға сəйкес жəне «Жергілікті магистральдық жəне желілік 
құбырларды монтаждау» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің 
үлгілік оқу бағдарламасы 348-қосымшаға сəйкес; 

117) «Гидротехникалық құрылыс» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік 
білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 349 жəне 350-қосымшаларға сəйкес 
жəне «Гидротехникалық құрылыс» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік 
білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 351-қосымшаға сəйкес;

118) «Темір жол құрылысы, жол жəне жол шаруашылығы» мамандығы бойынша 
техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 352 жəне 
353-қосымшаларға сəйкес жəне «Темір жол құрылысы, жол жəне жол шаруашылығы» 
мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 
354-қосымшаға сəйкес;

119) «Автомобиль жолдары мен аэродромдар құрылысы» мамандығы бойынша 
техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 355 жəне 
356-қосымшаларға сəйкес жəне «Автомобиль жолдары мен аэродромдар құрылысы» 
мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 
357-қосымшаға сəйкес;

120) «Құрылыс бұйымдары мен құрастырылымдар өндірісі» мамандығы бой-
ынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 358 
жəне 359-қосымшаларға сəйкес жəне «Құрылыс бұйымдары мен құрастырылымдар 
өндірісі» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу 
бағдарламасы 360-қосымшаға сəйкес;

121) «Темір бетон жəне металл бұйымдары өндірісі (түрлері бойынша)» 
мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары 
осы бұйрыққа 361 жəне 362-қосымшаларға сəйкес жəне «Темір бетон жəне металл 
бұйымдары өндірісі (түрлері бойынша)» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік 
білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 363-қосымшаға сəйкес;

122) «Жиһаз өндірісі (түрлері бойынша)» мамандығы бойынша техникалық жəне 
кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 364 жəне 365-қосымшаларға 
сəйкес жəне «Жиһаз өндірісі (түрлері бойынша)» мамандығы бойынша техникалық 
жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 366-қосымшаға сəйкес;

123) «Лифт шаруашылығы жəне эскалаторлар (түрлері бойынша)» мамандығы 
бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу 

жоспарлары осы бұйрыққа 367 жəне 368-қосымшаларға сəйкес жəне «Лифт 
шаруашылығы жəне эскалаторлар (түрлері бойынша)» мамандығы бойынша 
техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 369-қосымшаға сəйкес;

124) «Қалдықтарды қайта өңдеу» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік 
білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 370 жəне 371-қосымшаларға сəйкес 
жəне «Қалдықтарды қайта өңдеу» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік 
білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 372-қосымшаға сəйкес; 

125) «Азаматтық ғимараттар ішкі көрінісінің дизайны, қалпына келтіру, қайта құру» 
мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы 
бұйрыққа 373 жəне 374-қосымшаларға сəйкес жəне «Азаматтық ғимараттар ішкі 
көрінісінің дизайны, қалпына келтіру, қайта құру» мамандығы бойынша техникалық 
жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 375-қосымшаға сəйкес;

126) «Сəулетөнері» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің 
үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 376 жəне 377-қосымшаларға сəйкес жəне 
«Сəулетөнері» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу 
бағдарламасы 378-қосымшаға сəйкес;

127) «Ауыл шаруашылығы техникасына техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу» 
мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы 
бұйрыққа 379 жəне 380-қосымшаларға сəйкес жəне «Ауыл шаруашылығы техникасы-
на техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу» мамандығы бойынша техникалық жəне 
кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 381-қосымшаға сəйкес;

128) «Агрономия» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік 
оқу жоспарлары осы бұйрыққа 382 жəне 383-қосымшаларға сəйкес жəне «Агрономия» 
мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 
384-қосымшаға сəйкес; 

129) «Өсімдік шаруашылығы» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік 
білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 385 жəне 386-қосымшаларға сəйкес 
жəне «Өсімдік шаруашылығы» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің 
үлгілік оқу бағдарламасы 387-қосымшаға сəйкес;

130) «Фермер шаруашылығы (бейін бойынша)» мамандығы бойынша 
техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 388 
жəне 389-қосымшаларға сəйкес жəне «Фермер шаруашылығы (бейін бойынша)» 
мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 
390-қосымшаға сəйкес;

131) «Балық шаруашылығы (түрлері бойынша)» мамандығы бойынша 
техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 391 жəне 
392-қосымшаларға сəйкес жəне «Балық шаруашылығы (түрлері бойынша)» 
мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 
393-қосымшаға сəйкес; 

132) «Ара өсіру жəне жібек шаруашылығы» мамандығы бойынша техникалық жəне 
кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 394 жəне 395-қосымшаларға 
сəйкес жəне «Ара өсіру жəне жібек шаруашылығы» мамандығы бойынша техникалық 
жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 396-қосымшаға сəйкес; 

133) «Орман шаруашылығы, бақ-саябақ жəне ландшафт құрылысы (түрлері бой-
ынша)» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің 

үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 397 жəне 398-қосымшаларға сəйкес 
жəне «Орман шаруашылығы, бақ-саябақ жəне ландшафт құрылысы (түрлері 
бойынша)» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу 
бағдарламасы 399-қосымшаға сəйкес;

134) «Экология жəне табиғатты қорғау қызметі (түрлері бойынша)» мамандығы 
бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 
400 жəне 401-қосымшаларға сəйкес жəне «Экология жəне табиғатты қорғау қызметі 
(түрлері бойынша)» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік 
оқу бағдарламасы 402-қосымшаға сəйкес;

135) «Ауыл шаруашылығын механикаландыру» мамандығы бойынша 
техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 403 жəне 
404-қосымшаларға сəйкес жəне «Ауыл шаруашылығын механикаландыру» 
мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 
405-қосымшаға сəйкес;

136) «Жерге орналастыру» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің 
үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққаи 406 жəне 407-қосымшаларға сəйкес жəне 
«Жерге орналастыру» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік 
оқу бағдарламасы 408-қосымшаға сəйкес;

137) «Зоотехния» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік 
оқу жоспарлары осы бұйрыққа 409 жəне 410-қосымшаларға сəйкес жəне «Зоотехния» 
мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 
411-қосымшаға сəйкес;

138) «Ветеринария» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің 
үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 412 жəне 413-қосымшаларға сəйкес жəне 
«Ветеринария» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу 
бағдарламасы 414-қосымшаға сəйкес;

139) «Экология жəне табиғат ресурстарын тиімді пайдалану (салалар бойынша)» 
мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы 
бұйрыққа 415 жəне 416-қосымшаларға сəйкес жəне «Экология жəне табиғат ресур-
старын тиімді пайдалану (салалар бойынша)» мамандығы бойынша техникалық жəне 
кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 417-қосымшаға сəйкес;

140) «Төтенше жағдайда қорғау (бейін бойынша)» мамандығы бойынша 
техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 418 жəне 
419-қосымшаларға сəйкес жəне «Төтенше жағдайда қорғау (бейін бойынша)» 
мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламасы 
420-қосымшаға сəйкес;

141) «Ауыл шаруашылығын электрлендіру жəне автоматтандыру» мамандығы 
бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары осы бұйрыққа 
421 жəне 422-қосымшаларға сəйкес жəне «Ауыл шаруашылығын электрлендіру жəне 
автоматтандыру» мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік білімнің үлгілік оқу 
бағдарламасы 423-қосымшаға сəйкес бекітілсін. 

2. (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №15168 бо-
лып тіркелген, 2017 жылғы 16 маусымдағы Қазақстан Республикасы нормативтік 
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкте жарияланған) «Техникалық жəне 
кəсіптік білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу жоспарлары мен үлгілік 
оқу бағдарламаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым 
министрінің 2017 жылғы 27 сəуірдегі № 196 бұйрығының күші жойылды деп танылсын.

3. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің Техникалық 
жəне кəсіптік білім департаменті (Н.Ж.Оспанова) Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тəртiппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк 
тiркелуін;

2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуден өткеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның қағаз жəне электронды 
түрдегі көшірмесін қазақ жəне орыс тілдерінде ресми жариялау жəне Қазақстан 
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу 
үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жолдауды;

3) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде 
оның көшірмесін мерзімді баспа басылымдарында ресми жариялауға жіберуді;

4) осы бұйрықты ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Білім жəне 
ғылым министрлігінің ресми интернет-ресурсында орналастыруды;

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

6) осы бұйрықты облыстардың, Астана жəне Алматы қалалары білім 
басқармаларының назарына жеткізуді қамтамасыз етсін.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Білім жəне 
ғылым вице-министрі А.К. Аймағамбетовке жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының 
 Білім жəне ғылым министрі Е.САҒАДИЕВ

(Жалғасы 27-бетте) 
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(Жалғасы. Басы 26-бетте) 

(Жалғасы 28-бетте) 

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы №553 бұйрығына 1-қосымша

Техникалық жəне кəсіптік білім берудің «Бастауыш білім беру» мамандығы 
бойынша үлгілік оқу жоспары 

Білім беру коды жəне бейіні: 0100000 - Білім беру
Мамандығы: 0105000 - Бастауыш білім беру
Біліктілік*: 010506 1 - Күтуші

010508 3 - Ағылшынша білімі бар бастауыш білім 
беру мұғалімі

Оқытудың нысаны: күндізгі 
Нормативтік оқу мерзімі: 1 жыл 10 ай; 3 жыл 10 ай

негізгі орта білім базасында
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Біліктіліктің жоғары деңгейі  

ЖБП Жалпы білім беретін пəндер** + + + 1448 1-3
БМ Базалық модульдер 320 22 298 3-4
БМ 01 Кəсіби лексиканы қолдану + + + +
БМ 02 Мемлекеттік тілде іскерлік 

құжаттарды құрастыру
+ + + + +

БМ 03 Саламатты өмір салтын сақтай 
отырып, дене сапаларын дамыту

+ + + + +

БМ 05 Цифрлық сауаттылықты дамыту + + + +
«010506 1 - Күтуші» біліктілігі  

КМ Кəсіптік модульдер 968 344 300 324 2-4
КМ 01 Жас кезеңіне байланысты ба-

ланы күту 
+ + + + +

КМ 02 Балаға алғашқы көмек көрсету 
жəне  өмірін қауіп-қатерден 
сақтау 

+ + + + +

КМ 03 Күн тəртібін құрастыру жəне да-
мыту ойындарын өткізу

+ + + + +

КМ 04 Əртүрлі жастағы балаларға мас-
саж жасау жəне гимнастика өткізу 

+ + + + + + +

КМ 05 Баланың тілін дамыту + + + +

БҰАМ 
01

Білім беру ұйымы анықтайтын 
модульдер

+

АА 01 Аралық аттестаттау 108
ҚА 01 Қорытынды аттестаттау 36
Біліктіліктің жоғары деңгейі үшін міндетті 
оқудың қорытындысы

2880

Орта буын маманы
«010508 3 - Ағылшынша білімі 
бар бастауыш білім беру 
мұғалімі» біліктілігі

БМ Базалық модульдер 250 150 100 5-8
БМ 03 Саламатты өмір салтын сақтай 

отырып, дене сапаларын дамыту
+ + + +

БМ 04 Əлеуметтік-экономикалық 
ғылымдар негіздерін қолдану

+ + + +

ПМ Кəсіптік модульдер 2360 934 562 864 5-8
КМ 06 Оқу ақпаратын модульдеу + + + + + +
КМ 07 Білім алушыларды əлеуметтік 

құндылықтар жүйесіне тарту 
+ + + + + + +

КМ 08 Білім үдерісін əдістемелік 
қамтамасыз ету 

+ + + + + + +

КМ 09 Білім алушылардың білім 
мазмұнын меңгеру деңгейін зер-
делеу, білім сапасына монито-
ринг жүргізу 

+ + + + + + +

КМ 10 Кəсіби қоғамдастықпен жəне 
білімнің барлық мүдделі тарапта-
рымен өзара əрекеттесу

+ + + + + + +

БҰАМ 
02

Білім беру ұйымы анықтайтын 
модульдер

+

ДЖ 01 Дипломдық жобалау*** 144
АА 02 Аралық аттестаттау 54
ҚА 02 Қорытынды аттестаттау 72
Орта буын маманы үшін міндетті оқудың 
қорытындысы

2880

Міндетті оқудың қорытындысы 5760
К Консультациялар оқу жылында жүз сағаттан артық 

болмауы керек
Ф Факультативтік сабақтар аптасына төрт сағаттан артық 

болмауы керек
Барлығы: 6588

Ескерту:
* Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тəсілдеме
қолданылып жұмыс оқу жоспарларын əзірлейді.
** ЖБП қажеттілік бойынша модульдерге кіріктіріледі.
*** Оқу мекеменің қалауы бойынша дипломдық жобалау сағаттары кəсіптік модуль-
дерге бөлінеді. 
**** Семестр бойынша бөлінуі  мекеменің қалауы бойынша өзгереді.  
Қолданылған аббревиатуралар:
ЖБП - жалпы білім беру пəндері;  ДЖ - дипломдық жобалау;
БМ - базалық модульдер;   АА - аралық аттестаттау;
КМ - кəсіптік модульдер;   ҚА - қорытынды аттестаттау;
БҰАМ - білім беру ұйымы   К - консультациялар;
анықтайтын модульдер;  Ф - факультативтер.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы №553 бұйрығына 2-қосымша

Техникалық жəне кəсіптік білім берудің «Бастауыш білім беру» мамандығы 
бойынша үлгілік оқу жоспары 

Білім беру коды жəне бейіні: 0100000 - Білім беру
Мамандығы: 0105000 - Бастауыш білім беру
Біліктілік*: 010506 1 - Күтуші

010508 3 - Ағылшынша білімі бар бастауыш білім 
беру мұғалімі

Оқытудың нысаны: күндізгі 
Нормативтік оқу мерзімі: 10 ай; 2 жыл 10 ай

жалпы орта білім базасында

Ин
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кс Циклдер, пəндер/модульдер, 
практика атаулары 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Біліктіліктің жоғары деңгейі  
БМ Базалық модульдер 400 102 298 1-2
БМ 01 Кəсіби лексиканы қолдану + + + +
БМ 02 Мемлекеттік тілде іскерлік 

құжаттарды құрастыру
+ + + + +

БМ 03 Саламатты өмір салтын сақтай 
отырып, дене сапаларын дамыту

+ + + + +

БМ 05 Цифрлық сауаттылықты дамыту + + + +
БМ 06 Қазақстанның дүниежүзілік 

қауымдастықтағы тарихын,  рөлін 
жəне орнын түсіну

+ +

«010506 1 - Күтуші» біліктілігі
КМ Кəсіптік модульдер 968 344 300 324 1-2
КМ 01 Жас кезеңіне байланысты ба-

ланы күту 
+ + + + +

КМ 02 Балаға алғашқы көмек көрсету 
жəне өмірін қауіп-қатерден сақтау 

+ + + + +

КМ 03 Күн тəртібін құрастыру жəне да-
мыту ойындарын өткізу

+ + + + +

КМ 04 Əртүрлі жастағы балаларға мас-
саж жасау жəне гимнастика өткізу 

+ + + + + + +

КМ 05 Баланың тілін дамыту + + + +

БҰАМ 
01

Білім беру ұйымы анықтайтын 
модульдер

+

АА 01 Аралық аттестаттау 36
ҚА 01 Қорытынды аттестаттау 36
Біліктіліктің жоғары деңгейі үшін міндетті 
оқудың қорытындысы

1440

Орта буын маманы
«010508 3 - Ағылшынша білімі 
бар бастауыш білім беру 
мұғалімі» біліктілігі

БМ Базалық модульдер 250 150 100 3-6
БМ 03 Саламатты өмір салтын сақтай 

отырып, дене сапаларын дамыту
+ + + +

БМ 04 Əлеуметтік-экономикалық 
ғылымдар негіздерін қолдану

+ + + +

ПМ Кəсіптік модульдер 2360 934 562 864 3-6
КМ 06 Оқу ақпаратын модульдеу + + + + + +
КМ 07 Білім алушыларды əлеуметтік 

құндылықтар жүйесіне тарту 
+ + + + + + +

КМ 08 Білім үдерісін əдістемелік 
қамтамасыз ету 

+ + + + + + +

КМ 09 Білім алушылардың білім 
мазмұнын меңгеру деңгейін зер-
делеу, білім сапасына монито-
ринг жүргізу 

+ + + + + + +

КМ 10 Кəсіби қоғамдастықпен жəне 
білімнің барлық мүдделі тарапта-
рымен өзара əрекеттесу

+ + + + + + +

БҰАМ 
02

Білім беру ұйымы анықтайтын 
модульдер

+

ДЖ 01 Дипломдық жобалау** 144
АА 02 Аралық аттестаттау 54
ҚА 02 Қорытынды аттестаттау 72
Орта буын маманы үшін міндетті оқудың 
қорытындысы

2880

Міндетті оқудың қорытындысы 4320
К Консультациялар оқу жылында жүз сағаттан артық 

болмауы керек
Ф Факультативтік сабақтар аптасына төрт сағаттан артық 

болмауы керек
Барлығы: 4960

Ескерту:
*Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тəсілдеме қолданылып 
жұмыс оқу жоспарларын əзірлейді.
**Оқу мекеменің қалауы бойынша дипломдық жобалау сағаттары кəсіптік модуль-
дерге бөлінеді. 
***Семестр бойынша бөлінуі  мекеменің қалауы бойынша өзгереді.  
Қолданылған аббревиатуралар:
ЖБП - жалпы білім беру пəндері;  ДЖ - дипломдық жобалау;
БМ - базалық модульдер;   АА - аралық аттестаттау;
КМ - кəсіптік модульдер;   ҚА - қорытынды аттестаттау;
БҰАМ - білім беру ұйымы   К - консультациялар;
анықтайтын модульдер;  Ф - факультативтер.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы 
№553 бұйрығына 3-қосымша

Техникалық жəне кəсіптік білім берудің «Бастауыш білім беру»
мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы 

Білім беру коды жəне бейіні: 0100000 - Білім беру
Мамандығы: 0105000 - Бастауыш білім беру
Біліктілік*: 010506 1 - Күтуші

010508 3 - Ағылшынша білімі бар бастауыш білім беру мұғалімі
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Модульге қысқаша шолу Оқыту нəтижесі жəне бағалау көрсеткіштері
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Берілген модуль кəсіби қызметте 
қазақ жəне орыс тілдерінде ау-
ызша жəне жазбаша формада 
қарым-қатынасқа қажетті білім, 
іскерлік, дағдыларды сипаттайды. 
Модульды оқу нəтижесінде білім 
алушылар іскерлік қазақ жəне 
орыс тілдерін жəне кəсіби лекси-
ка негіздерін меңгереді. Модульді 
оқу нəтижесінде білім алушылар 
қазақ жəне орыс тіліндегі кəсіптік 
бағыттағы мəтіндерді оқуға жəне 
аударуға (сөздікпен) қажетті 
лексикалық жəне грамматикалық 
минимумдарды меңгереді. 

Оқыту нəтижесі: 1) Кəсіби қызметіндегі қарым-қатынас үшін 
қазақ  (орыс) тілінің терминологиясын пайдалану. 
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і)Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Кəсіби қарым-қатынас үшін мамандығы 
бойынша қажетті лексикалық жəне 
грамматикалық материалдарды талдайды. 
2. Мамандығы бойынша терминологияны 
қолданады. 

Оқыту нəтижесі: 2) Кəсіби-бағытталған мəтіндерді аудару 
(сөздікпен). 
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

Кəсіби бағыттағы мəтіндерді оқиды жəне 
аударады (сөздікпен). 

Оқыту нəтижесі: 3) Қазақ  (орыс) тілдерінде кəсіби диа-
лог жүргізу. 
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Жағдайға сəйкес қисынды жəне дəйекті 
сөйлейді.
2. Кəсіби қарым-қатынас үрдісінде диалог 
жүргізеді. 
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Бұл модуль мемлекеттік тілде 
іскерлік құжаттарды дайын-
дау жəне рəсімдеу үшін қажетті 
білім, іскерлік, дағдыларды си-
паттайды. Модульді оқып үйрену 
нəтижесінде білім алушылар 
мемлекеттік тілде іс-қағаздарын 
жүргізу негізін, іскерлік құжаттарды 
жасау жəне функциясын анықтау 
тəсілдерін, мақсаты, құжаттарды 
қабылдау, жіктеу, компоненттері, 
құжаттарды безендіру ережелерін 
меңгереді. Модульді оқып үйрену 
нəтижесінде білім алушылар 
ұйымдастырушылық жəне əкімшілік, 
ақпараттық жəне анықтамалық 
құжаттармен жұмыс; өзінің 
кəсіби қызметінде қажет ресми 
құжаттарды мемлекеттік тілде 
құрастыра білу дағдыларына ие 
болады. 

Оқыту нəтижесі: 1) Ұйымдастырушылық-əкімшілік, 
ақпараттық жəне анықтамалық құжаттармен жұмыс жасау. 
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Құжаттардың түрлері мен жіктелуін ажы-
ратады. 
2. Ақпараттық жəне коммуникациялық 
құжаттардың функцияларын айырады. 
3. Құжаттардың құрылымын сақтайды. 
4. Ресми құжаттардың негізгі реквизиттерін 
орнатады. 
5. Құжаттың мəтініне қойылатын талаптар-
ды сақтайды. 
6. Ұйымдастырушылық жəне əкімшілік, 
ақпараттық жəне анықтамалық құжаттар 
даярлайды. 

Оқыту нəтижесі: 2) Еңбек қатынастарын реттейтін 
мемлекеттік тілдегі құжаттарды құрастыру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Қазақстан Республикасының Еңбек 
кодексіне сəйкес еңбек қатынастарын 
реттейтін құжаттары туралы білімдерді 
игерген.  
2. Еңбек шартына қажетті жағдайларды 
анықтайды. 
3. Мемлекеттік тілде түйіндеме, өмірбаян, 
мінездеме, шағым, қолхат, сенімхат 
құрастырады. 
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Бұл модуль дене сапаларын жəне 
олармен байланысты қабілеттерін 
жетілдіруге қажетті білім, іскерлік, 
дағдыларды сипаттайды. Модульді 
оқып үйрену нəтижесінде білім 
алушылар дене мəдениетінің 
əлеуметтік, биологиялық жəне 
физиологиялық негіздерін; дене 
шынықтыру мен спорттық өзін-өзі 
жетілдіру негіздерін; саламатты 
өмір салтын негіздерін меңгереді. 
Модульді оқып үйрену нəтижесінде 
білім алушылар қозғалыс іскерлігі 
мен дағдыларын үздіксіз жетілдіру 
арқылы денсаулық жағдайларын 
жақсартуды; кəсіби маңызды дене 
жəне психомоторлық дағдыларын 
дамытуды; ағзаның функционалдық 
жағдайын бағалау үшін өзін-өзі 
бақылау жəне бағалау дағдыларын 
меңгереді. 

Оқыту нəтижесі: 1) Денсаулықты нығайту жəне салауатты 
өмір салты ұстанымдарын сақтау.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Саламатты өмір салты негіздері мен 
мəдениетін сақтайды. 
2. Бұлшықет жүктемесінде тыныс алу, 
энергия алмасу, қан айналымы жүйесінің 
физиологиялық негіздерімен танысады. 
3. Жалпы дене дайындығы бойынша 
жаттығулар кешенін орындайды. 
4. Саламатты өмір салтының мəдениетін 
күнделікті өмірде қолданады. 

Оқыту нəтижесі: 2) Дене сапасын жəне психологиялық-
физиологиялық қабілеттерді жетілдіру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Командалық   спорт ойынының 
ережелерін сақтайды. 
2. Дене жүктемесінің негіздерін жəне оны 
реттеу əдіс-айлаларын қолданады. 
3. Жаттығуды орындаудың техникасын 
орындайды. 
4. Ойынның таныс əдіс-айлаларын жəне 
жеке тактикалық міндеттерін оқу ойында-
рында қолданады. 
5. Бағдарламада қарастырылған бақылау 
нормативтері жəне тестілерді орындайды

Оқыту нəтижесі: 3) Жарақаттар мен қайғылы жағдайларда 
алғашқы алдын-ала медициналық көмек көрсету.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Дене жаттығулары кезінде пайда болатын 
жарақат себептерін, жарақаттың алдын алу 
əдістерін анықтайды. 
2. Жарақат алған жағдайда бірінші 
дəрігерлік көмек көрсетеді. 

Оқыту нəтижесі: 4) Білім алушылардың анатомиясын, фи-
зиологиясын жəне гигиенасын ұғыну. 
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Балалардың анатомиясы, физиология-
сын, гигиенасын сақтау негіздерімен та-
нысады. 
2. Балалар мен жасөспірімдерде туындай-
тын ауруларды, олардың алдын алу жолда-
рын анықтайды. 
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Оқыту нəтижесі: 1) Жалпы философиялық мəселелерге бағытталу.
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Бұл модуль дүниенің 
философиялық 
бейнесін оқып үйрену, 
мəдениеттің мəні 
мен қызметін түсіну; 
азаматтық құқықтары 
мен міндеттерін; 
қазіргі əлемдегі 
қоғам дамуының 
заңдылықтарын жəне 
келешегін, əлеуметтік 
жəне саяси үрдістердің 
даму тенденцияла-
рын түсіну негізінде 
ойлау мəдениетін 
қалыптастыру, қазіргі 
экономикалық жүйенің 
қызмет заңдылықтары 
мен механизмдері, 
нарықтық тетіктер 
мен мемлекеттік 
реттеу əдістері ту-
ралы кешенді түсінік 
қалыптастыруға 
білім, іскерлік, 
дағдыларды сипаттай-
ды. Бұл модульді оқып 
үйрену нəтижесінде 
білім алушылар 
философияның, 
мəдениет, дін жəне 
өркениеттің негізгі 
ұғымдары мен 
заңдылықтарын; 
мемлекеттік-құқықтық 
қарым-қатынастар 
мен құбылыстардың 
жүйесін; қоғамдағы 
азаматтар мен 
басқа саяси 
субъектілердің қарым-
қатынастарының 
жүйесінің жұмыс 
істеуін, экономикалық 
теория негіздерін; 
экономикалық 
жүйелердің жалпы 
негізін; макроэкономи-
ка негіздерін;
экономиканың өзекті 
мəселелерін; «Жасыл 
экономиканың» бас-
ты міндеттерін, 
негізгі экономикалық 
мəселелерді, эконо-
мика жəне бизнестің 
тұжырымдамалық 
ережелері туралы 
түсінігі болуы, 

Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1) Негізгі философиялық ұғымдарды анықтайды. 
2) Таным үрдісінің мəні мен философия тарихындағы 
таным үрдісіне деген түрлі көзқарасты түсінеді. 
3) «Диалектика», «диалектика заңдары», «бол-
мыс», «материя», «қозғалыс», «кеңістік пен уақыт» 
ұғымдарының мəнін ашады. 
4) Философияның негізгі категорияларының мəні мен 
өзара байланысын анықтайды. 
5) Ғылыми, философиялық жəне діни дүниетаным 
ерекшеліктерін түсінеді. 

Оқыту нəтижесі: 2) Еркіндік пен жауапкершілік, материалдық жəне 
рухани құндылықтар сияқты философиялық категориялардың 
адамның өміріндегі арасалмағын анықтау. 
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1) Өмір, мəдениет жəне қоршаған табиғи ортаны 
сақтаудағы жеке тұлғаның жауапкершілік дəрежесін 
түсінеді. 
2) Ғылым, техника жəне технологиялар жетістіктерін 
дамыту мен қолдануға байланысты туындаған 
əлеуметтік жəне этикалық мəселелердің мəнін 
түсінеді. 
3) Адам өміріндегі рухани жəне материалдық 
құндылықтардың арасалмағы туралы өз пікірін 
тұжырымдайды. 
4) Өмірдің мағынасы жəне ақиқаттығы туралы 
категорияларға берілген түрлі көзқарастарды талдап, 
өз көзқарасын тұжырымдайды. 

Оқыту нəтижесі: 3) Əлемдік өркениеттегі  Қазақстан 
Республикасының халықтары мəдениетінің рөлі мен орнын түсіну. 
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

Отандық мəдениет тарихын, дəстүрлі қазақ 
мəдениетінің құндылықтарымен танысады. 
 Əлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы 
халықтары мəдениетінің рөлі мен орнын анықтайды. 
3. Тəуелсіз Қазақстанның мəдени жетістіктерін та-
ниды. 

Оқыту нəтижесі: 4) Толеранттылықты, белсенді жеке ұстанымын 
қалыптастыратын моральдық – адамгершілік құндылықтар мен нор-
маларды түсіну.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

Түрлі мəдениеттер мен өркениеттердің тарихы, 
типтері, түрлерімен танысады. 
Əлемдік жəне дəстүрлі діндердің тарихы мен қазіргі 
жағдайын түсінеді. 
Экстремистік жəне радикалды, лаңкестік идеология-
ны ажыратады. 
Əлеуметтік, этникалық, діни жəне мəдени 
айырмашылықтарды төзімділікпен 
(толеранттылықпен) қабылдайды. 

Оқыту нəтижесі: 5) Құқық жəне мемлекеттік-құқықтық 
құбылыстардың негізгі ұғымдарын ұғыну.

Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1) Құқықтың мəні мен негізгі белгілерін түсінеді. 
2) Заңдылық пен құқықтық тəртіп ұғымдары мен 
принциптерін ұғынады. 

Оқыту нəтижесі: 6) Құқықтың негізгі салаларын анықтау.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1) Қазақстан Республикасы Конституциясының 
ережелеріне сəйкес жеке тұлғаның құқықтық 
мəртебесін түсінеді. 
2) Əкімшілік реттеу əдістерін анықтайды. 
3) Əкімшілік жəне сыбайлас жемқорлық бойынша 
құқық бұзушылықтар үшін жауапкершілікті түсінеді. 

еліміздің əлеуметтік-
экономикалық 
дамуының басым 
бағыттарын анықтай 
біледі. Модульді оқып 
үйренуде білім алушы-
лар философияның 
іргелі мəселесін 
жəне диалектика 
заңдарын, əлемдік 
өркениеттегі Қазақстан 
Республикасының 
халықтары 
мəдениетінің рөлі 
мен орнын талдау-
ды, жалпы адамзатқа 
ортақ моральдық 
құндылықтар мен 
гуманистік дүниетаным 
негізінде төзімділік 
көрсетуді; адамды жек 
көретін экстремистік, 
радикалды жəне 
террористік идео-
логияны бекерге 
шығарып бас тарту-
ды; заң нормаларын 
сақтау; əлеуметтік 
өзара іс-қимыл бары-
сында қалыптасқан 
əлеуметтік жəне сая-
си қарым-қатынастар 
жүйесінде бағдар табу-
ды қолдана біледі.

4) Азаматтық жəне отбасылық құқықтың негізгі 
ережелерімен танысады. 
6)  Салық түрлерін анықтайды. 
7) Қылмыстық жауапкершілік жəне оның пайда болу 
негіздерін түсінеді. 

Оқыту нəтижесі: 7) Еңбек заңнамасына сəйкес өз құқықтарын қорғау.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1) Еңбек кодексіне сəйкес қызметкердің құқықтары 
мен міндеттерін анықтайды. 
2) Жұмысшы мен жұмыс берушінің материалдық 
жəне тəртіптік жауапкершілігін ажыратады. 

Оқыту нəтижесі: 8) Əлеуметтану жəне саясаттанудың негізгі 
ұғымдарын түсіну.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1) Саясаттану ғылымының өкімет, саяси жүйе, сая-
си режим, мемлекет, мемлекеттік басқару формасы, 
мемлекеттік басқару құрылымы, саяси партиялар, 
партиялық жүйе, саяси элита, саяси көшбасшылық, 
геосаясат т.б. негізгі ұғымдарын түсінеді. 
2) Əлеуметтік қарым-қатынастар, əлеуметтік 
құбылыс, əлеуметтік үрдістер мен əлеуметтік про-
гресс т.б. негізгі əлеуметтік ұғымдарын ұғынады. 
3) Жалпы, əлеуметтік жəне саяси үрдістер мен жеке 
деректерді салыстырады. 

Оқыту нəтижесі: 
9) Халықаралық саяси үрдістерді, геосаяси жағдайды түсіну.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Қазіргі заманғы əлемдегі Қазақстанның рөлі мен 
орнын ұғынады. 
2. Қазақстан Республикасының саяси жүйесінің 
құрылымын анықтайды. 
3. Саяси мəдениеттің мəні мен жұмыс істеу 
заңдылықтарын түсінеді. 

Оқыту нəтижесі: 10) Экономикалық мəселелерді жəне негізгі 
бизнесті түсіну.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Экономикалық терминдерді, нарықтық экономи-
каның заңдылықтары мен қағидаларын ұғынады. 
2. Өндіріс пен тұтынудың экономиканың негіздерін 
түсінеді. 
3. Мемлекеттің салық саясатын анықтайды. 
4. Инфляцияның көздерін жəне оның салдарын 
түсінеді. 

Оқыту нəтижесі: 11) Меншік нысандары мен түрлерін, жоспар-
лар түрлерін, кəсіпорынның негізгі экономикалық көрсеткіштерін 
анықтау. 
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1) жоспарлаудың негізгі кезеңдері мен мазмұнын 
анықтайды. 
2) математикалық əдістерді пайдалана отырып, 
қажетті экономикалық есептеулерді жүзеге асырады. 
3) кəсіпорынның негізгі экономикалық көрсеткіштерін 
анықтайды. 

Оқыту нəтижесі: 12) Əлемдік экономиканың даму бағыттарын, мем-
лекеттің «Жасыл» экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну. 
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1) əлемдік экономиканың даму бағыттарын түсінеді. 
2)  мемлекеттің «жасыл» экономикаға көшудегі негізгі 
міндеттерін түсінеді. 
3) ішкі өнім мен жалпы ұлттық өнімді есептеудің 
негізгі əдістерін ұғынады. 

Оқыту нəтижесі: 
13) Кəсіпкерлік қызметтегі табыс жəне тəуекел мүмкіндігін анықтау. 
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1) кəсіпкерлікті дамыту мақсаттарын, факторларын 
жəне жағдайларын түсінеді. 
2) Қазақстандағы кəсіпкерлік қызметтің қазіргі 
ұйымдық - құқықтық нысандарын анықтайды. 
3) кəсіпкерлік қызметтің табыстылығын анықтау фак-
торларын талдайды. 
4) бизнес-жоспар дайындау негіздерін ұғынады. 
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Бұл модуль 
Интернеттегі цифрлық 
ресурстармен жұмыс 
жасауға  қажетті білім, 
іскерлік, дағдыларды 
сипаттайды. Бұл мо-
дульды оқып үйрену 
нəтижесінде білім 
алушылар Интернет 
желісіндегі сайт-
тармен  жұмыс жа-
сау,   ақпаратты іздеу, 
таңдау, қажетіне 
қолдануды біледі. 

Оқыту нəтижесі: 
1) Интернетті пайдаланудың техникалық аспектілерін түсіну. 
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

 1. Интернеттің мүмкіндіктерін пайдаланады.
2. Браузерді баптайды, қолданады.
3. Парольді орнату ережесін қолданады. 
4. Вирустан қорғану тəртібін сақтайды.  

Оқыту нəтижесі: 2) Интернетте ақпаратпен жұмыс жасау. 
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. YouTube (Ютуб) қоғамдастығы қағидаларын 
сақтайды.
2. Ақпараттың шынайылығын анықтайды.
3. Сайттарды сараптайды, пайдалысын бағалайды.    
4. Авторлық құқықты, Интернетте өзін-өзі ұстау 
тəртібін сақтайды.    

Оқыту нəтижесі: 3) Интернетте  қарым-қатынас жасау. 
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Əлеуметтік желі, аватар, желідегі абыройды 
түсінеді.
2. Цифрлық əлемнің кодексі, виртуалды əлем, 
Интернеттегі агрессия туралы мəлімет алады.   

Оқыту нəтижесі: 4)  Цифрлық тұтынушылықты жүзеге асыру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Интернет-дүкендер, сенімділік белгілері, 
тұтынушылар құқығын қолданылады. 
2. Интернеттегі жарнама, желідегі алаяқтықты 
түсінеді. 
3. Фишинг, онлайн-ойындар туралы түсінеді.
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Осы модуль ұлттық 
өзіндік сананы 
дамытуға, ежелгі 
дəуірден қазіргі кезеңге 
дейін орын алған тари-
хи оқиғалардың мəні 
мен заңдылықтарын 
түсінуге қажетті 
білімдерді, іскерліктер 
мен дағдыларды 
сипаттайды. 
Модульді игеру 
нəтижесінде білім 
алушылар Қазақстан 
тарихының негізгі та-
рихи кезеңдерінің 
хронологиялық ше-
каралары жəне мəнін 
меңгереді.

Оқыту нəтижесі: 1) Негізгі тарихи оқиғаларды ұғыну. 
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Ежелгі заманнан бастап қазіргі заманға дейін орын 
алған тарихи оқиғалардың хронологиясы мен мəнін 
анықтайды. 
2. Қазақ халқының түркі қоғамдастығындағы, 
көшпенділер өркениетінің жүйесіндегі, Еуразиялық 
əлем халықтарының тарихи жəне мəдени 
дамуындағы рөлі мен орнын анықтайды. 
3. Тəуелсіздік алғалы бері Қазақстан 
Республикасында болып жатқан саяси жəне 
əлеуметтік өзгерістердің мəні мен мақсатын,  
Қазақстанның жетістіктерін түсінеді.   

Оқыту нəтижесі: 2) Тарихи оқиғалардың себеп-салдарлық байланы-
сын анықтау.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Қазақстан тарихының тұтастығы мен жүйелілігін 
сипаттайтын негізгі фактілер, үрдістер мен 
құбылыстарды біледі. 
2. Тарихи оқиғалардың арасында байланыс орна-
тады. 
3. Тарихи құжаттармен жұмыс жасайды. 

Кəсіптік модульдер
«010506 1 - Күтуші» біліктілігі
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Берілген модуль 
əртүрлі жастағы 
балаларды күтуге 
қажетті білім, іскерлік, 
дағдыларды сипат-
тайды. Білім алушы-
лар модульді игеру 
нəтижесінде əртүрлі 
жастағы балаларға 
дұрыс күтім жасауды, 
баланың күн тəртібі 
мен дұрыс тамақтану 
ережесін меңгереді. 

Оқыту нəтижесі: 1) Нəрестелік, ерте, мектеп жасына дейінгі жəне 
кіші мектеп жасындағы балаларды күту тəсілдерін қолдану.
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руБағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1) нəрестелік, ерте, мектеп жасына дейінгі жəне кіші 
мектеп жасындағы балаларды күту ерекшеліктерін 
талдайды. 
2) əртүрлі жастағы балалардың күн тəртібі мен 
тамақтануын ұйымдастыру ерекшеліктерін 
анықтайды. 
3) əртүрлі жастағы балаларға дұрыс күтім жасайды, 
киіндіріп, шешіндіреді, жуындырады, шомылдырады, 
тамақтандырады, ұйқыға жатқызады. 
4) баланың күн тəртібін сақтайды. 

Оқыту нəтижесі: 2) Балаларды дұрыс тамақтандыру ережелерін 
сақтау. 
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1) баланың дұрыс тамақтану ережесін сақтайды.
2) ерте жастағы жəне мектепке дейінгі жастағы 
балаларға ас мəзірін, тамақтану режімін 
құрастырады.
3) баланың жас ерекшеліктеріне қарай таңғы асты, 
түскі ас, кешкі асты жоспарлайды.
4) ас мəзірін дайындауда баланың денсаулық 
ерекшелігін ескереді.
5) тамақтану туралы ата-аналарға кеңестер дайын-
дайды.
6) тамақтану барысында мəдени-гигиеналық 
дағдыларын қалыптастырады.
7) тамақтану өнімдері көмегімен баланың 
иммунитетін көтеруді ұғынады.
8) педиатр мен ата-аналардың ұсыныстарын 
орындайды.
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Берілген модуль  мек-
теп жасына дейінгі 
балаларға алғашқы 
көмек көрсетуге, бала 
өмірін қорғау жəне 
сақтауға қажетті білім, 
іскерлік, дағдыларды 
сипаттайды. Білім алу-
шылар модульді игеру 
нəтижесінде   
алғашқы көмек көрсету 
ережелерін, тəсілдерін, 
жарақаттанудың алдын 
алу шараларын, бала 
өмірін қорғау жəне 
сақтау ережелерін, 
балаларды  тəрбиелеу   
объектілеріне қойы-
латын санитариялық-
эпидемиологиялық 
талаптарды сақтауды 
меңгереді.

Оқыту нəтижесі: 1) мектеп жасына дейінгі балаларға алғашқы көмек 
көрсету.    
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1) жарақаттану түрлерін анықтайды.
2) балаларға жарақат түрлеріне қарай көмек көрсете 
алады.
3) алғашқы көмек көрсету ережелерін сақтайды.
4) кездейсоқ жағдайға ұшырағанда жəне жарақат 
алғанда алғашқы көмек көрсетеді.
5) жарақаттанудың алдын алу шараларын жоспар-
лайды.

Оқыту нəтижесі: 
2) бала өмірін қорғау жəне сақтау тəсілдерін пайдалану.  

Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1) халықаралық жəне қазақстандық ана мен бала-
ны, балалардың құқығын қорғайтын заңнамаларды 
қолданады. 
2) «балалар құқығы туралы конвенцияның» 
мазмұнын ұғынады, біріккен ұлттық бас 
ассамблеясының 20 қараша 1989 жыл қабылдаған, 
Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңесінің 
ратификацияланған қаулысы; 3) бала өмірін қорғау 
жəне сақтау ережелерін сақтайды.

4) əлеуметтік ортаның жағымсыз əсерлерінен бала-
ны қорғайды.
5) бала өміріндегі отбасының ролін, ата-ана 
жауапкершілігін түсіндіреді.
6) Қазақстан Республикасындағы бала құқығын 
қорғайтын органдар, бала құқығын қорғау функци-
ясын жүзеге асыратын ұйымдар туралы ақпаратқа 
ие болады.
7) балалар ауруларының алдын алу шараларын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптардың  
нормаларына сəйкес жоспарлайды,  «денсаулық 
сақтау жүйесі жəне халықтың денсаулығы жөнінде» 
Қазақстан Республикасы кодексінің 144 бабының 6 
пункт негізінде бекітіледі.
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Берілген модуль мек-
тепке дейінгі бала-
лармен жұмыс істеу 
ерекшеліктерін, жас 
ерекшелік жəне отба-
сында өзін-өзі ұстау 
психологиясын, күн 
тəртібін құрастыруға, 
мектеп жасына дейінгі 
балаларға интел-
лектуалды дамы-
ту ойындары мен 
сабақтарын жүргізуге   
қажетті білім, іскерлік, 
дағдыларды сипат-
тайды.  Білім алушы-
лар модульды игеру 
нəтижесінде мек-
теп жасына дейінгі 
балалардың психоло-
гиясын түсінуі, олар-
мен жұмыс формала-
рын, əдіс-тəсілдерін, 
интеллектуалды да-
мыту ойындары мен 
сабақтарын жүргізу 
əдістемесін меңгереді. 

Оқыту нəтижесі: 1) мектеп жасына дейінгі балалардың психология-
сын, жас ерекшелік психологиясын ұғыну.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1) психология пəні, мазмұнын, зерттеу əдістерін 
ұғынады.
2) танымдық үрдістерінің ерекшеліктерімен таны-
сады.
3) адамның өміріндегі сезім мен еріктің ролін 
анықтайды.
4) жеке тұлға сапаларының ерекшелігімен танысады.
5) жеке тұлға мен іс-əрекет байланысын, тұлғааралық 
психологиясын пайдаланады.
6) мектепке дейінгі психология пəнін, мазмұнын 
анықтап,  зерттеу əдістерін қолданады.  
7) ойын жəне оңтайлы іс-əрекет түрлерін 
ұйымдастыру ерекшеліктерін анықтайды.
8) мектеп жасына дейінгі баланың жеке тұлға даму, 
мінез-құлық мотивтері мен сананың қалыптасу 
мазмұнын анықтайды.  
9. Мектепте оқуға дайындықта кездесетін 
күйзелістерден шығу жолдарын анықтайды.
10. Жас ерекшеліктеріне байланысты тəрбиелеу 
əдістерін қолданады. 
11. Отбасындағы қарым-қатынас психологиясының 
ерекшеліктерімен əртүрлі жастағы баланың 
дамуындағы ерекшеліктерді сипаттайды. 
12. Проблемалық жағдаяттарды шешу жолдарын 
қолданады.

Оқыту нəтижесі: 2) балалардың күн тəртібін ұйымдастыру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

 1) ерте жастағы жəне мектеп жасына дейінгі бала-
лар үшін күн тəртібінің маңызын, мазмұнын ұғынады.
2) балалардың жас ерекшеліктеріне сай күн тəртібінің 
жоспарын (циклограммасын) құрастырады.
3) күн тəртібіндегі оқу қызметі жəне одан тыс шара-
ларды (ойын, серуен, тамақтану) жоспарлайды.
4) балалармен оқу қызметінің технологиялық карта-
сын құрастырады.
5) балалардың күн тəртібін олардың 
денсаулықтарының, жыл мезгілінің, аумақтық 
ерекшеліктерін ескере отырып ұйымдастырады.
6) балаларды күн тəртібіне үйрету бойынша кеңестер 
даярлайды.
7) ата-аналармен жұмыстың түрлерін жоспарлайды.

Оқыту нəтижесі: 3) балаларды дамыту əдістемелерін пайдалану,  
дамытушы ойындар мен оқу қызметін жүргізу.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1) мектеп жасына дейінгі балаларды дамыту жəне 
оқыту əдістемелерін ұғынады.
2) «денсаулық», «Коммуникация», «Таным», 
«Шығармашылық», «Əлеумет» білім беру салала-
ры бойынша ұйымдастырылған оқу қызметін, одан 
тыс шараларды жас ерекшеліктерін ескере отырып 
ұйымдастырады. 
3) мектепке жасына дейінгі жəне мектеп жасындағы 
балалармен сауықтыру шараларын өткізеді. 
4) балалармен жеке қарым-қатынас жасайды. 
5) музыкалық сауаттылық, өнер, шетел тілдеріне 
үйретуде алған білімдерін пайдаланады. 
6) Дəстүрден тыс Монтессори, Зайцев, Масару 
Ибаку, құм терапиясы əдістерін пайдаланады.
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Берілген модуль 
əртүрлі жастағы 
балаларға массаж 
жасау жəне гимнастика  
өткізуге қажетті білім, 
іскерлік, дағдыларды 
сипаттайды. 
Білім алушылар 
модульды игеру 
нəтижесінде мек-
теп жасына дейінгі 
балалардың ау-
руларын анықтап, 
олардың алдын алу 
шараларын жүргізуді, 
массаж түрлерін 
жасау, балалар 
ағзасын дамыту үшін 
дене жаттығулары, 
гимнастика, ырғақ 
элеметтерін өткізуді 
меңгереді. 

Оқыту нəтижесі: 1)  педиатрия негіздерін ұғыну.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1) педиатрия негіздерін түсінеді. 
2) балалар аурулары мен олардың алдын алу шара-
ларын жоспарлайды.
3) бала жұқпалы ауруларының себебін, пайда болу-
ын  жəне алдын алу шараларын анықтайды.
4) мектеп жасына дейінгі балалардың гигиенасын: 
жүйке жүйесінің, шынықтыру, тамақтану, киіну гигие-
насын қадағалайды. 
5) бала денсаулығын қадағалайды.
6) ауру тудыратын микробтар мен  организмнің 
қорғану қасиеті туралы ата-аналарға кеңес береді.
7) сыртқы кеңістіктегі гигиеналық талаптарды 
ұйымдастырады.

Оқыту нəтижесі: 2)  Балаларға массаж жасау.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1) бала ағзасының дамуы үшін массаждың маңызын 
ұғынады.
2) дəрігердің тағайындаған еміне қарай массаж 
түрлерін жасайды.
3) массаж түрлеріне сай орындау ережелерін 
сақтайды.
4) массаж жасау барысында қауіпсіздік шараларын 
сақтайды.
5) массаж жасау  жөнінде ата-аналарымен түсіндіру 
жұмыстарын жүргізеді.

Оқыту нəтижесі: 3)  Балаларға дене тəрбиесін, гимнастиканы, ырғақ 
элементтерін өткізу.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1) бала ағзасының дамуы үшін дене тəрбиесі, гимна-
стиканы, ырғақ элементтерінің маңызын түсінеді.
2) дене тəрбиесі, гимнастиканы, ырғақ элементтерінің 
күн тəртібіндегі орнын анықтайды.
3) оқу қызметі мен одан тыс шараларда дене 
тəрбиесі, гимнастика, ырғақ элементтерін жоспар-
лап, өткізеді.
4) дене тəрбиесі, гимнастиканы, ырғақ элементтерін 
өткізу барысында қауіпсіздік шараларын сақтайд.
5) дене тəрбиесі, гимнастиканы, ырғақ элементтері 
жөнінде ата-аналарға кеңестер дайындайды.

КҚ
 5

. Б
ал
ан
ың

 ті
лі
н 
да
мы

ту
 б
ой
ын

ш
а 
жұ

мы
ст
ар
ды

 ж
үр
гіз
у

КМ
 0

5.
 Б
ал
ан
ың

 ті
лі
н 
да
мы

ту

Берілген модуль күтушінің 
мектеп жасына дейінгі 
балалармен қарым-
қатынас этикасын сақтау, 
тілін дамыту, көркем 
əдебиетті мəнерлеп оқуға, 
тілінде кемістігі бар бала-
лармен жұмыс жасауға, 
шетел тілінде ауызша 
жəне жазбаша еркін 
қарым-қатынас жасауға 
қажетті білім, іскерлік, 
дағдыларды сипаттайды. 
Білім алушылар модульді 
игеру нəтижесінде ба-
лалармен дұрыс қарым-
қатынас жасау, этика-
ны сақтау, балалардың 
тілін дамыту, көркем 
əдебиетті мəнерлеп 
оқу тəсілдерін, тілінде 
кемістігі бар балалармен 
жұмыс негіздерін, тілдің 
фонетикалық құрылымын, 
грамматикасын, лекси-
касын қолданып кəсіптік 
қызметінде шетел тілін 
пайдалануды меңгереді. 
Білім алушылар модульді 
игеру нəтижесінде мек-
теп жасына дейінгі бала-
ларды күту мен олардың 
іс-əрекеттерін Қазақстан 
Республикасы Денсаулық 
сақтау министрінің 2017 
жылғы 17 тамыздағы 
№ 615 бұйрығымен 
бекітілген «Мектепке 
дейінгі ұйымдарға 
жəне сəбилер үйлеріне 
қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық та-
лаптар» санитариялық 
қағидаларының 
санитарлық-гигиеналық 
талаптарына сай 
ұйымдастыруды, күтуші 
жұмыс жүйесін зерттеуге 
дайындық;
тəрбиеленушінің жеке 
құжаттарымен, топтармен, 
күн тəртібін талдауға дай-
ындалуды; 
баланың жеке бас ги-
гиенасымен танысу, 
дұрыс тамақтануын, 
денсаулығын қадағалау 
біліктерін меңгереді.

Оқыту нəтижесі: 1) қарым-қатынас этикасын сақтау.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1) қарым-қатынас этикасының ерекшеліктерін түсінеді. 
2) қарым-қатынас стильдері, қарым-қатынастағы вер-
бальды жəне вербальды емес құралдардың маңызын 
ұғынады.
3) этика, адамгершілік тəрбиесі, этикалық кодексті 
ұғынады. 
4) баланың жас ерекшеліктеріне сай, баланың ата-
анасымен қарым-қатынаста өзін-өзін ұстау мəдениетін 
тəрбиелейді. 
5) қарым-қатынас əдістері мен тəсілдерін қолданады. 
6) проблемалық жағдаяттарды шешу жолдарын 
анықтайды. 
7) балалармен, ата-аналармен, əріптестерімен қарым-
қатынас этикасын сақтайды. 

Оқыту нəтижесі: 2) балалардың тілін дамыту жұмыстарын орындау. 
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1) тіл дамыту əдістемесі, көркем əдебиетпен жұмыс 
жүргізу əдістмесін қолданады. 
2) мектепке дейінгі жастағы балаларды ана тіліне, 
тілдік қарым-қатынасқа үйретеді, тілін, сөздік 
қорларын дамытады.
3) мектепке дейінгі жастағы балалардың тілін 
дамытудың əдістері мен тəсілдерін пайдаланады.
4) байланыстырып сөйлеу, əңгімелеу, жаттау арқылы 
балалардың тілін дамытады.
5) балалармен əртүрлі əңгіме түрлерін дайындай-
ды, өткізеді.6) жас ерекшелік топтарында сөздік 
жұмыстарын жүргізеді.
7) балалардың тілін дамыту диагностикасын жүргізеді.

оқыту нəтижесі: 3) мектеп жасына дейінгі балаларға көркем 
əдебиетті мəнерлеп оқу тəсілдерін пайдалану. 
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1) мектепке дейінгі білім беру бағдарламасындағы 
көркем шығармаларды мəнерлеп оқиды. 
2) жас ерекшеліктеріне қарай оқу материалын 
таңдайды, іріктейді.
3) мектеп жасына дейінгі балалардың əртүрлі 
жанрдағы шығармаларды оқу жəне баяндау техника-
сын пайдаланады. 
4) халық ауыз əдебиеті үлгілерін сахналауды 
ұйымдастырады. 
5) шағын мəтіндерді баяндату жəне мəнерлеп айтқызу 
тəсілдерін қолданады.

Оқыту нəтижесі: 4) тілінде кемістігі бар балалармен жұмыс жасау.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1) логопедияның маңызын түсінеді.
2) тілінде кемістігі бар балалардың жеке тұлғасын 
зерттеу əдістерін пайдаланады. 
3) сөйлеу мүшелерінің ақауларын анықтайды жəне 
оны түзету жұмыстарын жоспарлайды.
4) түзетудегі логопедиялық жұмыс кезеңдерін 
сақтайды. 
5) балалар дамуының ауытқушылықтарын түзету үшін 
жеке жəне топтық сабақтар өткізеді.

Оқыту нəтижесі: 5) ауызша жəне жазбаша еркін қарым-қатынас жа-
сауда ағылшын тілінің лексикалық, фонетикалық, морфологиялық, 
синтаксистік құрылымын пайдалану.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1) «Мен жəне қоршаған орта», «Менің 
ойыншықтарым», «Ертегілер əлемінде», «Жыл 
мезгілдері», «Транспорт. Жол ережелері» лексикалық 
тақырыптарын, шетел тілі грамматикасын, сөз тап-
тары мен сөйлем мүшелерін, Indefi nite, Indefi nite, 
(Апдифайнд), Continuous (Кантиниус), Perfect 
(Перфект), шақтарын, етістіктің түрлерін, етістіктің 
шақ, етіс, түр категорияларын, ағылшын тілінің 
дыбыстық құрылымын, дауыс ырғағы жəне акцент 
компонентін, буындардың жіктелуін қолданады. 
2. сөйлемнің құрылымын, негізгі құрмалас 
сөйлемдерді, зат есімнің көпше түрін, үстеуді, сан 
есімдерді, артиклдің негізгі қызметін анықтайды, 
сөйлемнің төрт түрін құрастырады, екпіннің үш түрін 
анықтайды, сөйлемдерді дұрыс дауыс ырғағымен 
айтады.

Оқыту нəтижесі: 6) күтуші қызметін жүргізу. 
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1) күтуші жұмысының ерекшеліктерін, құрылымын, 
қарым-қатынас стилін зерттейді. 
2) ұжымдағы балалардың қарым-қатынасын, жүріс-
тұрысын, іс-əрекеттерін зерттейді. 
3) тəрбиешіге режимдік үрдістерді, байқау сабақтарын 
өткізуге көмектеседі. 
4) ата-аналармен əңгімелесу, сауалнама жүргізеді. 
5) балалардың өмірін санитарлық-гигиеналық 
талаптарға сай ұйымдастырады. 
6) мектепке дейінгі ұйымдарда балаларға күтім 
көрсетеді.
7) тəрбиешіге балаларды киіндіруге, жуындыруға, 
шомылдыруға, тамақтандыруға, ұйықтатуға 
көмектеседі.
8) балалардың бөлмелерін жинастырады.
9) балалармен үш тілде қарым-қатынас жасайды.

«010508 3 - Ағылшынша білімі бар бастауыш білім беру мұғалімі» біліктілігі
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Берілген модуль бойын-
ша бастауыш мектепте 
ағылшын тілінде ауыз-
ша жəне жазбаша еркін 
қарым жасауға қажетті 
білім, іскерлік, дағды 
қалыптасады. Білім алу-
шылар модульді иге-
ру нəтижесінде шетел 
грамматикасын, тілдің 
фонетикалық құрылымын, 
артикуляциялық база-
сын, ағылшын тілінде 
сөйлейтін елдердің гео-
графиясы, əдебиеті, салт-
дəстүрлерін меңгереді. 

Оқыту нəтижесі: 1) ауызша жəне жазбаша еркін қарым-қатынас жа-
сауда ағылшын тілінің лексикалық, фонетикалық, морфологиялық, 
синтаксистік құрылымын сақтау.
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өлшемшарт-
тары:

1.«Мен жəне менің отбасым», «Демалысты 
ұйымдастыру», «Математикалық амалдар», 
«Қоршаған орта», «Жыл мезгілдері»,«Айлар мен 
апталар», «Қазақстанның жəне Ұлыбританияның 
денсаулық сақтау жəне білім беру жүйесі,спорттық 
ойындары», «Музыкалық аспаптар» лексикалық 
тақырыптарын, шетел тілі грамматикасының негізгі сөз 
таптары, етістік зат есім, есімдік сын есім, сан есім, 
көмекші сөз таптары, үстеу, модальдық етістіктер, 
ағылшын тілі сөйлемдерінің құрылымы, сұрақтың 
түрлері: Indefi nite, Continuous, Perfect, шақтарын, 
етістіктің түрлерін, ағылшын тілінің артикуляциялық 
базасы туралы, фонетиканың түрлерін, дауыс 
ырғағы жəне акцент компонентін, дауысты, дауыссыз 
дыбыстардың классификациясын, жəй жəне сұраулы 
сөйлемдердің интонациясын пайдаланады. 
2. сөйлемнің құрылымын, негізгі 
құрмалас сөйлемдерді, сұраулы сөйлемдердің 
түрлерін, зат есімнің көпше түрін, үстеуді, сан 
есімдерді, артиклдің негізгі қызметін анықтайды, 
сөйлемнің төрт түрін құрастырады, екпіннің үш түрін 
анықтайды, сөйлемдерді дұрыс дауыс ырғағымен 
айтады.

Оқыту нəтижесі: 2) ағылшын тілінде сөйлейтін елдердің салт-
дəстүрін, географиясын, мəдениетін, əдебиетін білу.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Ұлыбританияның, Солтүстік Ирландия, Шотландия, 
Уэльс географиясы мен экономикасы, тарихы, білім 
беру, денсаулық сақтау саласы, мəдениеті мен 
əдебиетімен танысады. 
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Берілген модуль бойын-
ша білім алушыларды 
əлеуметтік құндылықтар 
жүйесіне тартуға қажетті 
білім, іскерлік, дағды 
қалыптасады. Білім алу-
шылар модульді игеру 
нəтижесінде балаларды 
оқыту мен дамытудағы 
тəрбиелеудің басыңқы 
рөлін түсінуді; «оқытып 
тəрбиелеу» жалпы 
дидактикалық қағидатты 
іске асыру əдістері мен 
тəсілдерін; бастауыш 
мектеп педагогикасының 
ерекшеліктерін; гуманистік 
педагогиканың қазіргі 
тұжырымдамаларын; бас-
тауыш мектеп жасындағы 
балаларды тəрбиелеудегі 
денсаулықты сақтау за-
манауи технологияларын 
меңгереді. 
Модульді зерделеу 
кезінде білім алушылар 
педагогикалық тактты, 
педагогикалық этика 
ережелерін сақтауды; 
білім алушылар 
тұлғасына сыйластықпен 
қарауды; білім алу-
шылармен қарым-
қатынаста демократиялық 
стильді ұстануды; 
жоғары əлеуметтік 
құндылықтарға, гуманистік 
педагогика идеяларға 
берілгендігін білдіруді; 
жалпы адами жəне ұлттық 
құндылықтарының біріккен 
жүйесіне баулуды; дискри-
минация, экстремизмнің 
кез келген түрлеріне 
қарсы тұру қабілетін 
көрсетуді; ерекше білім 
қажеттілігі бар тұлғаға 
педагогикалық қолдау 
көрсетуді меңгереді. 

Оқыту нəтижесі: 1) Білім алушылармен тəрбие жұмысының 
əдістемесі мен технологиясы саласында кəсіби-педагогикалық 
құзыреттілікті меңгеру.
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руБағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1) білім алушыларды тəрбиелеу мен дамыту үшін 
педагогикалық қолдау көрсетеді, қолайлы жағдай 
туғызады. 
2) тəрбие үрдісінің мақсат-міндеттері, мазмұны, 
бағыттары, халық педагогикасындағы 
тəрбиенің түрлерін, салт-дəстүрін жəне халық 
педагогикасындағы отбасы тəрбиесінің ерекшелігін; 
тəрбиенің заңдылықтарын пайдаланады. 
3) жас ерекшеліктеріне сай тəрбие жұмысын жоспар-
лау мен өткізуде тəрбиенің формалары мен əдістерін, 
технологияларын қолданады. 
4) сынып жетекші ретінде оқушылар, ата-аналар, 
ұжым мүшелерімен тиімді қарым-қатынас жасау 
тəсілдерін қолданады. 
5) сауалнама, эксперимент, педагогикалық тəжірибе 
өткізеді, зерттеу жұмысы нəтижесін безендіреді, жеке 
тұлғаға əсер ететін факторларды талдайды. 
6) жас ерекшелігіне сай педагогикалық қызметті жос-
парлайды, тəрбие əдіс-тəсілдерін, технологияларын 
тиімді пайдаланады.

Оқыту нəтижесі: 2) сыныптан тыс жұмыс технологиясын жүргізу.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1) бастауыш сынып мұғалімінің сыныптан тыс 
қызметін бақылайды, талдайды. 
2) бастауыш сынып оқушыларының мінез-құлқы 
мен жүріс-тұрысын, іс-əрекетін бақылап, бақылау 
хаттамасын жүргізеді, бір оқушыға, сыныпқа 
мінездеме жазады.
3) бастауыш сынып мұғалімі тəрбие жұмысын жос-
парлайды, тəрбиелік іс- шараларды дайындайды. 
4) мұғалімнің портфолиосын жинақтайды, тəрбие 
жұмысының жоспарын құрастырады. 
5) тəрбие сағаттарын өткізеді, ұжымдық 
шығармашылық, ата-аналармен біріккен жұмыстар 
ұйымдастырады. 
6) практика есебін рəсімдейді.

Оқыту нəтижесі: 3) сауықтыру лагерінде жазғы практиканы 
ұйымдастыру.
бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1) жазғы практикаға дайындық жүргізеді. 
2 ) жазғы сауықтыру лагерлеріндегі тəрбие жұмысы 
жоспарын, ұжымдық шығармашылық жұмыстарының 
сценарийлерін құрады. 
3) лагерде қызығушылықтарына қарай балалардың 
бос уақытын тиімді ұйымдастыру үшін түрлі 
бағыттарда үйірме жұмыстары жоспарын даярлайды. 
4) тəлімгер портфолиосын жасақтайды.
5) жазғы сауықтыру лагерлеріндегі тəрбие жұмысы 
жоспарымен танысады, талдайды.
6) жазғы каникул кезінде уақытша құрылған бала-
лар ұжымымен өзбетімен жұмыс жасау біліктері мен 
дағдылары қалыптасады. 
7) ұжымдық шығармашылық жұмыстар мен іс-
шаралар өткізеді. 
8) лагерде қызығушылықтарына қарай балалардың 
бос уақытын тиімді ұйымдастырады. 
9) балалардың уақытша ұйымдарында өзін-өзі 
басқаруды ұйымдастырады.
10) практика есебін рəсімдейді.
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Берілген модуль бо-
йынша бастауыш сынып-
та Əліппе, сауат ашу, 
қазақ тілі, əдебиеттік 
оқу, орыс тілі, мате-
матика, ақпараттық-
коммуникациялық техно-
логиялар, жаратылыстану, 
дүниетану, өзін-өзі тану, 
көркем еңбек, музыка, 
дене шынықтыру пəндерін 
оқыту əдістемелерін, 
мектепте оқу-тəрбие 
үрдісін ұйымдастыру, 
жаратылыстану бойын-
ша практиканы, байқау 
практикасын, дипломал-
ды практикадан өтуге 
қажетті білім, іскерлік, 
дағды қалыптасады. Білім 
алушылар модульды 
игеру нəтижесінде білім 
мазмұнын анықтауда 
нормативтік құжаттарды 
талдауды, құзыреттілікті 
қалыптастыруға 
бағытталған сабақтарды 
жоспарлауды, əдіс-
тəсілдер мен оқыту 
құралдарын, тілдің 
дыбыстық жүйесі, 
морфологиялық, 
синтаксистік құрылымын, 
стилистикалық норма-
ларын, сауат ашудың, 
тіл мен əдебиет 
сабағын жоспарлау мен 
ұйымдастыру жолдарын, 
арифметикалық матери-
алдар жəне оны оқыту 
əдістемесін;
алгебралық матери-
алдар жəне оны оқыту 
əдістемесін;
геометриялық матери-
алдар жəне оны оқыту 
əдістемесін; шама 
ұғымы жəне оны оқыту 
əдістемесін, ақпараттық-
коммуникациялық тех-
нологиялар материал-
дары жəне оны оқыту 
əдістемесін, Жер-Күн 
жүйесінің планетасы, 
литосфера, гидросфе-
ра, атмосфера, био-
сфера, Қазақстан 
табиғатын, дүниетану, 
жаратылыс тану пəндерін 
өткізу əдістемесін, 
дене тəрбиесі сабағын, 
мектептегі бұқаралық 
жəне ұзартылған 
күн тобындағы дене 
шынықтыру жəне спорттық 
шаралар, сауықтыру 
шаралары, спорт түрі 
бойынша секцияларды, 
би өнері жəне машықтану 
жаттығуларын жоспар-
лау мен ұйымдастыруды, 
көркем еңбек пəнін 
оқытудың əдіс-тəсілдерін, 
қарапайым музыка тео-
риясы жəне сольфеджио-
сы, ұлттық жəне əлемдік 
музыкалық мəдениеттің 
ерекшеліктері мен 
дəстүрлерін, музыкалық 
тəрбие берудің кластан 
жəне мектептен тыс фор-
маларын ұйымдастыру, 
жеке тұлғаның рухани-
адамгершілік қасиеттерін 
қалыптастыратын 
музыкалық репертуар 
таңдауды, балалардың 
əн айту, ырғақтық сезім, 
аспапта ойнау, музыка 
сауатын қалыптастыру 
жолдарын меңгереді. 
Модулдың соңында 
білім алушылар бастау-
ыш сыныпта оқу-тəрбие 
жұмысын жүзеге асыру 
бойынша педагогикалық 
біліктері мен дағдыларын 
қалыптасуды;

Оқыту нəтижесі: 1) педагогика, этнопедагогика пəндерінің негізгі 
ұғымдары, педагогикалық зерттеу əдістерін, өткізу əдістемесін, 
тəрбиенің міндеттері, мазмұны, бағыттарын, қазақ халқының ұлттық 
тəрбиесінің ерекшеліктері, оқыту түрлері, принциптері, əдістері, 
формалары, мектептегі педагогикалық кеңес, əдістемелік бірлестік 
жұмысын пайдалану. 
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1) оқыту үрдісінің психологиялық түйінін, 
педагогикалық заңдылықтарын түсінеді.
2) педагогика пəнін, негізгі ұғымдарын, салаларын, 
басқа ғылымдарымен байланысын, қазақ этнопедаго-
гикасы теориясы жəне ғылыми-əдістемелік негізі, 
қазақстан республикасы білім саласындағы 
нормативтік, жəне құқықтық құжаттарын, педагоги-
ка ғылымының методологиясын, тұлғаның дамуына 
əсер ететін факторларды; адамның дамуының жас 
кезеңдерін, оның ерекшеліктерін анықтайды. 
3) тəрбиенің үрдісінің мақсат, міндеттері, 
мазмұн, бағыттары, халық педагогикасындағы 
тəрбиенің түрлерін, салт-дəстүрін жəне халық 
педагогикасындағы отбасы тəрбиесінің ерекшелігін 
қолданады. 
4) дидактика, оқыту теориясы; білімді меңгеру 
кезеңдерін, оқыту заңдылықтары мен принциптерін; 
мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандартын; оқыту 
əдісінің топтастырылуын; оқытуды ұйымдастыру 
формаларын; талаптарын, сабақтарды жоспарлау-
ды, оқушылардың білімін тексеру мен бағалаудың 
қалыптастырушы, жинақтаушы түрлері мен 
критерийлерін анықтайды. 
5) мектептанудың негізгі мəселелерін; Қазақстан 
Республикасының «Білім туралы» заңын, 
менеджменттің қағидасын жəне басқару 
ұстанымдарын; мектептің əкімшілігінің қызметін; 
инновацияның ұғымы жəне түрлерін; ынтымақтастық 
педагогикасы туралы ұғымды, оның негізгі идеяларын; 
озық педагогикалық тəжірибе ұғымын түсінеді. 
6) педагогиканың негізгі ұғымдарының дұрыстығын 
дəлелдеуді, педагогикалық теорияның дамуына 
ықпал еткен педагогикалық көзқарастардың байыпты 
белгілерін негіздеуді; педагогикалық үрдісті ғылыми 
əдістердің көмегімен зерттейді. 
7) бақылау жүргізу, сауалнама, өз зерттеу жұмысы 
бойына шағын эксперимент өткізуді; педагогикалық 
тəжірибені зерттеудің əдіс-тəсілдерін; тұлғаның 
дамуына деген əсер еткен факторларды талдауды, 
педагогикалық қызметті оқушылардың жас ерекше-
ліктеріне сай жоспарлайды, жас ерекшеліктеріне сай 
тəрбие жұмысын жоспарлау мен өткізуде тəрбиенің 
формалары мен əдістерін, технологияларын тиімді 
қолданады. 
8) білімді меңгеру кезеңдерін сақтай отыра 
сабақтарды өткізуді; оқыту ұстанымдарын жүзеге асы-
руды; білімнің мазмұны туралы құжаттарды талдауды, 
оқыту əдістерін, ұстанымдарын, заңдылықтарын пай-
далануды жəне оқыту үрдісіне қойылатын талаптарды 
негіздейді. 
9) педагогикалық жəне инновациялық технологияны 
пайдаланады. 

Оқыту нəтижесі: 
2) жеке адамның таным үрдістерінің (зейін, түйсік, қабылдау, ес, ой-
лау жəне сөйлеу, қиял), эмоционалдық – үрдістерінің ерекшеліктерін 
білу жəне жас ерекшеліктеріне сай оқу – тəрбие үрдісінде пайда-
лану. 
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1) психологияның мазмұны, міндеттері, əдістері, 
тұлғаның психикалық қасиеттері, мектепке 
дейінгі жəне кіші мектеп жасындағы балалардың 
психологиялық ерекшеліктерін; педагогтың психоло-
гиясын түсінеді. 
2) жеке тұлғаның психологиялық қасиеттерін 
зерттеуді, балалардың психикалық, анатомиялық, 
физиологиялық жəн таным үрдістерінің ерекшеліктерін 
анықтаудың жолдарын, мектеп жасындағы балаларды 
оқыту мен тəрбиелеу əдіс-тəсілдерін пайдаланады, 
оқу үрдісінде білім алушылардың жеке тұлғасының 
ерекшеліктерінің диагностикасын жүргізеді. 

Оқыту нəтижесі: 3) критериалды бағалау технологиясын меңгеру. 

Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1) Оқушы жетістігін критериалды бағалау тəртібін 
сақтайды. 
2) Қалыптастырушы жəне жиынтық критериалды 
бағалау жүйесін ажыратады. 
3) Қалыптастырушы бағалаудың түрлерін 
құрастырады. 
4) Тоқсандық жəне жылдық баға қою тəртібін 
сақтайды. 
5) Ұпайды бағаға ауыстыру шкаласын пайдаланады. 
6) Қалыптастырушы жəне жиынтық бағалау балдарын 
есептейді. 
7) Оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау 
нəтижелерін тіркеу журналына толтырады. 

Оқыту нəтижесі: 
4) қазақ тілінің лексикалық, фонетикалық, морфологиялық, 
синтаксистік құрылымын, Əліппе, сауат ашу, қазақ тілі, əдебиеттік 
оқу пəндерін оқытудың əдіс-тəсілдері мен технология ларын, 
əдістемесін пайдалану.

кəсіби-педагогикалық 
қызмет түрлерін орындау-
ды: оқу (пəндер бойынша 
сабақтар мен сыныптан 
тыс шаралар өткізу); 
тəрбие (тəрбие жұмысын 
жоспарлау жəне сынып 
оқушыларымен өткізу); 
əдістемелік (көрнекілік 
жəне дидактикалық ма-
териал əзірлеуді, бастау-
ыш сынып мұғалімдерінің 
əдістемелік бірлестігі 
жұмысына қатысу); 
мектептің, жекеле-
ген мұғалімдермен 
тəрбиешілердің, 
тəлімгерлердің оқу–тəрбие 
жұмыстарын жоспарлау 
жүйесімен танысуды;
оқушыларды 
психологиялық–
педагогикалық тұрғыдан 
зерттеп-тануды (жеке 
істері, дəрігерлік карта, 
электрондық журналдар, 
күнделіктер);
1–4 сынып жетекшілері, 
педагогикалық 
кеңес, əдістемелік 
пəн бірлестіктері 
жұмыстарымен танысуды;
ұзақ, орта, қысқа мерзімді 
жоспарларды даяр-
лауды, сыныптан тыс 
жұмыстарды жоспар-
лауды;
өздіктерінен сабақты 
дайындап өткізуді, 
оқушылардың оқу матери-
алын терең қабылдауына 
жағдай жасауды, олардың 
ғылыми дүниетанымын 
ойлау қабілетін, ауызша 
жəне жазбаша жұмыстар 
мəдениетін көтеруді, 
көрнекті құралдар мен 
дидактикалық материал-
дарды дайындауды;
балаларды кешенді 
тұрғыдан тəрбиелеуде 
сыныптан жəне мектептен 
тыс тəрбие жұмыстарын 
жүргізуді;
балалармен жəне 
олардың ата-аналары-
мен, мұғалімдерімен 
мəдениетті қарым-
қатынастар жасай білуді; 
мектеп құжаттарын 
жүргізуді (электондық 
журнал, оқушылардың 
күнделіктері) дəптерлер 
тексеруді;
ата-аналармен, ата-ана-
лар қоғамымен дербес 
жұмыстар жүргізуді;
озат педагогикалық 
тəжірибелерді пайдалану-
ды үйренеді.

Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1) бастауыш білім берудің мемлекеттік жалпыға 
міндетті стандарты, оқу жоспары, «Əліппе», 
«Сауат ашу» , «Қазақ тілі», «Əдебиеттік оқу» оқу 
бағдарламаларының білім мазмұнын талдайды. 
2) бастауыш шағын жинақталған мектеп жағдайында 
«Əліппе», «Сауат ашу» , «Қазақ тілі», «Əдебиеттік 
оқу» пəндерін оқыту əдістемесін игереді. 
3) «Əліппе», «Сауат ашу» , «Қазақ тілі», «Əдебиеттік 
оқу» пəндері бойынша оқу-əдістемелік кешеннің 
мазмұнын талдайды.
4) «Əліппе», «Сауат ашу» , «Қазақ тілі», «Əдебиеттік 
оқу» пəндері бойынша ұзақ мерзімді, орта мерзімді, 
қысқа мерзімді жоспарларды даярлайды. 
5) сауат ашудағы Əліппе кезеңінің сатыларын ажы-
ратады.
6) «Əліппе», «Сауат ашу» , «Қазақ тілі», «Əдебиеттік 
оқу» пəндерін оқытудың формалары мен əдіс-
тəсілдерін, технологияларын таңдайды, тиімді жос-
парлайды. 
7) əліппеге дейінгі кезең, əліппе кезеңі, əліппеден 
кейінгі кезеңнің ерекшеліктеріне көңіл бөледі. 
8) өзін-өзі реттейтін тұлға ретінде қалыптастыруда 
қалыптастырушы бағалау мен жинақтаушы бағалау 
əді-тəсілдерін, дарынды жəне талантты балаларды, 
түрлі жастағы балаларды оқыту жолдарын пайдалана-
ды, тапсырмаларға дескрипторлар даярлайды.
9) сауат ашу, қазақ тілі мен əдебиеттік оқу кезеңінде 
бөлімдер мен тақырыптар бойынша формативті жəне 
жиынтық тапсырмалар жасақтайды.
10) буындап оқу, дыбыстық-əріптік талдау, сызба бо-
йынша сөйлем құру əдіс-тəсілдерін қолданады.
11) дауысты жəн дауыссыз дыбыстарды үйретуде 
артикуляциялық аппаратпен жұмыс жасайды.
12) көркем жазу əдістемесін, баспа жəне жазба 
əріптерді үйрету əдістемесін пайдаланады.
13) тіл заңдылықтары, ерекшеліктерін, тілдің 
дыбыстық жүйесін ұғынады.
14) қазақ тілінің лексикалық, фонетикалық, 
морфологиялық, синтаксистік құрылымын, 
сөзжасамдық жүйесі, сөйлем құрылысын талдайды.
15) лингвистикалық талдау жүргізеді. 
16) тілдің лексикалық, сөз тудырушы, грамматикалық, 
стилистикалық нормаларын қолданады. 
17) тіл мəдениеті талаптарын орындайды. 
18) сауат ашу кезеңіндегі жазылым, оқылым, сөйлесу, 
тыңдалымның негізгі əдіс-тəсілдерін ажыратады.
19) білім алушыларды сауаттылыққа, жазуға, оқуға, 
грамматикаға, сөйлеуге үйретудің негізгі əдістері мен 
тəсілдерін ажыратады. 
20) көркем жазуға үйретудің талаптарын сақтайды, 
əдістерін қолданады. 
21) мазмұндама, шығарма, диктант, ойтолғау 
жұмыстарын жүргізудің əдістемесін қолданады.
22) көркем шығарма түрлерін оқытудың, сыныптан тыс 
оқудың əдіс-тəсілдерін қолданады. 
23) бастауыш сынып оқушыларының зерттеу жəне жо-
балау жұмыстарын ұйымдастырады.
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Оқыту нəтижесі: 5) ауызша жəне жазбаша еркін қарым-қатынас жа-
сау, орыс тілі теориясын ұғынып, тіл мəселелерін шешуді үйренуді, 
тілге қатысты фактілерді талдап, жүйелеп, қорытындылау.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1) бастауш білім берудің мемлекеттік жалпыға 
міндетті стандарты, оқу жоспары, «орыс тілі (т2)» оқу 
бағдарламасының білімі мазмұнын талдайды; 
2) бастауыш шағын жинақталған мектеп жағдайында 
орыс тілін оқыту əдістемесін игереді. 
3) орыс тілі оқулықтарының, орыс тілі пəн бойынша 
оқу-əдістемелік кешеннің мазмұнын талдайды.
4) оқу пəндері бойынша ұзақ мерзімді, орта мерзімді, 
қысқа мерзімді жоспарларды даярлайды. 
5) орыс тілі пəнін оқытудың формалары мен əдіс-
тəсілдерін, технологияларын таңдайды, тиімді жос-
парлайды. 
6) ортақ тақырып негізінде оқытуды талдайды.
7) өзін-өзі реттейтін тұлға ретінде қалыптастыруда 
қалыптастырушы бағалау мен жинақтаушы бағалау 
əді-тəсілдерін, дарынды жəне талантты балаларды, 
түрлі жастағы балаларды оқыту жолдарын пайдалана-
ды, тапсырмаларға дескрипторлар даярлайды.
8) орыс тілін оқытудың бөлімдері мен тақырыптары 
бойынша формативті жəне жиынтық тапсырмалар 
жасақтайды
9) фонетикалық заңдылықтарын, қазіргі орфоэпиялық 
нормаларды, графика мен орфографияның негізгі 
принциптерін, фонетиканың əдістерін сақтайды, 
тыңдалым, сөйлесім, оқылым, жазылым түрлерін да-
мытады.. 
10) тілдің сөздік құрамының дамуының негізгі тенден-
цияларын ұғынады. 
11) морфемдік, сөзжасамдық, этимологиялық, 
морфологиялық талдау жүргізеді. 
12) синтаксистік бірліктердің негізгі белгілерін 
(сөзтіркестер, жай жəне күрделі сөйлемдер, мəтін 
бірліктері), олардың құрылымы мен семантикасының 
ерекшеліктерін, синтаксисті оқудағы негізгі бағыттарын 
анықтайды. 
13) көркем жазу жазуға, каллиграфияның 
заңдылықтарын сақтауға, каллиграфиялық жəне 
пунктуациялық қатені болдырмауды үйретеді. 
14) грамматика мен орфографияның əдістемесін, 
морфологияны оқыту əдістемесін, синтаксисті 
оқыту əдістемесін, тіл дамытуды жүргізу əдістемесін 
қолданады. 
15) бастауыш сынып оқушыларының зерттеу жəне жо-
балау жұмыстарын ұйымдастырады.

Оқыту нəтижесі: 6) арифметикалық, алгебралық, геометриялық 
материалдарды оқыту жəне шама ұғымын оқыту, информатика 
материалдарын оқыту əдістемелерін пайдалану.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1) бастауыш сыныптардың математика пəнінің оқу 
бағдарламасының мазмұнын, оқу жоспарын тал-
дайды. 
2) бастауыш шағын жинақталған мектеп жағдайында 
математика пəнін оқыту əдістемесін игереді. 
3) математика пəні бойынша ұзақ мерзімді, орта 
мерзімді, қысқа мерзімді жоспарларды даярлайды. 
4) математика пəнін оқытудың формалары мен əдіс-
тəсілдерін, технологияларын таңдайды, тиімді жо-
спарлайды. 
5) ортақ тақырып негізінде оқытуды талдайды.
6) өзін-өзі реттейтін тұлға ретінде қалыптастыруда 
қалыптастырушы бағалау мен жинақтаушы бағалау 
əді-тəсілдерін, дарынды жəне талантты балаларды, 
түрлі жастағы балаларды оқыту жолдарын пайдалана-
ды, тапсырмаларға дескрипторлар даярлайды.
7) математиканың бөлімдері мен тақырыптары 
бойынша формативті жəне жиынтық тапсырмалар 
жасақтайды.
8) бастауыш сынып оқушыларының зерттеу жəне жо-
балау жұмыстарын ұйымдастырады.
9) жиын, оның элементтері анықтап, жиындарға амал-
дар қолданады. 
10) математикалық ұғым жəне сөйлем, қатыс жəне 
сəйкестік, оның қасиеттерін, сан ұғымының кеңеюін 
түсінеді.
11) сөйлем, пікір құру, теореманың құрылымы мен 
түрлерін анықтайды, геометриялық сызбалар, қатынас 
пен сəйкестіктің графигын сызады.
12) теріс емес бүтін сандарға қолданылатын 
амалдардың алгоритмдерін қолданады.
13) ауызша жəне жазбаша есептеу алгоритмдерін 
құрастырады.
14) сандар нумерациясын, арифметикалық амалдар 
жəне олардың қасиеттері мен заңдарын түсінеді.
15) есепті шешу үрдісі жəне оның кезеңдерін, əдістері 
мен тəсілдерін пайдаланады.
16) есептерді əртүрлі тəсілдермен шығарады, 
есептерді салыстырады, түрлендіреді, кері есеп 
құрастырады, қатемен жұмыс жасайды.
17) бастауыш класта математиканы оқытудың 
мазмұнын, басқа пəндермен байланысын ұғынады.
18) бастауыш сынып математикасының оқу-
əдістемелік топтамасына талдау жүргізеді.
19) мəтінді есептермен жұмыс əдістемесін, жай 
жəне құрама есептермен жұмысты, үлестерді оқыту 
əдістемесін пайдаланады. 
20) үлесі бойынша санды, саны бойынша үлесін та-
бады.
21) санды, əріпті өрнек, санды теңдік, теңсіздік 
жəне олардың қасиеттерін, бір айнымалысы бар 
теңдеулермен жұмысты, санды, əріпті өрнектерді, 
санды теңдік пен теңсіздіктерді оқу, жазу, құру жəне 
салыс тыру жолдарын көрсетеді. 
22) арифметикалық амалдардың белгісіз 
компоненттерін табады, теңдеудің жəрдемімен 
шығарады.
23) геометриялық фигуралардың анықтамалары, 
қасиеттері жəне белгілерін, бастауыш сыныпта 
геометриялық ұғымдарды оқыту əдістемесін пайда-
ланады. 
24) геометриялық фигуралардың периметрін, ауданын 
жəне көлемін табады.
25) шама ұғымдарын жəне оларды өлшеуді, салысты-
руды, шамалар арасындағы байланыстарды ұғынады.
26) бастауыш сыныптағы шама ұғымдарын оқыту 
əдістемесін пайдаланады. 
27) шағын жинақталған мектепте оқытудың 
ерекшеліктерін ұғынады. 
28) математикадан сыныптан тыс жұмыстардың 
мақсат-міндеттері мен түрлерін пайдаланады. 
29) тест, бақылау жəне өзіндік жұмыстар, 
математикалық диктант құрастырады.
30) математиканы оқыту əдістемесінің даму тари-
хын, эксперименттік зерттеу жұмыстарын, жаңашыл 
мұғалімдердің озық шығармашылық тəжірибелерін 
зерттейді.

Оқыту нəтижесі: 7) жер-күн жүйесінің ғаламшары, тірі жəне өлі 
табиғат нысандары, Қазақстандағы табиғат қорғау заңдары, Қызыл 
кітабы, қорықтары туралы жəне бастауыш сыныпта жаратылыстану, 
дүниетану пəндерін оқыту əдістемесін пайдалану. 
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. бастауыш білім берудің мемлекеттік жалпыға 
міндетті стандарты, Қазақстан Республикасы 
үкіметінің қаулысымен бекітілген 23 тамыз 2012 жыл 
№1080, оқу жоспары, оқу бағдарламасының білім 
мазмұнын талдайды; 2. бастауыш шағын жинақталған 
мектеп жағдайында жаратылыстану, дүниетану 
пəндерін оқыту əдістемесін игереді. 
3. жаратылыстану, дүниетану пəндері бойынша ұзақ 
мерзімді, орта мерзімді, қысқа мерзімді жоспарларды 
даярлайды. 
4. жаратылыстану, дүниетану пəндерін оқытудың 
формалары мен əдіс-тəсілдерін, технологияларын 
таңдайды, тиімді жоспарлайды. 
5. ортақ тақырып негізінде оқытуды талдайды.
6. өзін-өзі реттейтін тұлға ретінде қалыптастыруда 
қалыптастырушы бағалау мен жинақтаушы бағалау 
əді-тəсілдерін, дарынды жəне талантты балаларды, 
түрлі жастағы балаларды оқыту жолдарын пайдалана-
ды, тапсырмаларға дескрипторлар даярлайды.
7. жаратылыстану, дүниетанудың бөлімдері мен 
тақырыптары бойынша формативті жəне жиынтық 
тапсырмалар жасақтайды.
8. бастауыш сынып оқушыларының зерттеу жəне жо-
балау жұмыстарын ұйымдастырады.
9. Күн жүйесінің Меркурий, Шолпан,Жер, Марс, 
Юпитер,Сатурн, Нептун, Плутон, Ғарышты т.б.ірі ғалам-
шарларын, жердің физикалық қасиеттерін зерттейды.
10. Бағдарлау, сұлба жəне карта, глобус, 
картографиялық проекциялар салады. 
11. Жер қабықтары: литосфера, атмосфера, гидрос-
фера жəне биосфера олардың өзара байланысын 
анықтайды. 
12. Тірі жəне өлі табиғаттың өзара байланысы, 
өсімдіктер, жануарлар жəне адамның қоғамдағы 
тіршілік əрекеті, заңнамалық нұсқалармен танысады.
13. Қазақстан территориясының жер көлемі, шекара-
сы, өз өлкесінің табиғатын зерттейді. 
14. Қазақстанның Қызыл кітабының, қорықтар мен 
қорықшалар табиғи обьектілерді қорғаудағы 2007 
жылы 9 қантарында бекітілген Қазақстан Респуб-
ликасының экологияляқ кодексінің ролін анықтайды.
15. Қазақстанның табиғи, тарихи, мəдени 
ескерткіштері мен туризм орталықтарын зерттейді.
16. Тəжірибе өткізу мен атлас, сұлба, контурлық кар-
тамен жұмыс жасауды, минералдар мен тау тастары 
қасиеттерін, жануарлар мен өсімдіктерден гербарий-
лер мен коллекциялар жасайды, жергілікті өсімдіктерді 
зерттейді.

Оқыту нəтижесі: 8) Өзін-өзі тану пəнінің теориялық жəне əдістемелік 
негіздерін, адамгершілік қарым-қатынастың тəлімдік маңызын, 
ғасырлар даналығын, өзін-өзі тануды оқытудың мақсат-міндеттері, 
формалары, əдістемесін пайдалану.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. бастауыш білім берудің мемлекеттік жалпыға 
міндетті стандарты, Қазақстан Республикасы 
үкіметінің қаулысымен бекітілген 23 тамыз 2012 жыл 
№1080, оқу жоспары, оқу бағдарламасының білім 
мазмұнын талдайды; 
2. Бастауыш шағын жинақталған мектеп жағдайында 
өзін-өзі тану пəнін оқыту əдістемесін игереді. 
3. Өзін-өзі тану пəні бойынша ұзақ мерзімді, орта 
мерзімді, қысқа мерзімді жоспарларды даярлайды. 
4. Өзін-өзі тану пəнін оқытудың формалары мен əдіс-
тəсілдерін, технологияларын таңдайды, тиімді жос-
парлайды. 
5. Ортақ тақырып негізінде оқытуды талдайды.
6. Өзін-өзі реттейтін тұлға ретінде қалыптастыруда 
қалыптастырушы бағалау мен жинақтаушы бағалау 
əді-тəсілдерін, дарынды жəне талантты балаларды, 
түрлі жастағы балаларды оқыту жолдарын пайдалана-
ды, тапсырмаларға дескрипторлар даярлайды.
7. Өзін-өзі танудың бөлімдері мен тақырыптары 
бойынша формативті жəне жиынтық тапсырмалар 
жасақтайды. 
8. Бастауыш сынып оқушыларының зерттеу жəне жо-
балау жұмыстарын ұйымдастырады.
9. «Өзін - өзі тану» пəнін оқыту ерекшеліктерімен 
танысады, жеке тұлғаны адамгершілік – рухани 
жетілдіруге бағытталғанын ұғынады.
10. Қоғамдық-гуманитарлық ғылымдармен пəнаралық 
байланысын анықтайды.
11. Жеке тұлғаның əлеуетін дамытудағы білім берудің 
жаңа міндеттерін жете түсінуге мүмкіндік ашатын 
оқытудың принциптері туралы оқушылардың білім 
деңгейін саралайды.
12. Жеке адамның адамгершілік – рухани қасиетінің 
материалдық дүниенің қай – қайсынан да артық 
екендігіне сенім қалыптастырады.
13. Имандылық пен ізеттілік, эстетикалық тəрбие беру 
арқылы адамгершілік қасиеттерін қалыптастыру жол-
дарын қолданады. 
14. Қоршаған ортаға, ересектерге, кішіге мейірімдік, 
достық, өзара жəрдемдесуге, ынтымақтасуға дайын 
болуға бағыттайды.
15. Жағдаяттар мен тренингтер өткізеді.

Оқыту нəтижесі: 9) Дене тəрбиесінің мақсаты-міндеттерін, дене 
тəрбиесін оқыту əдістемесін, сабақты ұйымдастыру формалары мен 
əдістерін пайдалану. 
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. бастауыш білім берудің мемлекеттік жалпыға 
міндетті стандарты, Қазақстан Республикасы 
үкіметінің қаулысымен бекітілген 23 тамыз 2012 жыл 
№1080, оқу жоспары, оқу бағдарламасының білім 
мазмұнын талдайды; 
2. Бастауыш шағын жинақталған мектеп жағдайында 
дене шынықтыру пəнін оқыту əдістемесін игереді. 
3. Дене шынықтыру пəнін бойынша ұзақ мерзімді, орта 
мерзімді, қысқа мерзімді жоспарларды даярлайды. 
4. Дене шынықтыру пəнін оқытудың формалары мен 
əдіс-тəсілдерін, технологияларын таңдайды, тиімді 
жоспарлайды. 
5. Ортақ тақырып негізінде оқытуды талдайды.
6. Өзін-өзі реттейтін тұлға ретінде қалыптастыруда 
қалыптастырушы бағалау мен жинақтаушы бағалау 
əді-тəсілдерін, дарынды жəне талантты балаларды, 
түрлі жастағы балаларды оқыту жолдарын пайдалана-
ды, тапсырмаларға дескрипторлар даярлайды.
7. Дене шынықтырудың бөлімдері мен тақырыптары 
бойынша формативті жəне жиынтық тапсырмалар 
жасақтайды.
8. Бастауыш сынып оқушыларының зерттеу жəне жо-
балау жұмыстарын ұйымдастырады.
9. Дене тəрбиесінің мақсат-міндеттері, дене тəрбиесі 
əдістемесінің негізгі ұғымдары мен жүйесін ұғынады.
10. Дене жаттығулары мен табиғи факторлардың 
адам ағзасына əсерін сезінеді. 
11. Дене тəрбиесі сабағының құрылымын сақтайды.
12. Спорт шараларын ұйымдастыру технологиясын, 
ырғақ жаттығуларын орындайды. 
13. Сабаққа қажетті жаттығуларды іріктейді.
14. Сабақта денеге түсетін күшті, дене тəрбиесі 
сабағының тығыздығын таңдайды.
15. Дене тəрбиесі бойынша сыныптан тыс шаралар-
ды, спорт түрі бойынша секцияларды жоспарлайды, 
ұйымдастырады. 

Оқыту нəтижесі: 10) Көркем еңбек пəнін оқытуды ұйымдастыру, 
əдістеменің мақсат-міндеттері, мазмұны, құрылымы, формала-
ры мен əдістері, технологияларын, мектепте оқу-тəрбие үрдісін 
ұйымдастыру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. бастауыш білім берудің мемлекеттік жалпыға 
міндетті стандарты, Қазақстан Республикасы 
үкіметінің қаулысымен бекітілген 23 тамыз 2012 жыл 
№1080, оқу жоспары, оқу бағдарламасының білім 
мазмұнын талдайды; 
2. Бастауыш шағын жинақталған мектеп жағдайында 
көркем еңбек пəнін оқыту əдістемесін игереді. 
3. Көркем еңбек пəнін бойынша ұзақ мерзімді, орта 
мерзімді, қысқа мерзімді жоспарларды даярлайды. 
4. Көркем еңбек пəнін оқытудың формалары мен 
əдіс-тəсілдерін, технологияларын таңдайды, тиімді 
жоспарлайды. 
5. Ортақ тақырып негізінде оқытуды талдайды.
6. Өзін-өзі реттейтін тұлға ретінде қалыптастыруда 
қалыптастырушы бағалау мен жинақтаушы бағалау 
əді-тəсілдерін, дарынды жəне талантты балаларды, 
түрлі жастағы балаларды оқыту жолдарын пайдалана-
ды, тапсырмаларға дескрипторлар даярлайды.
7. Көркем еңбектің бөлімдері мен тақырыптары 
бойынша формативті жəне жиынтық тапсырмалар 
жасақтайды.. 
8. Бастауыш сынып оқушыларының зерттеу жəне жо-
балау жұмыстарын ұйымдастырады.
9. Көркем еңбек пəнінен сыныптан тыс жұмыстарды 
ұйымдастырады. 
10. Құрал – жабдықтарды қолданады, қауіпсіздік 
техникасы ережесі, гигиена талаптары, қағаз жəне 
картонды өңдеу технологиясын, бейнелеу өнерінің 
түрлері мен жанрларын айырады. 
11. Ұлттық бұйымдарды жасау барысында сəндік-
қолданбалы өнер элементтерін қолданады. 
12. Мата түрлерін айыру, өңдеу технологиясын жəне 
қолдану ерекшеліктерін анықтайды.
13. Ұлттық сəндік-қолданбалы өнер элементтерін 
қолдана отырып қағаз, картоннан түрлі бұйым жа-
сайды.
14. Қарындаш жəне акварель, гуашь бояуларымен 
жұмыс істеу техникасын қолданады. 

Оқыту нəтижесі: 11) Қарапайым музыка теориясы жəне сольфеджио-
сы, Қазақстандағы жəне шет елдегі музыкалық бағыттар, əн үйрену, 
музыка тыңдау, музыкалық сауаттылық, шығармашылық тапсырма-
ларды орындау, музыкалық тəрбие берудің сыныптан жəне мектеп-
тен тыс формаларын пайдалану.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. бастауыш білім берудің мемлекеттік жалпыға 
міндетті стандарты, Қазақстан Республикасы 
үкіметінің қаулысымен бекітілген 23 тамыз 2012 жыл 
№1080, оқу жоспары, оқу бағдарламасының білім 
мазмұнын талдайды; 
2. Бастауыш шағын жинақталған мектеп жағдайында 
музыка пəнін оқыту əдістемесін игереді. 
3. Музыка пəні бойынша ұзақ мерзімді, орта мерзімді, 
қысқа мерзімді жоспарларды даярлайды. 
4. Музыка пəнін оқытудың формалары мен əдіс-
тəсілдерін, технологияларын таңдайды, тиімді жос-
парлайды. 
5. Ортақ тақырып негізінде оқытуды талдайды.
6. Өзін-өзі реттейтін тұлға ретінде қалыптастыруда 
қалыптастырушы бағалау мен жинақтаушы бағалау 
əді-тəсілдерін, дарынды жəне талантты балаларды, 
түрлі жастағы балаларды оқыту жолдарын пайдалана-
ды, тапсырмаларға дескрипторлар даярлайды.
7. Музыканың бөлімдері мен тақырыптары бойынша 
формативті жəне жиынтық тапсырмалар жасақтайды.. 
8. Бастауыш сынып оқушыларының зерттеу жəне жо-
балау жұмыстарын ұйымдастырады.
9. Ноталық жазылым, музыканың лад, тональдігі, 
музыка тілінің құрылымы, тасымалдау т.б. негізгі 
көркемдеуші құралдарын пайдаланады.
10. Əртүрлі қазақ музыка мəдениетінің негізгі жанр-
лары, қазақ музыка мəдениетін насихаттау түрлері, 
халықтық жəне кəсіптік өзара байланысты анықтайды.
11. Музыкалық оқытудың принциптері, сабақтағы 
музыкалық іс-əрекеттердің түрлерін анықтайды.
12. Музыка сабағын өткізудің технологиясын пайда-
ланады. 
13. Кластан жəне мектептен тыс музыкалық тəрбие 
берудің түрлерін ұйымдастырады. 
14. Мектеп əндерін нотамен айтады. 
15. Халықтық жəне кəсіби музыканың жанрлық 
ерекшеліктерін айырады.
16. Музыкалық оқыту əдістерін анықтай жəне 
мазмұнына талдау жасайды.
17. Тақырыптық кешенді сыныптан тыс музыкалық 
сабақтардың сценарийлерін құрады, жоспарлайды, 
ұйымдастырады.
18. Білім алушыларға музыкалық-эстетикалық тəрбие 
беру жоспарын құрады. 
19. Музыкалық сөйлеу мүмкіндіктерін бейнелеу мен 
мəнерлеуді анықтайды.
20. Музыканың негізгі жанрларын талдайды. 
21. Ұлттық жəне əлемдік музыкалық мəдениеттің 
ерекшеліктері мен дəстүрлерін қолданады. 
22. Жеке тұлғаның рухани-адамгершілік қасиеттерін 
қалыптастыратын жоғары көркемдік музыкалық репер-
туар таңдайды. 
23. Балалардың музыкалық қабілетінің ерекшеліктерін 
анықтайды.
24. Балалардың əн айту, ырғақтық сезім, аспапта ой-
нау, музыка сауатын анықтайды.

Оқыту нəтижесі: 12) Ақпараттық-коммуникациялық технология пəнін 
оқыту əдістемесін, ақпараттық-коммуникациялық технологияны оқу-
тəрбие үрдісінде пайдалану.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. бастауыш білім берудің мемлекеттік жалпыға 
міндетті стандарты, Қазақстан Республикасы 
үкіметінің қаулысымен бекітілген 23 тамыз 2012 жыл 
№1080, оқу жоспары, оқу бағдарламасының білім 
мазмұнын талдайды; 
2. Бастауыш шағын жинақталған мектеп жағдайында 
ақпараттық-коммуникациялық технологиялар пəнін 
оқыту əдістемесін игереді. 
3. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар пəні 
бойынша ұзақ мерзімді, орта мерзімді, қысқа мерзімді 
жоспарларды даярлайды. 
4. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 
пəнін оқытудың формалары мен əдіс-тəсілдерін, 
технология ларын таңдайды, тиімді жоспарлайды. 
5. Ортақ тақырып негізінде оқытуды талдайды.
6. Өзін-өзі реттейтін тұлға ретінде қалыптастыруда 
қалыптастырушы бағалау мен жинақтаушы бағалау 
əді-тəсілдерін, дарынды жəне талантты балаларды, 
түрлі жастағы балаларды оқыту жолдарын пайдалана-
ды, тапсырмаларға дескрипторлар даярлайды.
7. Бөлімдер мен тақырыптар бойынша формативті 
жəне жиынтық тапсырмалар жасақтайды. 
8. Бастауыш сынып оқушыларының зерттеу жəне жо-
балау жұмыстарын ұйымдастырады.
9. Алгоритм жəне оның түрлері, қасиеттерін түсінеді.
10. Бастауыш мектептегі информатика ұғымдарын 
оқыту əдістемесін, ақпарат ұғымы жəне оның 
қасиеттерін, ақпаратты өңдеу құралдарын, кездейсоқ 
шамалар мен ықтималдықтар оқиғасын оқыту 
əдістемесін пайдаланады. 
11. Бастауыш мектеп жасындағы балалардың 
ақпараттық-коммуникативтік технология құзырет-
тіліктерін қалыптастыру жолдарын пайдаланады. 

(Жалғасы. Басы 26-27-беттерде) 

(Жалғасы бар) 


