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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 26 ақпан           №138           Астана қаласы

«Қазақстан Республикасының Бірыңғай 
бюджеттік сыныптамасының кейбір мәселелері» 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2014 жылғы 18 қыркүйектегі № 403 бұйрығына 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН:
1. «Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптама-

сының кейбір мəселелері» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2014 жылғы 18 қыркүйектегі № 403 бұйрығына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9756 болып тіркелген, 
2014 жылғы 17 қазанда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 
жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасының 
Бірыңғай бюджеттік сыныптамасында:

бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасында:
01 «Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер» функционалдық 

тобында: 
2 «Қаржылық қызмет» кіші функциясында:
мынадай мазмұндағы 222 бюджеттік бағдарламасы бар 249 бюд-

жеттік бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын:
«249 Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық 

даму министрлігі
222 Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақылар 

төлеу»;
318 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік 

активтер басқармасы» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша 
001 «Жергілікті деңгейде коммуналдық мүлікті жəне мемлекеттік 
сатып алу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер» бюджеттік бағдарламасы бойынша 011 «Республикалық 
бюджеттен берілетін трансферттер есебінен» кіші бюджеттік бағдар-
ламаның атауына орыс тілінде өзгеріс енгізілді, мемлекеттік тілдегі 
мəтін өзгермейді;

805 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік сатып 
алу бөлімі» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:

001 «Жергілікті деңгейде мемлекеттік сатып алу саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бюджеттік 
бағдарламасы бойынша:

мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарлама-
лармен толықтырылсын:

«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
3 «Сыртқы саяси қызмет» кіші функциясында:
мынадай мазмұндағы 159 бюджеттік бағдарламасы бар 249 

бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын:
«249 Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық 

даму министрлігі
159 Қазақстан Республикасы мен Экономикалық ынтымақтастық 

жəне даму ұйымының арасындағы ынтымақтастық шеңберінде 
Қазақстан Республикасының əлеуметтік-экономикалық жағдайына 
зерттеулер жүргізуді қамтамасыз ету»;

4 «Іргелі ғылыми зерттеулер» кіші функциясында:
мынадай мазмұндағы 131 бюджеттік бағдарламасы бар 249 

бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын:
«249 Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық 

даму министрлігі
131 Ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъек-

тілерін базалық қаржыландыруды қамтамасыз ету»;
9 «Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттік қызметтер» кіші функ-

циясында:
243 «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі» 

бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
001 «Экономика, сауда саясатын, тұтынушылардың құқықтарын 

қорғау саласындағы саясатты қалыптастыру жəне дамыту, табиғи 
монополиялар субъектілерінің жəне статистика қызметі саласындағы 
қызметті peттеу, бəсекелестікті қорғауды қамтамасыз ету, өңірлік 
даму жəне кəсіпкерлікті дамыту саласындағы қызметті үйлестіру 
жөніндегі көрсетілетін қызметтер» бюджеттік бағдарламасы жəне 
100 «Экономика, сауда саясатын, тұтынушылардың құқықтарын 
қорғау саласындағы саясатты қалыптастыру жəне дамыту, табиғи 
монополиялар субъектілерінің жəне статистика қызметі саласындағы 
қызметті peттеу, бəсекелестікті қорғауды қамтамасыз ету, өңірлік 
даму жəне кəсіпкерлікті дамыту саласындағы қызметті үйлестіру 
жөніндегі уəкілетті органның қызметін қамтамасыз ету» бюджеттік кіші 
бағдарламасы атауы мынадай редакцияда жазылсын:

«001 Инвестициялар тарту жөніндегі мемлекеттік саясатты 
қалыптастыру, экономика, сауда саясатын, тұтынушылардың құқық-
тарын қорғау саласындағы саясатты дамыту, табиғи монополиялар 
субъектілерінің жəне статистика қызметі саласындағы қызметті 
peттеу, бəсекелестікті қорғауды қамтамасыз ету, өңірлік даму жəне 
кəсіпкерлікті дамыту саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі 
қызметтер

100 Инвестициялар тарту жөніндегі мемлекеттік саясатты қалып-
тастыру, экономика, сауда саясатын, тұтынушылардың құқықтарын 
қорғау саласындағы саясатты дамыту, табиғи монополиялар 
субъектілерінің жəне статистика қызметі саласындағы қызметті 
peттеу, бəсекелестікті қорғауды қамтамасыз ету, өңірлік даму жəне 
кəсіпкерлікті дамыту саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі 
уəкілетті органның қызметін қамтамасыз ету»;

102 «Экономика, сауда, мемлекеттік басқару, өңірлік даму жəне 
тұтынушылардың құқықтарын қорғау салаласында сараптамалық 
жəне консалтинг қызметтерін көрсету, зерттеулерді жүзеге асыру» 
бюджеттік кіші бағдарламасы атауы мынадай редакцияда жазылсын:

«102 Экономика, сауда, мемлекеттік басқару, өңірлік даму жəне 
тұтынушылардың құқықтарын қорғау салаларында зерттеулер жүргізу, 
социологиялық, талдамалық жəне консалтингтік қызметтер көрсету»;

мынадай мазмұндағы 100, 103, 104, 105, 111 жəне 123 бюджеттік 
кіші бағдарламаларымен 001 бюджеттік бағдарламасы бар 249 
бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын:

«249 Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық 
даму министрлігі

001 Стандарттау, метрология, өнеркəсіп, геология, индустриялық 
саясатты қалыптастыру, инфрақұрылымды жəне бəсекелестік 
нарықты, көлік жəне коммуникацияны, құрылыс, тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылығын дамыту саласында мемлекеттік сая-
сатты қалыптастыру жəне іске асыру

100 Стандарттау, метрология, өнеркəсіп, геология, индустриялық 
саясатты қалыптастыру, инфрақұрылымды жəне бəсекелестік 
нарықты, көлік жəне коммуникацияны, құрылыс, тұрғын үй-комму-
налдық шаруашылығын дамыту саласындағы уəкілетті органның 
қызметін қамтамасыз ету

103 Социологиялық, талдамалық зерттеулер жүргізу жəне консал-
тингтік қызметтер көрсету

104 Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету жəне 
мемлекеттік органдарды ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету

105 «Transport tower» əкімшілік-технологиялық кешені ғимаратын 
күтіп-ұстау

111 Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық 
даму министрлігінің күрделі шығыстары

123 Ағымдағы əкімшілік шығыстар»;
мынадай мазмұндағы 100, 101, 102, 105, 109, 114, 116, 119 жəне 

122 бюджеттік бағдарламаларымен толықтырылсын:
«100 Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен 

іс-шаралар өткізу
101 Өкілдік шығындарға арналған қаражат есебінен іс-шаралар 

өткізу
102 Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен 

іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

105 Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-эконо-
мика лық негіздемелерін жəне мемлекеттік-жекешелік əріптестік 
жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сарап-
тамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларды, 
оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

109 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға 
арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

114 Қазақстан Республикасы Үкіметі резервінің қаражаты есебінен 
соттардың шешімдері бойынша орталық мемлекеттік органдардың 
міндеттемелерін орындау

116 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арнал-
ған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

119 Қазақстан Республикасы Үкіметінің арнайы резерві есебінен 
іс-шаралар өткізу

122 Қазақстан Республикасы Үкіметінің арнайы резерві есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер»;

486 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, 
сəулет жəне қала құрылысы бөлімі» бюджеттік бағдарламалар 
əкімшісі бойынша:

001 «Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сəулет жəне қала 
құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасы бойынша:

мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарлама-
лармен толықтырылсын:

«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
730 «Қазақстан Республикасы Президентінің «Байқоныр» 

кешеніндегі арнаулы өкілінің қызметін қамтамасыз ету басқармасы» 
бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:

001 «Қазақстан Республикасы Президентінің «Байқоныр» 
кешеніндегі арнаулы өкілінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі 
қызметтер» бюджеттік бағдарламасы бойынша:

мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарлама-
лармен толықтырылсын:

«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен

015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
02 «Қорғаныс» функционалдық тобында: 
1 «Əскери мұқтаждар» кіші функциясында:
296 «Облыстың жұмылдыру дайындығы басқармасы» бюджеттік 

бағдарламалар əкімшісі бойынша:
003 «Жалпыға бірдей əскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-

шаралар» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарлама-

лармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
007 «Аумақтық қорғанысты дайындау жəне облыстық ауқымдағы 

аумақтық қорғанысы» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарлама-

лармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
03 «Қоғамдық тəртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару 

қызметі» функционалдық тобында: 
6 «Қылмыстық-атқару жүйесі» кіші функциясында:
801 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, 

əлеуметтік бағдарламалар жəне азаматтық хал актілерін тіркеу 
бөлімі» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:

039 «Қылмыстық жазасын өтеген адамдарды əлеуметтік бейімдеу 
мен оңалтуды ұйымдастыру жəне жүзеге асыру» бюджеттік бағдар-
ламасы бойынша:

мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарлама-
лармен толықтырылсын:

«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
04 «Білім беру» функционалдық тобында: 
2 «Бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта білім беру» кіші функ-

циясында:
802 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мəдениет, дене 

шынықтыру жəне спорт бөлімі» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі 
бойынша:

017 «Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім 
беру» бюджеттік бағдарламасы бойынша:

мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарлама-
лармен толықтырылсын:

«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
804 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене тəрбиесі, 

спорт жəне туризм бөлімі» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі 
бойынша:

017 «Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім 
беру» бюджеттік бағдарламасы бойынша:

мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарлама-
лармен толықтырылсын:

«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
5 «Мамандарды қайта даярлау жəне біліктіліктерін арттыру» кіші 

функциясында:
мынадай мазмұндағы 138 бюджеттік бағдарламасы бар 249 

бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын:
«249 Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық 

даму министрлігі
138 Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруын қамтамасыз 

ету»;
06 «Əлеуметтік көмек жəне əлеуметтік қамсыздандыру» функцио-

налдық тобында: 
9 «Əлеуметтік көмек жəне əлеуметтік қамтамасыз ету салала-

рындағы өзге де қызметтер» кіші функциясында:
295 «Облыстың еңбек саласындағы бақылау басқармасы» 

бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
001 «Жергілікті деңгейде еңбек қатынастарын реттеу саласында 

мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер» бюджеттік 
бағдарламасы бойынша:

мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарлама-
лармен толықтырылсын:

«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
07 «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық» функционалдық 

тобында: 
1 «Тұрғын үй шаруашылығы» кіші функциясында:
мынадай мазмұндағы 224 бюджеттік бағдарламасы бар 249 

бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын:
«249 Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық 

даму министрлігі
224 Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қала-

лардың, астана бюджеттеріне жылу, сумен жабдықтау жəне су бұру 
жүйелерін реконструкция жəне құрылыс үшін кредит беру»;

мынадай мазмұндағы 100, 101, 108, 109, 110 жəне 115 бюджеттік 
кіші бағдарламалары бар 228 бюджеттік бағдарламасымен толық-
тырылсын:

«228 «Нұрлы жер» тұрғын үй құрылысы бағдарламасы шеңберінде 
іс-шараларды іске асыру

100 Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар 
қалалардың, астана бюджеттеріне коммуналдық тұрғын үй қорының 
тұрғын үйін салуға жəне (немесе) реконструкциялауға берілетін ны-
саналы даму трансферттері

101 Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар 
қалалардың, астана бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық 
инфрақұрылымды дамытуға жəне (немесе) жайластыруға берілетін 
нысаналы даму трансферттері

108 Құрылыс салушылардың кредиттері бойынша сыйақы 
мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау

109 Халыққа берген ипотекалық тұрғын үй қарыздары бойынша 
сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау

110 «Нұрлы жер» тұрғын үй құрылысы бағдарламасы бойынша 
субсидиялау шеңберінде көрсетілетін оператор қызметтеріне ақы 
төлеу

115 Тұрғын үй нарығын зерттеу, халықтың төлеу қабілеттілігі 
сұранысын бағалау, құрылыс саласын талдау жəне өңірлер бойынша 
тұрғын үйлерді енгізу»;

497 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- 
коммуналдық шаруашылық бөлімі» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі 
бойынша:

001 «Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер» 
бюджеттік бағдарламасы бойынша:

мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарлама-
лармен толықтырылсын:

«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
2 «Коммуналдық шаруашылық» кіші функциясында:
123 «Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, 

ауылдық округ əкімінің аппараты» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі 
бойынша:

014 «Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру» 
бюджеттік бағдарламасы бойынша:

мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарлама-
лармен толықтырылсын:

«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
124 «Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ əкімінің 

аппараты» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
014 «Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру» бюджет-

тік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарлама-

лармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 226 бюджеттік бағдарламасы бар 249 

бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын:
«249 Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық 

даму министрлігі
226 Алматы облысының бюджетіне тұрғын үйлерді жəне инже-

нерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды салу, жобалау үшін 
уəкілетті ұйымның жарғылық капиталын қалыптастыруға берілетін 
нысаналы даму трансферттері»;

мынадай мазмұндағы 100, 101, 102, 104, 105, 107, 108, 111 жəне 115 
бюджеттік кіші бағдарламаларымен 229 бюджеттік бағдарламасымен 
толықтырылсын:

«229 Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы 
шеңберінде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы іс-
шараларды іске асыру

100 Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар 
қалалардың, астана бюджеттеріне өңірлерді дамытудың 2020 жылға 
дейінгі бағдарламасы шеңберінде сумен жабдықтау жəне су бұру 
жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

101 Облыстық бюджеттерге Өңірлерді дамытудың 2020 жылға 
дейінгі бағдарламасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі сумен 
жабдықтау жəне су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы 
даму трансферттері

102 Облыстық бюджеттерге ауызсумен жабдықтаудың балама-
сыз көздері болып табылатын сумен жабдықтаудың аса маңызды 
топтық жəне оқшау жүйелерінен ауызсу беру жөніндегі көрсетілетін 
қызметтердің құнын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

104 Жылу, – сумен қамтамасыз ету жəне су бұру жүйелерінің 
құрылысын жаңғырту шеңберінде берілген тапсырмаларды орындау 
бойынша сенім білдірілген агент қызметтеріне ақы төлеу

105 Жылу, -сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін салуды, ре-
конструкциялауды жəне жаңғыртуды субсидиялау шеңберінде опе-
ратор қызметтеріне ақы төлеу

107 Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қала-
лар дың, астана бюджеттеріне қалалар мен елді мекендерді 
абаттандыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

108 Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы 
шеңберінде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы саласындағы 
инвестициялар негіздемесін əзірлеу

111 Жылумен, – сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін салуды, 
реконструкциялауды жəне жаңғыртуды субсидиялау

115 Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы 
шеңберінде əлеуметтік саладағы жəне тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылығы саласындағы объектілерде энергия үнемдеу бойынша 
іс-шаралар жүргізу»;

340 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қалалық 
ортаны регенерациялау басқармасы» бюджеттік бағдарламалар 
əкімшісі бойынша:

024 «Елді мекендерді газдандыру» бюджеттік бағдарламасы атауы 
мынадай редакцияда жазылсын:

«024 Коммуналдық шаруашылықты дамыту»;
08 «Мəдениет, спорт, туризм жəне ақпараттық кеңістік» 

функционалдық тобында: 
1 «Мəдениет саласындағы қызмет» кіші функциясында:
802 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мəдениет, дене 

шынықтыру жəне спорт бөлімі» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі 
бойынша:

005 «Мəдени-демалыс жұмысын қолдау» бюджеттік бағдарламасы 
бойынша:

мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарлама-
лармен толықтырылсын:

«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
3 «Ақпараттық кеңістік» кіші функциясында:
734 «Облыстың тілдерді дамыту, архивтер мен құжаттама 

басқармасы» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
001 «Жергілікті деңгейде тілдерді дамыту саласындағы, архив 

ісін басқару жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер» бюджеттік бағдарламасы бойынша:

мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарлама-
лармен толықтырылсын:

«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
003 «Архив қорының сақталуын қамтамасыз ету» бюджеттік 

бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарлама-

лармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
743 «Облыстың цифрлық технологиялар басқармасы» бюджеттік 

бағдарламалар əкімшісі бойынша:
001 «Жергілікті деңгейде ақпараттандыру, мемлекеттік қызметтер 

көрсету, жобалық басқару жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасы бойынша:

мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарлама-
лармен толықтырылсын:

«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
008 «Ақпараттық технологиялар орталығы» мемлекеттік мекеме-

сінің қызметін қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарлама-

лармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
9 «Мəдениет, спорт, туризм жəне ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру 

жөніндегі өзге де қызметтер»: кіші функциясында:
470 «Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат жəне 

тілдерді дамыту бөлімі» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
001 «Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту жəне 

азаматтардың əлеуметтік оптимизімін қалыптастыру саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бюджеттік 
бағдарламасы бойынша:

мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарлама-
лармен толықтырылсын:

«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
004 «Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру» 

бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарлама-

лармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
802 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мəдениет, дене 

шынықтыру жəне спорт бөлімі» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі 
бойынша:

001 «Жергілікті деңгейде мəдениет, дене шынықтыру жəне спорт 
саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» 
бюджеттік бағдарламасы бойынша:

мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарлама-
лармен толықтырылсын:

«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
09 «Отын-энергетика кешені жəне жер қойнауын пайдалану» 

функционалдық тобында: 
1 «Отын жəне энергетика» кіші функциясында:
мынадай мазмұндағы 100, 101, 102, 103 жəне 105 бюджеттік кіші 

бағдарламаларымен 089 бюджеттік бағдарламасы бар 249 бюджеттік 
бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын:

«249 Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық 
даму министрлігі

089 Жер қойнауын ұтымды жəне кешенді пайдалануды жəне 
Қазақстан Республикасы аумағының геологиялық зерттелуін арттыру

100 Қазақстан Республикасында өндіру салалары қызметінің 
ашықтығы бастамасын іске асыру

101 Геологиялық ақпаратты қалыптастыру
102 Өңірлік, геологиялық түсіру, іздестіру-бағалау жəне іздестіру 

барлау жұмыстары
103 Минералдық-шикізат базасы мен жер қойнауын пайдалану, 

жерасты сулары жəне қауіпті геологиялық процестер мониторингі
105 Ақтөбе облысының облыстық бюджетіне елді мекендерді 

шаруашылық-ауызсумен жабдықтау үшін жерасты суларын іздестіру-
барлау жұмыстарын жүргізуге берілетін ағымдағы нысаналы транс-
ферттер»;

9 «Отын-энергетика кешені жəне жер қойнауын пайдалану саласын-
дағы өзге де қызметтер» кіші функциясында:

мынадай мазмұндағы 056 жəне 244 бюджеттік бағдарламалары бар 
249 бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын:

«249 Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық 
даму министрлігі

056 Экономика салаларында энергия тиімділігін арттыруды қам-
тамасыз ету

244 «Қарағандышахтатарату» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне 
берілген, таратылған шахталардың жұмыскерлеріне келтірілген 
залалды өтеу»;

10 «Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын 
табиғи аумақтар, қоршаған ортаны жəне жануарлар дүниесін қорғау, 
жер қатынастары» функционалдық тобында: 

6 «Жер қатынастары» кіші функциясында:
806 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруа-

шылығы, жер қатынастары жəне кəсіпкерлік бөлімі» бюджеттік 
бағдарламалар əкімшісі бойынша:

006 «Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы 
бар қалалардың, кенттердің, ауылдардың, ауылдық округтердің 
шекарасын белгілеу кезінде жүргізілетін жерге орналастыру» 
бюджеттік бағдарламасының коды мынадай редакцияда жазылсын:

«021 Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар 
қалалардың, кенттердің, ауылдардың, ауылдық округтердің шекара-
сын белгілеу кезінде жүргізілетін жерге орналастыру»;

9 «Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны 
қорғау жəне жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер» 
кіші функциясында:

806 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруа-
шылығы, жер қатынастары жəне кəсіпкерлік бөлімі» бюджеттік 
бағдарламалар əкімшісі бойынша:

002 «Ақпараттық жүйелер құру» бюджеттік бағдарламасының коды 
мынадай редакцияда жазылсын:

«014» Ақпараттық жүйелер құру»;
007 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бюджеттік 

бағдарламасының коды мынадай редакцияда жазылсын:
«017 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары»;
009 «Мамандарды əлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға 

берілетін бюджеттік кредиттер» бюджеттік бағдарламасының коды 
мынадай редакцияда жазылсын:

«019 Мамандарды əлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға 
берілетін бюджеттік кредиттер»;

11 «Өнеркəсіп, сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі» 
функционалдық тобында: 

1 «Өнеркəсіп» кіші функциясында:
мынадай мазмұндағы 025 бюджеттік бағдарламасы бар 204 

бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын:
«204 Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі
025 Қазақстандық тауарлардың сыртқы нарыққа экспортын 

ілгерілетуге жəрдемдесу;
мынадай мазмұндағы 057 бюджеттік бағдарламасы бар 249 

бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын:
«249 Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық 

даму министрлігі
057 Өнеркəсіп саласындағы технологиялық сипаттағы қолданбалы 

ғылыми зерттеулер»;
мынадай мазмұндағы 100, 102, 103, 104, 105, 107, 108 жəне 109 

бюджеттік кіші бағдарламалары бар 090 бюджеттік бағдарламасымен 
толықтырылсын:

«090 Өнеркəсіп салаларының дамуына жəрдемдесу жəне 
өнеркəсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету

100 «Өнімділік-2020» бағыты шеңберінде жаңа өндірістерді құруды, 
жұмыс істеп тұрғандарын жаңғырту мен сауықтыруды қолдау

102 Қазақстан Республикасының индустриялық дамуы саласындағы 
зерттеулер

103 Қазақстандық тауарлардың сыртқы нарыққа экспортын 
ілгерілетуге жəрдемдесу

104 Индустрияландыру картасы жобаларының тұсаукесері бойын-
ша Мемлекет басшысының қатысуымен Телекөпір өткізу

105 Жергілікті қамтуды дамытуға жəрдемдесу
107 Экономиканың басым секторларын дамыту саласындағы 

ақпараттық-талдамалық жəне консультациялық қызметтер
108 Өнеркəсіп салаларында инновацияны дамыту
109 Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар 

қалалардың, астана бюджеттеріне арнайы экономикалық аймақ-
тардың, индустриялық аймақтардың, индустриялық парктердің 
инфрақұрылымын дамыту үшін берілетін нысаналы даму транс-
ферттері»;

мынадай мазмұндағы 242, 243, 245 жəне 246 бюджеттік бағдар-
ламаларымен толықтырылсын:

«242 Қазақстандық өндірістің жеңіл автокөлігін сатып алушы – 
жеке тұлғаларды кредиттеу үшін, сондай-ақ қазақстандық өндірістің 
ауыл шаруашылығы техникасын қоспағанда, автокөлік құралдарын 
жəне арнайы мақсаттағы автотехниканы лизингке сатып алатын 
заңды тұлғалар мен дара кəсіпкерлерді лизингтік қаржыландыру үшін 
екінші деңгейдегі банктерді шартты қаржыландыру арқылы отандық 
автомобиль өндірушілерді қаржыландыру үшін «Қазақстанның Даму 
Банкі» АҚ кейіннен кредиттеумен «Бəйтерек» ұлттық басқарушы 
холдингі» АҚ кредиттеу

243 Автобустар, тракторлар жəне комбайндарды лизингке жүзеге 
асыру бойынша «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ арқылы «БРК-Лизинг» 
АҚ-ның жарғылық капиталын одан əрі ұлғайтумен «Бəйтерек» Ұлттық 
басқару холдингі» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту

245 Экспортты қолдаудың тиімді қаржылық шараларын ұсыну 
есебінен қазақстандық шикізаттық емес тауарларды өндірушілер 
мен сыртқы нарықтарға көрсетілетін қызметті жеткізушілерге қолдау 
көрсету жəне олардың бəсекеге қабілеттілігін күшейту үшін кейіннен 
«KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» АҚ жарғылық 
капиталын ұлғайта отырып «Бəйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» 
АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

246 Экспорттық қаржыландыруды ынталандыру үшін кейіннен 
«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ кредит бере отырып «Байтерек» 
ұлттық басқарушы холдингі» АҚ кредит беру»;

2 «Сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі» кіші функция-
сында:

мынадай мазмұндағы 100 бюджеттік кіші бағдарламасымен 
225 бюджеттік бағдарламасы бар 249 бюджеттік бағдарламалар 
əкімшісімен толықтырылсын:

«249 Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық 
даму министрлігі

225 Сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметін жетілдіру іс-
шараларын іске асыру

100 Сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі саласындағы 
нормативтік-техникалық құжаттарды жетілдіру»;

12 «Көлік жəне коммуникация» функционалдық тобында: 
1 «Автомобиль көлігі» кіші функциясында:
мынадай мазмұндағы 004, 005, 016 жəне 032 бюджеттік кіші 

бағдарламаларымен 003 бюджеттік бағдарламасы бар 249 бюджеттік 
бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын:

«249 Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық 
даму министрлігі

003 Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту
004 Cыртқы қарыздар есебінен
005 Ішкі көздер есебінен
016 Республикалық бюджеттен сыртқы қарыздарды қоса 

қаржыландыру есебінен
032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан бөлінетін 

нысаналы трансферт есебінен»;
мынадай мазмұндағы 100, 101, 102, 103, 104 жəне 106 бюджеттік 

кіші бағдарламалары бар 091 бюджеттік бағдарламасымен 
толықтырылсын:

«091 Ортақ пайдаланымдағы автомобиль жолдарын жөндеу жəне 
олардың сапасын жақсартуға бағытталған күтіп-ұстау бойынша 
жұмыстарды ұйымдастыру

100 Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын күрделі, 
орташа жəне ағымдағы жөндеу, күтіп-ұстау, көгалдандыру, диагно-
стикалау жəне аспаптық құралдармен тексеру

101 Жол-құрылыс жəне жөндеу жұмыстарын орындаудың сапа-
сын қамтамасыз ету

102 Автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау, жөндеу жəне 
күтіп-ұстау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

103 Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар 
қалалардың, астана бюджеттеріне көліктік инфрақұрылымды 
дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

104 Облыстық бюджеттерге көлік инфрақұрылымының басым 
жобаларын қаржыландыруға берілетін ағымдағы нысаналы транс-
ферттер

106 Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қала-
лардың, астана бюджеттеріне жер учаскелерін мемлекет мұқтажы 
үшін алып қоюға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»;

мынадай мазмұндағы 233 бюджеттік бағдарламасымен толық-
тырылсын:

«233 Мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқару шарты бойынша 
міндеттемелерін орындау»;

3 «Су көлігі» кіші функциясында:
мынадай мазмұндағы 100, 101 жəне 102 бюджеттік кіші бағдар-

лама ларымен 092 бюджеттік бағдарламасы бар 249 бюджеттік 
бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын:

«249 «Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық 
даму министрлігі»

092 Су көлігін жəне су инфрақұрылымын ұстау, дамыту
100 Су жолдарының кеме жүретін жағдайда болуын қамтамасыз 

ету жəне шлюздерді күтіп-ұстау
101 Ішкі суларда жүзетін «өзен-теңіз» кемелерін жіктеуді жəне 

олардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету
102 Су көлігі инфрақұрылымын салу жəне реконструкциялау»;
4 «Əуе көлігі» кіші функциясында:
мынадай мазмұндағы 013 бюджеттік бағдарламасы бар 249 

бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын:
«249 Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық 

даму министрлігі
013 Жүйелі ішкі авиатасымалдарды субсидиялау»;
мынадай мазмұндағы 104 бюджеттік кіші бағдарламасы бар 093 

бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«093 Азаматтық авиацияны жəне əуе көлігін дамыту
104 Облыстық бюджеттерге əуе көлігінің инфрақұрылымын 

дамытуға арналған нысаналы даму трансферттері»;
5 «Темір жол көлігі» кіші функциясында:
мынадай мазмұндағы 015 жəне 212 бюджеттік бағдарламаларымен 

249 бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын:
«249 Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық 

даму министрлігі
015 Əлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша 

теміржол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау
212 Əлеуметтік маңызды қатынастар бойынша жолаушылар 

тасымалдаушының жəне вагондар (контейнерлер) операторының ва-
гондарды сатып алуын несиелеуде немесе қаржы лизингінде сыйақы 
мөлшерлемелерін субсидиялау»;

мынадай мазмұндағы 102 жəне 105 бюджеттік кіші бағдарламалары 
бар 213 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:

«213 Қалалық рельстік көліктің дамуын қамтамасыз ету
«102 Алматы қаласының бюджетіне метрополитен салуға заңды 

тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы 
даму трансферттері

105 Алматы қаласының бюджетіне электропоездарды сатып 
алуға заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін 
нысаналы даму трансферттері»;

мынадай мазмұндағы 219 бюджеттік бағдарламасымен толық-
тырылсын:

«219 «ҚДБ-лизинг» АҚ арқылы жолаушылар вагон паркін жаңар-
туын қаржыландыру үшін кейіннен «Қазақстан Даму Банкі» АҚ-ның 
кредиттеу «Бəйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ кредиттеу»;

9 «Көлік жəне коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер» 
кіші функциясында:

мынадай мазмұндағы 016, 085 жəне 240 бюджеттік бағдарламалары 
бар 249 бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын:

«249 Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық 
даму министрлігі

016 Астана қаласының бюджетіне «Жаңа көлік жүйесі» жобасын 
іске асыру үшін заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайтуға 
берілетін нысаналы даму трансферттері

085 Көліктік бақылау бекеттерінің желілерін салу жəне рекон-
струкциялау

240 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы 
өткізу пункттерін салу жəне реконструкциялау»;

13 «Басқалар» функционалдық тобында: 
1 «Экономикалық қызметтерді реттеу» кіші функциясында:
мынадай мазмұндағы 100, 104, 111 жəне 123 бюджеттік кіші 

бағдарламаларымен 024 бюджеттік бағдарламасы бар 204 бюджеттік 
бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын:

«204 Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі
024 Инвестицияларды тарту жөнінде мемлекеттік саясатты іске 

асыру
100 Инвестициялар тарту саласындағы уəкілетті органның қызметін 

қамтамасыз ету
104 Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету жəне 

ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерді ақпараттық-
техникалық қамтамасыз ету

111 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің күрделі 
шығыстары

123 Ағымдағы əкімшілік шығыстар»;
мынадай мазмұндағы 026 бюджеттік бағдарламасымен толық-

тырылсын:
«026 Қазақстан Республикасына инвестициялар тартуға жəрдем-

десу»;
мынадай мазмұндағы 061 бюджеттік бағдарламасы бар 249 

бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын:
«249 Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық 

даму министрлігі
061 Техникалық реттеу жəне метрология саласындағы көрсетілетін 

қызметтер»;
(Соңы 14-бетте) 
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«3 «Кəсіпкерлік қызметті қолдау жəне бəсекелестікті қорғау» кіші 
функциясында:

мынадай мазмұндағы 072 жəне 220 бюджеттік бағдарламалары бар 
249 бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын:

«249 Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық 
даму министрлігі

072 Қазақстанның салалық бəсекеге қабілеттілігін арттыру стра-
тегиясы

220 Ұлттық экономиканың бəсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын 
қамтамасыз ету үшін «Бəйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ 
кредиттеу»;

806 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруа-
шылығы, жер қатынастары жəне кəсіпкерлік бөлімі» бюджеттік 
бағдарламалар əкімшісі бойынша:

006 «Кəсіпкерлік қызметті қолдау» бюджеттік бағдарламасының 
коды мынадай редакцияда жазылсын:

«012 Кəсіпкерлік қызметті қолдау»;
011 «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 

мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде жеке кəсіпкерлікті қолдау» 
бюджеттік бағдарламасының коды мынадай редакцияда жазылсын:

«013 «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамыту-
дың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде жеке кəсіпкерлікті 
қолдау»;

9 «Басқалар» кіші функциясында:
мынадай мазмұндағы 120 бюджеттік бағдарламасы бар 249 

бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын:
«249 Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық 

даму министрлігі
120 Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау»;
мынадай мазмұндағы 100, 101 жəне 102 бюджеттік кіші бағдар-

ламалары бар 205 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«205 Қазақстан Республикасының инновациялық дамуын 

қамтамасыз ету
100 Ұлттық инновациялық жүйе институттарының қызметтеріне 

ақы төлеу
101 Инновациялық белсенділікті ынталандыруды қамтамасыз ету 

жөніндегі қызметтер
102 Инновациялық гранттар беру»;
мынадай мазмұндағы 210, 217 жəне 231 бюджеттік бағдарлама-

ларымен толықтырылсын:
«210 «Инновациялық технологиялар паркі» дербес кластерлік 

қорына нысаналы аударым
217 Қазақстан Республикасын индустриялық-инновациялық 

дамытудың 2015 – 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама-
сының жобаларын қаржыландыру үшін «Қазақстан Даму Банкі» 
АҚ кейіннен кредит беру жолымен, «Бəйтерек» ұлттық басқарушы 
холдингі» АҚ арқылы кредит беру

231 Алдын ала жəне аралық тұрғын үй қарыздарын беру үшін 
«Қазақстанның Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамына 
бюджеттік кредит беру»;

278 «Облыстың кəсіпкерлік жəне сауда басқармасы» бюджеттік 
бағдарламалар əкімшісі бойынша:

001 «Жергілікті деңгейде кəсіпкерлікті жəне сауданы дамыту 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» 
бюджеттік бағдарламасы бойынша:

мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарлама-
лармен толықтырылсын:

«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
15 «Трансферттер» функционалдық тобында: 
«1 «Трансферттер» кіші функциясында:
257 «Облыстың қаржы басқармасы» бюджеттік бағдарламалар 

əкімшісі бойынша:
029 «Облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы қалаларының 

бюджеттеріне əкімшілік-аумақтық бірліктің саяси, экономикалық жəне 
əлеуметтік тұрақтылығына, адамдардың өмірі мен денсаулығына 
қатер төндіретін табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлар туындаған жағдайда жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар іс-шаралар жүргізуге берілетін ағымдағы 
нысаналы трансферттер» бюджеттік бағдарламасы атауы мынадай 
редакцияда жазылсын:

«029 Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар 
қалалардың, астана бюджеттеріне əкімшілік-аумақтық бірліктің саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтік тұрақтылығына, адамдардың өмірі мен 
денсаулығына қатер төндіретін табиғи жəне техногендік сипаттағы 
төтенше жағдайлар туындаған жағдайда, жалпы республикалық неме-
се халықаралық маңызы бар іс-шаралар жүргізуге берілетін ағымдағы 
нысаналы трансферттер»;

320 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың стратегия 
жəне бюджет басқармасы» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі 
бойынша:

029 «Облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы қалаларының 
бюджеттеріне əкімшілік-аумақтық бірліктің саяси, экономикалық жəне 
əлеуметтік тұрақтылығына, адамдардың өмірі мен денсаулығына 
қатер төндіретін табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлар туындаған жағдайда, жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар іс-шаралар жүргізуге берілетін ағымдағы 
нысаналы трансферттер» бюджеттік бағдарламасының атауы 
мынадай редакцияда жазылсын:

«029 Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар 
қалалардың, астана бюджеттеріне əкімшілік-аумақтық бірліктің саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтік тұрақтылығына, адамдардың өмірі мен 
денсаулығына қатер төндіретін табиғи жəне техногендік сипаттағы 
төтенше жағдайлар туындаған жағдайда, жалпы республикалық неме-
се халықаралық маңызы бар іс-шаралар жүргізуге берілетін ағымдағы 
нысаналы трансферттер»;

356 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы 
басқармасы» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:

029 «Облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы қалаларының 
бюджеттеріне əкімшілік-аумақтық бірліктің саяси, экономикалық жəне 
əлеуметтік тұрақтылығына, адамдардың өмірі мен денсаулығына 
қатер төндіретін табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлар туындаған жағдайда жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар іс-шаралар жүргізуге берілетін ағымдағы 
нысаналы трансферттер» бюджеттік бағдарламасы атауы мынадай 
редакцияда жазылсын:

«029 Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар 
қалалардың, астана бюджеттеріне əкімшілік-аумақтық бірліктің саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтік тұрақтылығына, адамдардың өмірі мен 
денсаулығына қатер төндіретін табиғи жəне техногендік сипаттағы 
төтенше жағдайлар туындаған жағдайда, жалпы республикалық неме-
се халықаралық маңызы бар іс-шаралар жүргізуге берілетін ағымдағы 
нысаналы трансферттер».

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

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде 
мемлекеттік тіркеуді;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он 
күн ішінде оның қазақ жəне орыс тілдерінде Қазақстан Республикасы 
Əділет министрлігінің «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» 
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кəсіпорнына ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасы 
Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу 
үшін жіберуді;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 
интернет-ресурсында орналастыруды;

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

3. Осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап қолданысқа 
енгізіледі жəне ресми жариялануға жатады.

Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің бірінші орынбасары – 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрі Ə.СМАЙЫЛОВ

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 
2019 жылғы 27 ақпанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мем-
лекеттік тіркеудің тізіліміне №18351 болып енгізілді. 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 20 мамыр           №260           Нұр-Сұлтан

«Бюджеттік өтінімді жасау және ұсыну 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 
24 қарашадағы № 511 бұйрығына өзгерістер 

енгізу туралы

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

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

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Бюджеттiк өтiнiмдi жасау жəне 
ұсыну қағидаларында:

7-тармақтың 28)-тармақшасын мынадай редакцияда жазылсын:
«28) бюджеттік бағдарламалар əкімшілерінің ақпараттандыру 

саласындағы тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді 
мемлекеттік сатып алуға шығыстарды жоспарлау кезінде ақпарат-
тандыру саласындағы уəкiлеттi органның қорытындысы;»;

37 жəне 38 - тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«37. 01-161-нысан (48-қосымша) ел iшiндегi iссапарлар мен 

қызметтiк сапарлар шығыстарды есептеуге арналған.
136 «Техникалық персоналдың ел ішіндегі іссапарлары мен 

қызметтік сапарлары», 137 «Алқабилердің іссапарлар шығыстары», 
161 «Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар» ерекшелiктері 
бойынша шығыстарды есептеу үшін мемлекеттік мекемелер 
48-қосымшаны қолданады.

01-161-нысан  бойынша  шығыстарды  есептеу  кез iнде 

«Мем ле  кеттiк бюджеттiң есебiнен ұсталатын мемлекеттiк меке-
мелер қызметкерлерiнiң, сондай-ақ, Қазақстан Республикасының 
Парламентi депутаттарының Қазақстан Республикасының шегiндегi 
қызметтiк iссапарлары туралы ереженi бекiту туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 22 қыркүйектегi №1428 жəне 
«Бюджет қаражаты есебінен қызметтік іссапарларға, оның ішінде шет 
мемлекеттерге қызметтік іссапарларға арналған шығыстарды өтеу 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 
жылғы 11 мамырдағы № 256 (бұдан əрі - №256 қаулы) қаулыларын 
басшылыққа алған жөн.

38. 01-162-нысанды (49-қосымша) мемлекеттiк мекемелер елден 
тыс жерлерге қызметтiк iссапарларға арналған шығыстарды есептеу 
үшiн толтырады.

Осы есептеудi жасаған кезде № 256 қаулысын басшылыққа алған 
жөн.»;

көрсетілген Қағидаларға 23-қосымша осы Бұйрыққа қосымшаға 
сəйкес жаңа редакцияда жазылсын. 

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

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Əдiлет министр-
лiгiнде мемлекеттік тіркелуін;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік 
он күн ішінде оны қазақ жəне орыс тілдерінде ресми жариялау жəне 
Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық 
бақылау банкіне енгізу үшін Қазақстан Республикасы Əділет 
министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама жəне құқықтық 
ақпарат институты» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

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

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

3. Осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап қолданысқа 
енгізіледі жəне ресми жариялануға жатады.

 Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 
бірінші орынбасары – Қазақстан Республикасының Қаржы 

министрінің 2019 жылғы 20 мамырдағы №260 бұйрығына қосымша

 Бюджеттiк өтiнiмдi жасау жəне ұсыну қағидаларына
23-қосымша 01-123-нысан

Көлiк құралдары иелерiнiң азаматтық-құқықтық 
жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру сыйлықақысы

мөлшерiн есептеу

 Кодтары
 Жылы                       |_______________________|
 Мəлiметтер түрi (болжам, жоспар, есеп) |_______________________|
 Функционалдық топ                      |_______________________|
 Бағдарламалардың əкiмшiсi                    |_______________________|
 Мемлекеттiк мекеме                   |_______________________|
 Бағдарлама                     |_______________________|
 Ерекшелiк                   |_______________________|
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 Орталық атқарушы органның жауапты хатшысы/
мемлекеттiк мекеме басшысы 
__________ _____________________________
 (қолы)               (аты-жөні (болған жағдайда))

Бюджеттік бағдарлама басшысы 
_________ _____________________________
 (қолы)               (аты-жөні (болған жағдайда))

Бас бухгалтер/ қаржы-экономикалық 
бөлімінің бастығы _____________ ___________________________
                                     (қолы)            (аты-жөні (болған жағдайда))

* Бұл баған «Көлiк құралдары иелерiнiң азаматтық-құқықтық 
жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасы 
2003 жылғы 1 шілдедегі Заңына сəйкес толтырылады.

** Бұл баған былайша есептеледi: ((көлiк құралын тiркеу аумағы 
бойынша 1,9 х баған 2 х 1,2 х коэффициент (астана, республикалық 
жəне облыстық маңызы бар қалалар үшiн) х баған 3)+(көлiк 
құралдарын тiркеу аумағы бойынша 1,9 х баған 2 х 1,2 х коэффи-
циент (астана, республикалық жəне облыстық маңызы бар қалалар 
үшiн) х баған 4)+(1,9 х баған 2 х 1,2 х көлік құралын тіркеу аумағы 
бойынша коэффициент (астана, республикалық жəне облыстық 
маңызы бар қалалар үшiн) х гр.5)+(1,9 х баған 2 х 1,2 х көлік құралын 
тіркеу аумағы бойынша коэффициент (астана, республикалық жəне 
облыстық маңызы бар қалалар) х баған 6)+(1,9 х баған 2 х 1,2 х көлік 
құралын тіркеу аумағы бойынша коэфф.(астана, республикалық 
жəне облыстық маңызы бар қалалар үшiн) х баған 7)+(көлiк құралын 
тiркеу аумағы бойынша 1,9 х баған 2 х 1,2 х (астана, республикалық 
жəне облыстық маңызы бар қалалар) х баған 8)+(көлiк құралын 
тiркеу аумағы бойынша 1,9 х баған 2 х 1,2 х коэффициент (астана, 
республикалық жəне облыстық маңызы бар қалалар үшiн) х баған 9) 
+(көлiк құралын тiркеу аумағы бойынша 1,9 х баған 2 х 1,2 х (астана, 
республикалық жəне облыстық маңызы бар қалалар үшiн) х баған 
10)+ (көлiк құралын тiркеу аумағы бойынша 1,9 х баған 2 х 1,2 х 
(астана, республикалық жəне облыстық маңызы бар қалалар үшiн) х 
баған 11) + (көлiк құралын тiркеу аумағы бойынша 1,9 х баған 2 х 1,2 
х (астана, республикалық жəне облыстық маңызы бар қалалар үшiн) 
х баған 12)+ (көлiк құралын тiркеу аумағы бойынша 1,9 х баған 2 х 1,2 
х (астана, республикалық жəне облыстық маңызы бар қалалар үшiн) 
х баған 13)+(көлiк құралын тiркеу аумағы бойынша 1,9 х баған 2 х 1,2 
х (астана, республикалық жəне облыстық маңызы бар қалалар үшiн) 
х баған 14)+(көлiк құралын тiркеу аумағы бойынша 1,9 х баған 2 х 1,2 
х (астана, республикалық жəне облыстық маңызы бар қалалар үшiн) 
х баған 15)+( көлiк құралын тiркеу аумағы бойынша 1,9 х баған 2 х 1,2 
х (астана, республикалық жəне облыстық маңызы бар қалалар үшiн) 
х баған 16)+(көлiк құралын тiркеу аумағы бойынша 1,9 х баған 2 х 1,2 
х (астана, республикалық жəне облыстық маңызы бар қалалар үшiн) 
х баған 17)+( көлiк құралын тiркеу аумағы бойынша 1,9 х баған 2 х 
1,2 х (астана, республикалық жəне облыстық маңызы бар қалалар 
үшiн) х баған 18)+( көлiк құралын тiркеу аумағы бойынша 1,9 х баған 
2 х 1,2 х (астана, республикалық жəне облыстық маңызы бар қалалар 
үшiн) х баған 19)) х МРП/1000

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 
2019 жылғы 27 мамырда Нормативтік құқықтық кесімдерді 
мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №18719 болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ 
БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК 
МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2019 жылғы 8 сәуір            №57           Алматы қаласы

Қазақстан Республикасының резидент 
ұйымына шет мемлекеттің аумағында 

эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруға және 
(немесе) орналастыруға рұқсат беру, базалық 
активі Қазақстан Республикасының резидент 
ұйымдарының эмиссиялық бағалы қағаздары 
болып табылатын, депозитарлық қолхаттарды 

немесе өзге де бағалы қағаздарды шығару 
туралы хабардар ету, сондай-ақ оларды 

орналастырудың қорытындылары туралы есепті 
ұсыну қағидаларын бекіту туралы

«Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі 
жəне «Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы 
Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес Қазақстан Респуб-
ликасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының резидент 
ұйымына шет мемлекеттің аумағында эмиссиялық бағалы қағаздар 
шығаруға жəне (немесе) орналастыруға рұқсат беру, базалық активі 
Қазақстан Республикасының резидент ұйымдарының эмиссиялық 
бағалы қағаздары болып табылатын, депозитарлық қолхаттарды 
немесе өзге де бағалы қағаздарды шығару туралы хабардар ету, 
сондай-ақ оларды орналастырудың қорытындылары туралы есепті 
ұсыну қағидалары бекітілсін. 

2. Осы қаулыға қосымшаға сəйкес тізбе бойынша Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілерінің 
құрылымдық элементтерінің күші жойылды деп танылсын.

3. Банктік емес қаржы ұйымдарын реттеу департаменті  (Көшер-
баева А.М.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тəртіппен:

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

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он 
күн ішінде оны қазақ жəне орыс тілдерінде Қазақстан Республикасы 
Əділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама жəне 
құқықтық ақпарат институты» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына ресми жариялау жəне 
Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық 
бақылау банкіне енгізу үшін жіберуді;

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

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

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

5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Е.А.Біртановқа жүктелсін.

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

Ұлттық Банк Төрағасы Е.ДОСАЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 8 сəуірдегі №57 қаулысымен бекітілді

Қазақстан Республикасының резидент ұйымына 
шет мемлекеттің аумағында эмиссиялық бағалы қағаздар 

шығаруға жəне (немесе) орналастыруға рұқсат беру, 
базалық активі Қазақстан Республикасының резидент 
ұйымдарының эмиссиялық бағалы қағаздары болып 

табылатын, депозитарлық қолхаттарды немесе өзге де бағалы 
қағаздарды шығару туралы хабардар ету, сондай-ақ оларды 
орналастырудың қорытындылары туралы есепті ұсыну 

қағидалары 

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Қазақстан Республикасының резидент ұйымына шет 
мемлекеттің аумағында эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруға 
жəне (немесе) орналастыруға рұқсат беру, базалық активі Қазақстан 
Республикасының резидент ұйымдарының эмиссиялық бағалы 
қағаздары болып табылатын, депозитарлық қолхаттарды немесе 
өзге де бағалы қағаздарды шығару туралы хабардар ету, сондай-
ақ оларды орналастырудың қорытындылары туралы есепті ұсыну 
қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) «Бағалы қағаздар рыногы ту-
ралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына 
(бұдан əрі – Заң) сəйкес əзірленді.

2.  Қағидалар қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу, 
бақылау мен қадағалау жөнiндегi уəкілетті органның (бұдан əрі – 
уəкілетті орган) Қазақстан Республикасының резидент ұйымына 
шет мемлекеттің аумағында эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруға 
жəне (немесе) орналастыруға рұқсат беру талаптары мен тəртiбiн, 
сондай-ақ базалық активі Қазақстан Республикасының резидент 
ұйымдарының эмиссиялық бағалы қағаздары болып табылатын, 
депозитарлық қолхаттарды немесе өзге де бағалы қағаздарды шығару 
туралы хабардар ету, оларды орналастырудың қорытындылары ту-
ралы есепті ұсыну тəртібін белгілейді.

2-тарау. Қазақстан Республикасының резидент ұйымына 
шет  мемлекеттің аумағында эмиссиялық бағалы қағаздар 

шығаруға жəне (немесе) орналастыруға рұқсат беру талаптары 
мен тəртібі 

3. Қазақстан Республикасының резидент ұйымы Заңның 22-1-бабы-
ның  1-тармағында белгіленген талаптарды сақтаған жағдайда 
уəкілетті органның тиіст і рұқсаты болған кезде шет мемлекеттің 
аумағында эмиссиялық бағалы қағаздарды шығаруды жəне (немесе) 
орналастыруды жүзеге асырады.

4. Қазақстан Республикасының резидент ұйымы Қазақстан 
Республикасының резидент ұйымының эмиссиялық бағалы қағаз-
дарын шет мемлекеттің аумағында шығаруға жəне (немесе) орналас-
тыруға рұқсат алу үшін Қазақстан Республикасының резидент 
ұйымының органы тиісті шешім қабылдаған күннен кейін күнтiзбелiк 
45 (қырық бес) күн iшiнде уəкiлеттi органға мынадай құжаттарды 
ұсынады:

1) Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Қазақстан 
Республикасының резидент ұйымының эмиссиялық бағалы 
қағаздарын шет мемлекеттің аумағында шығаруға жəне (немесе) 
орналастыруға рұқсат беру туралы өтініш;

2) мынадай ақпаратты көрсете отырып шет мемлекеттің аумағында 
эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару жəне (немесе) орналасты-
ру туралы Қазақстан Республикасы резидент ұйымының органы 
шешімінің көшірмесі:

Қазақстан Республикасы резидент ұйымының толық атауы;
эм  иссиялық бағалы қағаздарының шығарылуы жүргізілетін ере-

желер мен қағидалардың атаулары көрсетіле отырып, заңнамасына 
сəйкес Қазақстан Республикасы резидент ұйымының эмиссиялық 
бағалы қағаздарын шығару жүзеге асырылатын мемлекеттің атауы;

аумағында Қазақстан Республикасы резидент ұйымының эмис-
сиялық бағалы қағаздарын орналастыру жүзеге асырылатын мемле-
кеттің (мемлекеттердің) атауы;

шығарылатын жəне (немесе) орналастырылатын эмиссиялық 
бағалы қағаздардың түрі, кепілгерді көрсетумен қамтамасыз етудің 
немесе кепілдіктің болуы жəне түрі , номиналды құны немесе орнала-
стыру бағасы (қолданылатын болса) мен халықаралық сəйкестендіру 
нөмірі (ISIN коды) (бар болса);

шығарылымның болжамды көлемі жəне валютасы; 
осы эмиссиялық бағалы қағазбен берілетін құқықтар;
осы эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша кірісті есептеу жəне 

сыйақы төлеу тəртібі, төлеу мерзімділігі, сондай-ақ эмиссиялық 
бағалы қағаздар шығарылымының проспектісінде көзделген эмис-
сиялық бағалы қағаздар шығарылымының маңызды талаптарына 
қатысты мəліметтер;

 шет мемлекеттің аумағында орналастыру кезінд  егі сияқты орнала-
стыру талаптарымен Қазақстан Республикасының ұйымдастырылған 
бағалы қағаздар нарығы арқылы облигацияларды сатып алуға 
ұсыныс беру;

базалық активі осы Қазақстан Республикасының резидент 
ұйымының акциялары болып табылатын акцияларды немесе туынды 
бағалы қағаздарды осы акциялардың жалпы санының кемінде жиыр-
ма пайызын Қазақстан Республикасының ұйымдастырылған бағалы 
қағаздар нарығы арқылы сатып алуға ұсыныс беру;

борыштық бағалы қағаздар шығарылымының талаптарында 
уəкілетті орган төлемге қабілетсіз банкті реттеу шараларын қолданған 
жағдайда борыштық бағалы қағаздар мəжбүрлеп қайта құрылымдалуы 
мүмкін екені туралы ережелер қамтылады (шет мемлекеттің 
аумағында борыштық бағалы қағаздарды шығаруды жəне (немесе) ор-
наластыруды жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының резидент 
банкі көрсетеді не егер шет мемлекеттің аумағында борыштық бағалы 
қағаздарды шығару талаптарында Қазақстан Республикасының ре-
зидент банкінің кепілдігін беру көзделген болса);

борыштық бағалы қағаздар шығарылымының талаптарында 
төлемге қабілетсіз банкке реттеу шаралары қолданылған жағдайда 
борыштық бағалы қағаздарды ұстаушылардың өздерінің алдындағы 

міндеттемелерді мерзімінен бұрын орындауды талап етуге құқығы 
жоқ екені туралы ережелер қамтылады (шет мемлекеттің аумағында 
борыштық бағалы қағаздарды шығаруды жəне (немесе) орналасты-
руды жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының р езидент банкі 
көрсетеді не егер шет мемлекеттің аумағында борыштық бағалы 
қағаздарды шығару талаптарында Қазақстан Республикасының ре-
зидент банкінің кепілдігін беру көзделген болса);

3) қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асы-
ратын қор биржасының бағалы қағаздардың қор биржасының ресми 
тізімінің мынадай секторларында (санаттарында) болуын растай-
тын құжаты: 

уəкілетті орган тіркеген облигациялар шығарылымы - «Негізгі» 
алаңының «борыштық бағалы қағаздар» секторының «облигациялар» 
санатында не «Баламалы» алаңының «борыштық бағалы қағаздар» 
секторының «облигациялар» санатында;

уəкілетті орган тіркеген акциялар шығарылымы - «Негізгі» алаңы-
ның «акциялар» секторының «премиум» санатына не «Негізгі» ала-
ңының «акциялар» секторының «стандарт» санатына не «Баламалы» 
алаңының «акциялар» секторында;

не қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыра-
тын қор биржа сының шет мемлекеттің заңнамасына сəйкес шығару 
жоспарланып отырған бағалы қағаздарды қор биржасының ресми 
тізімінің мынадай секторларына (санаттарына): 

облигациялар шығарылымын - қызметін Қазақстан Республика-
сының аумағында жүзеге асыратын қор биржасының ресми тізімінің 
«Негізгі» алаңының «борыштық бағалы қағаздар» секторының «об-
лигациялар» санатына;

акциялар шығарылымын - қызметін Қазақстан Республикасының 
аумағында жүзеге асыратын қор биржасының ресми тізімінің 
«Негізгі» алаңының «акциялар» секторының «премиум» санатына 
не «Негізгі» алаңының «акциялар» секторының «стандарт» санатына 
не «Баламалы» алаңының «акциялар» секторына енгізуге келісімін 
растайтын құжаты.

5. Қазақстан Республикасының резидент ұйымы эмиссиялық 
бағалы қағаздарды шет мемлекеттің аумағында орналастыруға 
рұқсат алу үшін құжаттарды ұсыну күніне шығарылымы тіркелген 
орналастыруға рұқсат алу үшін Қағ идалардың 4-тармағының 1) жəне 
2) тармақшаларында көрсетілген құжаттардан басқа, Қағидалардың 
2-қосымшасына сəйкес Қазақстан Республикасы резидент ұйымының 
эмиссиялық бағалы қағаздарын шет мемлекеттің аумағында 
орналастыруға рұқсат алу үшін мəліметтерді ұсынады.

Қазақстан Республикасының резидент ұйымы базалық активі 
Қазақстан Республикасының резидент ұйымының орналастырылатын 
эмиссиялық бағалы қағаздары болып табылатын туынды эмиссиялық 
бағалы қағаздарды шет мемлекеттің аумағында орналастыруға рұқсат 
алу үшін Қағидалардың 4-тармағының 1) жəне 2) тармақшаларында 
көрсетілген құжаттардан басқа, тиісті шешім қабылданғаннан кейін 
күнтізбелік 45 (қырық бес) күн ішінде уəкілетті органға туынды 
бағалы қағаздарды орналастыру туралы шешім қабылдаған күндегі 
жағдай бойынша орналастырылған эмиссиялық бағалы қағаздардың 
базалық активі болып табылатын эмиссиялық бағалы қағаздардың 
болуы туралы орталық депозитарийдегі жарияланған эмиссиялық 
бағалы қағаздардың жеке шотынан орталық депозитарийдің үзінді-
көшірмесін ұсынады. 

6. Қазақстан Республикасының резидент ұйымы Қағидалардың 4 
жəне 5-тармақтарында көрсетілген құжаттарды «электрондық үкімет» 
веб-порталы арқылы электрондық түрде ұсынады.

Құжаттарды «электрондық үкімет» веб-порталы арқылы электрон-
дық түрде ұсынған кезде құжаттар өтініштің электрондық нысанына 
қоса тіркеледі. 

7. Қазақстан Республикасы резидент ұйымының эмиссиялық 
бағалы қағаздарын шет мемлекеттің аумағында шығаруға жəне (не-
месе) орналастыруға рұқсат алу үшін Қазақстан Республикасының 
резидент ұйымы ұсынған құжаттарды уəкілетті орган олар ұсынылған 
күнінен бастап 8 (сегіз) жұмыс күні ішінде қарайды.

8. Қазақстан Республикасының резидент ұйымы жəне Қазақстан 
Республикасы резидент ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздарын 
шет мемлекеттің аумағында шығаруға жəне (немесе) орналастыруға 
рұқсат алу үшін ұсынылған құжаттар Қазақстан Республикасының 
бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасының талаптарына сəйкес 
келген жағдайда, уəкілетті орган:

Қазақстан Республикасының резидент ұйымы құжаттарды 
«электрондық үкімет» веб-порталы арқылы берген кезде Қазақстан 
Республикасы резидент ұйымының «жеке кабинетіне» электрондық 
құжат нысанында:

Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Қазақстан 
Республикасы резидент ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздарын 
шет мемлекеттің аумағында шығаруға рұқсатты; 

Қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Қазақстан 
Республикасы резидент ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздарын 
шет мемлекеттің аумағында орналастыруға рұқсатты жібереді. 

9. Заңның 22-1-бабының 6-тармағын іске асыру мақсатында 
Қазақстан Республикасының резидент ұйымы уəкілетті органға 
Қағи да ларға 5-қосымшаға сəйкес нысан бойынша эмиссиялық баға-
лы қағаздарды орналастыру қорытындылары туралы ақпаратты 
ұсынады.

Эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру қорытындылары 
туралы ақпаратқа Қазақстан Республикасы резидент ұйымының бас-
шысы не қол қоюға уəкілетті тұлға (растайтын құжаттың көшірмесін 
ұсына отырып) қол қояды.

Бірнеше парақтан тұратын эмиссиялық бағалы қағаздарды ор-
наластыру қорытындылары туралы ақпарат нөмірленіп, тігіліп жəне 
соңғы парағының артқы жағына тігілген парақтардың саны көрсетіле 
отырып, тігістің түйіншегіне жапсырылған жапсырманың үстіне ішінара 
басшының не қол қоюға уəкілетті тұлғаның (растайтын құжаттың 
көшірмесін ұсына отырып) қолымен куəландырылып ұсынылады.

10. Уəкілетті орган Заңның 22-1-бабының 7-тармағында көзделген 
негіздемелер бойынша Қазақстан Республикасының резидент 
ұйымына Қазақстан Республикасы резидент ұйымының эмиссиялық 
бағалы қағаздарын шет мемлекеттің аумағында шығаруға жəне (не-
месе) орналастыруға рұқсат беруден бас тартады.

11. «Астана» халықаралық қаржы орталығының аумағында 
Қазақстан Республикасының резидент ұйымының эмиссиялық бағалы 
қағаздарын жəне (немесе) базалық активі осы бағалы қағаздар болып 
табылатын туынды бағалы қағаздарды бірмезгілде шығарған жəне 
(немесе) орналастырған жағдайда осы тараудың талаптары Қазақстан 
Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасында 
жəне Қазақстан Республикасының банк заңнамасында белгіленген 
ерекшеліктер ескеріле отырып қолданылады.

3-тарау. Депозитарлық қолхаттарды немесе базалық активі 
эмиссиялық бағалы қағаздар болып табылатын өзге бағалы 
қағаздарды шығару туралы хабардар ету, сондай-ақ оларды 
орналастыру қорытындылары туралы есеп беру тəртібі 

12. Депозитарлық қолхаттарды немесе базалық активі Қазақстан 
Республикасының резидент ұйымының (бұдан əрі – эмиссиялық 
бағалы қағаздарды ұстаушы) эмиссиялық бағалы қағаздары бо-
лып табылатын өзге бағалы қағаздарды шығару жəне орналастыру 
арқылы депозитарлық қолхаттарды жəне (немесе) базалық активі 
Қазақстан Республикасының резидент ұйымының акциялары болып 
табылатын өзге бағалы қағаздарды шығару талабын айқындайтын 
құжатқа қосылу туралы құжатына қол қою арқылы бағалы қағаздардың 
қайталама нарығында Қазақстан Республикасының резидент 
ұйымының бағалы қағаздарын өткізуді жоспарлап отырған тұлға 
тиісті шешім қабылданғаннан кейін бір ай ішінде уəкілетті органға 
мыналарды көрсете отырып, еркін нысанда жасалған депозитарлық 
қолхаттарды немесе базалық активі Қазақстан Республикасының ре-
зидент ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздары болып табылатын 
өзге бағалы қағаздарды шығару туралы хабарламаны (бұдан əрі – 
хабарлама) ұсынады:

1) эмиссиялық бағалы қағаздары шығаруға жоспарланған депо-
зитарлық қолхаттардың немесе өзге бағалы қағаздардың базалық 
активі болып табылатын Қазақстан Республикасының резидент 
ұйы мының атауы;

2) шығаруға жоспарланған депозитарлық қолхаттардың неме-
се өзге бағалы қағаздардың (хабарлама ұсыну алдындағы айдың 
соңындағы жағдай бойынша ұйымдастырылған бағалы қағаздар 
нарығында осы эмиссиялық бағалы қағаздарының түрі, халықаралық 
сəйкестендіру нөмірі (ISIN коды) (бар болса), саны, бағасы) базалық 
активі болып табылатын Қазақстан Республикасының резидент 
ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздары туралы мəліметтер;

3) шығаруға жоспарланған депозитарлық қолхаттар немесе 
базалық активі Қазақстан Республикасының резидент ұйымының 
эмиссиялық бағалы қағаздары болып табылатын өзге бағалы қағаздар 
(түрі, шығару мерзімі, заңнамаға сəйкес шығаруы жоспарланған 
мемлекет, шығарылым валютасы, Қазақстан Республикасының ре-
зидент ұйымдарының андеррайтерлері, шығарылымды ұсыну жəне 
эмиссиялық бағалы қағаздарды ұстаушы хабарлауға қажет деп са-
найтын шығарылымның өзге маңызды талаптары) туралы мəліметтер.

13. Қағидалардың 12-тармағында көрсетілген хабарламаға мы-
налар қоса беріледі:

1) эмиссиялық бағалы қағаздарды ұстаушы органның базалық 
активі Қазақстан Республикасының резидент ұйымдарының 
эмиссиялық бағалы қағаздары болып табылатын, депозитарлық 
қолхаттарды немесе өзге де бағалы қағаздарды шығару туралы 
шешімінің көшірмесі (заңды тұлғалар үшін); 

2) шығару туралы шешім қабылданған күндегі жағдай бойынша 
шығаруға жоспарланған базалық активі Қазақстан Республикасы ре-
зидент ұйымдарының эмиссиялық бағалы қағаздары болып табыла-
тын, депозитарлық қолхаттарды немесе өзге де бағалы қағаздардың 
базалық активі болып табылатын эмиссиялық бағалы қағаздарының 
болуы туралы эмиссиялық бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шо-
тынан үзінді-көшірме;

3) қазақ жəне орыс тілдеріндегі аударманың нотариат куəландырған 
қосымшасын қоса бере отырып, базалық активі Қазақстан Респуб-
ликасы резидент ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздары болып 
табылатын, депоз итарлық қолхаттарды жəне (немесе) өзге де бағалы 
қағаздарды шығару талаптарын белгілейтін құжаттың көшірмесі (егер 

(Соңы. Басы 13-бетте) 

(Соңы 15-бетте) 
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бұрын осы құжатты эмиссиялық бағалы қағаздары депозитарлық 
қолхаттардың немесе өзге де бағалы қағаздардың базалық активі 
болып табылатын Қазақстан Республикасының резидент ұйымы 
уəкілетті органға бермеген болса). 

14. Базалық активі Қазақстан Республикасы резидент ұйымының 
эмиссиялық бағалы қағаздары болып табылатын, депозитарлық 
қолхаттарды немесе өзге де бағалы қағаздарды орналастыруды 
жүзеге асырған Қазақстан Республикасының резидент ұйымы орнала-
стыру аяқталған күннен бастап бір ай ішінде еркін нысанда жасалған 
жəне Қағидаларға 6-қосымшаға сəйкес нысан бойынша депозитарлық 
қолхаттарды немесе базалық активі Қазақстан Республикасының ре-
зидент ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздары болып табылатын 
өзге бағалы қағаздарды орналастыру қорытындылары туралы есеп-
ке қойылатын талаптарға сəйкес келетін депозитарлық қолхаттарды 
немесе базалық активі Қазақстан Республикасының резидент 
ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздары болып табылатын өзге 
бағалы қағаздарды орналастыру қорытындылары туралы есепті жəне 
депозитарлық қолхаттарды ұстаушылар туралы ақпаратты орталық 
депозитарий мен уəкілетті органға ұс ыну тəртібі көзделетін құжаттың 
көшірмесін ұсынады.

Қазақстан Республикасының резидент ұйымы еркін нысанда 
жасалған депозитарлық қолхаттарды ұстаушылар туралы ақпаратты 
уəкілетті органға есепті жарты жылдықтан кейінгі айдың 10 (оныншы) 
жұмыс күнінен кешіктірмей электрондық тасымалдағышта ұсынады.

15. Эмиссиялық бағалы қағаздарды ұстаушы не Қазақстан 
Респуб ликасының резидент ұйымы Қағидалардың 12, 13 жəне 
14-тармақтарында көрсетілген құжаттардың түпнұсқаларын немесе 
көшірмелерінің дұрыстығын көрсете отырып, олардың басшының не 
қол қоюға уəкілетті тұлғаның (растайтын құжаттың көшірмесін ұсына 
отырып) қолымен куəландырылған көшірмелерін ұсынады.

Егер əр ұсынылған құжат бір парақтан тұратын болса, онда оған 
басшы не қол қоюға уəкілетті тұлға (растайтын құжаттың көшірмесін 
ұсына отырып) қол қояды. Бірнеше парақтан тұратын құжаттар 
нөмірленіп, тігіліп жəне соңғы парағының артқы жағына тігілген 
парақтардың саны көрсетіле отырып, тігістің түйіншегіне жапсырылған 
жапсырманың үстіне ішінара басшының не қол қоюға уəкілетті 
тұлғаның (растайтын құжаттың көшірмес  ін ұсына отырып) қолымен 
куəландырылып ұсынылады.

Қазақстан Республикасының резидент ұйымына шет 
мемлекеттің аумағында эмиссиялық бағалы қағаздар 

шығаруға жəне (немесе) орналастыруға рұқсат беру, базалық 
активі Қазақстан Республикасының резидент ұйымдарының 

эмиссиялық бағалы қағаздары болып табылатын депозитарлық 
қолхаттарды немесе өзге де бағалы қағаздарды шығару

туралы хабардар ету, сондай-ақ оларды орналастырудың 
қорытындылары туралы есепті ұсыну қағидаларына

1-қосымша

Нысан

Шет мемлекеттің аумағында эмиссиялық бағалы қағаздарды 
шығаруға жəне (немесе) орналастыруға рұқсат беру туралы 

өтініш

________________________________________________________
(Қазақстан Республикасының резидент ұйымының атауы мен

мекенжайы)

«Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі 
Қазақстан Республикасы Заңының 22-1-бабына сəйкес шет мемле-
кеттің аумағында эмиссиялық бағалы қағаздарды шығаруға жəне 
(немесе) орналастыруға рұқсат беруді сұрайды жəне мынадай 
ақпаратты ұсынады:

№ Толтыру үшін ақпарат
1. Эмиссиялық бағалы қағаздың түрі
2. Қазақстан Республикасының 

аумағында қызметін жүзеге асыра-
тын қор биржасының ресми тізімінің 
секторы (санаты)

3. Эмиссиялық бағалы қағаздарды 
шығару шарттарын орындау не 
уақтылы орындамау немесе орында-
мау туралы ақпарат

4. Эмиссиялық бағалы қағаздардың 
делистингі жағдайлары туралы 
ақпарат

5. Левередж шамасы
6. Пруденциялық нормативтерді жəне 

Қазақстан Республикасының банк 
заңнама сында белгіленген сақтауға 
міндетті басқа нормалар мен 
лимиттерді сақтау не сақта мау тура-
лы ақпарат

Ескертпе: 
1. 3-тармақта акцияларды қоспағанда айналыстағы эмиссиялық 

бағалы қағаздар бойынша ақпарат көрсетіледі. 
2. 4-тармақта облигацияларды ұстаушылар келіскен жағдайда, 

акцияларды жəне облигациялардың ерікті делистингін қоспағанда, 
айналыстағы эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша ақпарат 
көрсетіледі.

3. 5-тармақта банкті, банк операцияларының жекелеген түрлерін 
жүзеге асыратын ұйымды жəне ұлттық басқарушы холдингті 
қоспағанда, осы рұқсатты алу үшін құжаттарды уəкілетті органға 
ұсыну алдындағы соңғы тоқсанның қорытындылары бойынша ақпарат 
көрсетіледі.

Левередж шамасын шет мемлекеттің заңнамасына сəйкес құрыл-
ған, тиімді басқару орны (нақты басқару органдары) Қазақстан 
Республикасында орналасқан заңды тұлғаның акцияларының 
(жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу жəне одан да көп пай-
ызы меншігіндегі жəне (немесе) осы заңды тұлғаның (банкті, банк 
операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымды 
жəне ұлттық басқарушы холдингін қоспағанда) міндеттемелері бой-
ынша кепілгер, оның ішінде бірлескен кепілгер болатын Қазақстан 
Республикасының резидент ұйымы көрсетеді.

4. 6-тармақта рұқсатты алу үшін құжаттарды ұсыну күнінің алдын-
дағы есепті күнге жəне құжаттарды беру күніне дейін үш ай бұрынғы 
кезеңдегі ақпарат көрсетіледі (банк жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым көрсетеді).

Қазақстан Республикасы резидент ұйымының бірінші басшысы 
(қол қоюға уəкілетті тұлға) уəкілетті органға ұсынылған құжаттардағы 
ақпараттың дəйекті болуын қамтамасыз етеді жəне ақпараттық 
жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді 
пайдалануға келісім береді. 

Бірінші басшы (қол қоюға уəкілетті тұлға)

Электрондық цифрлық қолтаңбасы 

Қазақстан Республикасының резидент ұйымына шет 
мемлекеттің аумағында эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруға

жəне (немесе) орналастыруға рұқсат беру, базалық активі 
Қазақстан Республикасының резидент ұйымдарының эмиссиялық

бағалы қағаздары болып табылатын депозитарлық 
қолхаттарды немесе өзге де бағалы қағаздарды шығару ту-

ралы хабардар ету, сондай-ақ оларды орналастырудың 
қорытындылары туралы есепті ұсыну қағидаларына

2-қосымша

Қазақстан Республикасы резидент ұйымының эмиссиялық 
бағалы қағаздарын шет мемлекеттің аумағында 

орналастыруға рұқсат алу үшін мəліметтер

1. Қазақстан Республикасының резидент ұйымының ұйымдық-
құқықтық нысаны көрсетілген атауы.

2. Тіркеу нөмірі мен күнін көрсете отырып Қазақстан Республика-
сының резидент ұйымы эмиссиялық бағалы қағаздарының шығары-
лымын тіркеген шет мемлекет органының атауы.

3. Қағидаларына сəйкес Қазақстан Республикасының рези-
дент ұйымы эмиссиялық бағалы қағаздарының орналастырылуы 
жүргізілетін қор биржасының атауы.

4. Қазақстан Республикасының резидент ұйымы эмиссиялық 
бағалы қағаздарының орналастырылуы жүргізілетін ережелер мен 
қағидалардың атауы.

5. Халықаралық сəйкестендіру нөмірі (ISIN коды).
6. Эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымының валютасы жəне 

нысаны.
7. Қазақстан Республикасының резидент ұйымы эмиссиялық 

бағалы қағаздар шығарылымының жалпы көлемі, номиналды құны.
8. Қазақстан Республикасы резидент ұйымының эмиссиялық 

бағалы қағаздарын шет мемлекеттің аумағында орналастыру құнын 
айқындау шарттары, айналысқа жіберу жəне орналастыру мерзімі.

9. Төлем агенті туралы ақпарат.
10. Қазақстан Республикасының резидент ұйымының эмиссиялық 

бағалы қағаздарын өтеу тəртібі, оларды болжамды өтеу мерзімі.
11. Қазақстан Республикасының резидент ұйымы эмиссиялық 

бағалы қағаздары шығарылымының талаптары туралы ақпаратты 
алуға арналған дереккөздер, байланыс деректемелері.

Қазақстан Республикасы резидент ұйымының бірінші басшысы 
(қол қоюға уəкілетті тұлға) уəкілетті органға ұсынылған құжаттардағы 
ақпараттың дəйекті болуын қамтамасыз етеді.

Бірінші басшы (қол қоюға уəкілетті тұлға)

Электрондық цифрлық қолтаңбасы 

Қазақстан Республикасының резидент ұйымына шет 
мемлекеттің аумағында эмиссиялық бағалы қағаздар 

шығаруға жəне (немесе) орналастыруға рұқсат беру, базалық 
активі Қазақстан Республикасының резидент ұйымдарының 

эмиссиялық бағалы қағаздары болып табылатын депозитарлық 
қолхаттарды немесе  өзге де бағалы қағаздарды шығару 

туралы хабардар ету, сондай-ақ оларды орналастырудың 
қорытындылары туралы есепті ұсыну қағидаларына

3-қосымша

Нысан

 Қазақстан Республикасының резидент ұйымының 
эмиссиялық бағалы қағаздарын шет мемлекеттің аумағында 

шығаруға рұқсат

 Қазақстан  Республикасының  Ұлттық  Банкі  Қазақстан 
Республикасының резидент ұйымының 

______________________________________________________
 (толық атауы жəне орналасқан жері)

____________________________ эмиссиялық бағалы қағаздарын 
_______________________________________ заңнамасына сəйкес 
  (шығарылым жүргізілетін қағидалар
          мен ережелердің атауы)
мынадай түрлерін

_________________________________________________________
_________________________________________________________

(бағалы қағаздардың түрі, шығарылымның жалпы көлемі, 
депозитарлық қолхаттардың немесе өзге бағалы қағаздардың 

саны, депозитарлық қолхаттардың немесе өзге бағалы 
қағаздардың базалық активі болып табылатын бағалы қағаздардың 
түрі, базалық активтің депозитарлық қолхаттардың немесе өзге 

бағалы қағаздардың санына арақатынасы) 
шығаруға рұқсат береді.

Қол қоюға уəкілетті тұлға       Электрондық цифрлық қолтаңбасы

Қазақстан Республикасының резидент ұйымына шет 
мемлекеттің аумағында эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруға

жəне (немесе) орналастыруға рұқсат беру, базалық активі 
Қазақстан Республикасының резидент ұйымдарының эмиссиялық

бағалы қағаздары болып табылатын депозитарлық 
қолхаттарды немесе өзге де бағалы қағаздарды шығару ту-

ралы хабардар ету, сондай-ақ оларды орналастырудың 
қорытындылары туралы есепті ұсыну қағидаларына

4-қосымша

Нысан

Қазақстан Республикасының резидент ұйымының 
эмиссиялық бағалы қағаздарын шет мемлекеттің аумағында 

орналастыруға рұқсат

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Қазақстан Респуб-
ликасының резидент ұйымының

______________________________________________________
                      (толық атауы жəне орналасқан жері)
_____________________________________________ эмиссиялық 

бағалы қағаздарын 

_______________________________________________аумағында 
                         (шет мемлекеттің атауы) 
мынадай түрлерін
______________________________________________________
_______________________________________________________

(бағалы қағаздардың түрі, шығарылымның жалпы көлемі, 
депозитарлық қолхаттардың немесе өзге бағалы қағаздардың 

саны, депозитарлық қолхаттардың немесе өзге бағалы 
қағаздардың базалық активі болып табылатын бағалы қағаздардың 
түрі, базалық активтің депозитарлық қолхаттардың немесе өзге 

бағалы қағаздардың санына арақатынасы)
орналастыруға рұқсат береді.

Қол қоюға уəкілетті тұлға        Электрондық цифрлық қолтаңбасы

Қазақстан Республикасының резидент ұйымына шет 
мемлекеттің аумағында эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруға 

жəне (немесе) орналастыруға рұқсат беру, базалық активі 
Қазақстан Республикасының резидент ұйымдарының эмиссиялық 

бағалы қағаздары болып табылатын депозитарлық 
қолхаттарды немесе өзге де бағалы қағаздарды шығару ту-

ралы хабардар ету, сондай-ақ оларды  орналастырудың 
қорытындылары туралы есепті ұсыну қағидаларына

 5-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан 

Эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру 
қорытындылары туралы ақпарат

Индекс: ЭБҚОҚТА_5

Кезеңділігі: орналастырылуына қарай  

Ұсынатын: Қазақстан Республикасының резидент ұйымы

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Банкі

Ұсыну мерзімі: эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру 
аяқталған күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде 

Нысан

Эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру қорытындылары 
туралы ақпарат 

№ Эмиссиялық бағалы қағаздарды ор-
наластыру қорытындылары туралы 
ақпарат

1. Қазақстан Республикасының резидент 
ұйымының атауы

2. Қазақстан Республикасының резидент 
ұйымының ұйымдық-құқықтық нысаны

3. Қазақстан Республикасының резидент 
ұйымының орналасқан жері

4. Эмиссиялық бағалы қағаздың түрі
5. Халықаралық сəйкестендіру нөмірі (ISIN 

коды) 
6. Эмиссиялық бағалы қағаздардың номи-

налды құны жəне (немесе) орналасты-
ру бағасы 

7. Орналастыру басталған күн
8. Орналастыру аяқталған күн
9. Ұсынылған бағалы қағаздардың саны
10. Орналастырылған бағалы қағаздардың 

саны
11. Тартылған ақша көлемі

 
Қазақстан Республикасы резидент ұйымының бірінші басшысы 

(қол қоюға уəкілетті тұлға) уəкілетті органға ұсынылған құжаттардағы 
ақпараттың дəйекті болуын қамтамасыз етеді.

Бірінші басшы (қол қоюға уəкілетті тұлға) _____ 
қолы

 Қол қойылған күн 20____ жылғы «___»______________

Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру 
бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

Эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру
қорытындылары туралы ақпарат нысанына қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды
толтыру бойынша түсіндірме

Эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру 
қорытындылары туралы ақпарат

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме əкімшілік деректер жинауға арналған «Эмис-
сиялық бағалы қағаздарды орналастыру қорытындылары туралы 
ақпарат» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай 
талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілде-
дегі Қазақстан Республикасының Заңы 22-1-бабының 6-тармағына 
сəйкес əзірленді.

3. Нысанды Қазақстан Республикасының резидент ұйымы жа-
сайды.

4. Нысанға бірінші басшы немесе қол қоюға уəкілетті тұлға қол 
қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанда Қазақстан Республикасының резидент ұйымының 
атауы, ұйымдық-құқықтық нысаны жəне орналасқан жері көрсетіледі.

6. 4, 5 жəне 6-бағандарда эмиссиялық бағалы қағаздың түрі, 
халықаралық сəйкестендіру нөмірі (ISIN коды) жəне эмиссиялық 
бағалы қағаздардың номиналды құны жəне (немесе) орналастыру 
бағасы көрсетіледі.

7. 7 жəне 8-бағандарда эмиссиялық бағалы қағаздарды орналас-
тырудың басталған күні жəне орналастырудың аяқталған күні 
көрсетіледі.

8. 9, 10 жəне 11-бағандарда ұсынылған бағалы қағаздардың саны, 
орналастырылған бағалы қағаздардың саны жəне тартылған ақшаның 
көлемі көрсетіледі.

Қазақстан Республикасының резидент ұйымына шет 
мемлекеттің аумағында эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруға 

жəне (немесе) орналастыруға рұқсат беру, базалық активі 
Қазақстан Республикасының резидент ұйымдарының эмиссиялық 

бағалы қағаздары болып табылатын депозитарлық 
қолхаттарды немесе өзге де бағалы қағаздарды шығару 

туралы хабардар ету, сондай-ақ оларды орналастырудың 
қорытындылары туралы есепті ұсыну қағидаларына

6-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Базалық активі Қазақстан Республикасының резидент 
ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздары болып табылатын 
депозитарлық қолхаттарды немесе өзге де бағалы қағаздарды 

орналастырудың қорытындылары туралы есеп

Индекс: ДҚОҚЕ_6

Кезеңділігі: орналастырылуына қарай

Ұсынатын: Қазақстан Республикасының резидент ұйымы

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Банкі

Ұсыну мерзімі: базалық активі Қазақстан Республикасының рези-
дент ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздары болып табылатын 
депозитарлық қолхаттарды немесе өзге де бағалы қағаздарды ор-
наластыру аяқталған күннен бастап 1 (бір) ай ішінде

Нысан 
______________________________________________________
(Қазақстан Республикасының резидент ұйымының толық атауы)

№ Базалық активі Қазақстан 
Республикасының резидент ұйымының 
эмиссиялық бағалы қағаздары болып та-
былатын депозитарлық қолхаттарды не-
месе өзге де бағалы қағаздарды орна-
ластырудың қорытындылары туралы есеп

1. Ұйымдық-құқықтық нысаны, орналасқан 
жері жəне тіркеу деректері көрсетілген 
Қазақстан Республикасының резидент 
ұйымының атауы

2. Базалық активі Қазақстан Республика-
сының резидент ұйымының эмиссиялық 
бағалы қағаздары болып табылатын 
депозитарлық қолхаттарды немесе өзге 
де бағалы қағаздарды шығару жəне (не-
месе) орналастыру үшін уəкілетті органнан 
рұқсат алу күні

3. Халықаралық сəйкестендіру нөмірі
(ISIN коды) 

4. Бағалы қағаздар туралы мəліметтер:
Қазақстан Республикасының аумағында 
қызметін жүзеге асыратын қор биржа-
сында жəне шет мемлекеттің аумағында 
қызметін жүзеге асыратын қор биржасында 
орналастырылған базалық активі Қазақстан 
Республикасының резидент ұйымының 
эмиссиялық бағалы қағаздары болып табы-
латын депозитарлық қолхаттардың немесе 
өзге де бағалы қағаздардың саны, түрі

5. Тартылған ақша көлемі
6. Орналастыру басталған күн жəне 

аяқталған күн
7. Бағалы қағаздар шығарылымы 

андеррайтерлерінің (эмиссиялық консорци-
умдар) атауы

8. Құқықтарды растауды жүзеге асыратын 
есептік ұйымның атауы

Базалық активі Қазақстан Республикасының резидент ұйымының 
эмиссиялық бағалы қағаздары болып табылатын депозитарлық 
қолхаттарды немесе өзге де бағалы қағаздарды орналастырудың 
қорытындылары туралы есепке депозитарлық қолхаттардың саны 
көрсетіле отырып, электрондық тасымалдағышта ұсынылатын 
ұстаушылар туралы ақпарат қоса беріледі.

Қазақстан Республикасы резидент ұйымының бірінші басшысы 
(қол қоюға уəкілетті тұлға) уəкілетті органға ұсынылған құжаттардағы 
ақпараттың дəйекті болуын қамтамасыз етеді.

Бірінші басшы (қол қоюға уəкілетті тұлға) ____________
        (қолы)

Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру 
бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

Базалық активі Қазақстан Республикасының 
резидент ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздары болып 

табылатын депозитарлық қолхаттарды немесе өзге де бағалы 
қағаздарды орналастырудың қорытындылары туралы есеп 

нысанына қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру 
бойынша түсіндірме

Базалық активі Қазақстан Республикасының резидент 
ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздары болып табылатын 
депозитарлық қолхаттарды немесе өзге де бағалы қағаздарды 

орналастырудың қорытындылары туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме əкімшілік деректер жинауға арналған «Базалық 
активі Қазақстан Республикасының резидент ұйымының эмиссиялық 
бағалы қағаздары болып табылатын депозитарлық қолхаттарды не-
месе өзге де бағалы қағаздарды орналастырудың қорытындылары 
туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай 
талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілде-
дегі Қазақстан Республикасының Заңы 34-бабының 2-тармағына 
сəйкес əзірленді.

3. Нысанды Қазақстан Республикасының резидент ұйымы жа-
сайды.

4. Нысанға бірінші басшы немесе қол қоюға уəкілетті тұлға қол 
қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанда Қазақстан Республикасының резидент ұйымының ата-
уы, ұйымдық-құқықтық нысаны, орналасқан жері жəне тіркеу деректері, 
андеррайтерлердің атауы жəне орналастырылған туынды бағалы 
қағаздарға құқықтарды растауды жүзеге асыратын есептік ұйымның 
атауы көрсетіледі.

6. 2-бағанда базалық активі Қазақстан Республикасының резидент 
ұйымының акциялары болып табылатын туынды бағалы қағаздарды 
шығару жəне (немесе) орналастыру үшін уəкілетті органнан рұқсат 
алу күні көрсетіледі.

7. 3-бағанда халықаралық сəйкестендіру нөмірі (ISIN коды) 
көрсетіледі. 

8. 4-бағанда бағалы қағаздар туралы мəліметтер көрсетіледі. 
9. 5-бағанда тартылған қаражат көлемі көрсетіледі. 
10. 6-бағанда орналастырудың басталған күні жəне аяқталған 

күні көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2019 жылғы 8 сəуірдегі №57 қаулысына қосымша

Күші жойылды деп танылған Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерінің, сондай-ақ Қазақстан 
Ре спубликасының кейбір нормативтік құқықтық актілері 

құрылымдық элементтерінің тізбесі

1. «Қазақстан Республикасының резидент ұйымына шет мемле-
кеттің аумағында эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруға жəне 
(немесе) орналастыруға рұқсат беру, базалық активі Қазақстан 
Республикасының резидент ұйымдарының эмиссиялық бағалы қағаз-
дары болып табылатын депозитарлық қолхаттарды немесе өзге де 
бағалы қағаздарды шығару туралы хабарламаны, сондай-ақ оларды 
орналастырудың қорытындылары туралы есепті ұсыну қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2012 жылғы 24 ақпандағы №70 қаулысы (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу ті зілімінде №7560 болып тіркелген, 2012 
жылғы 25 шілдеде «Егемен Қазақстан» газетінде №415-421 (27495) 
жарияланған).

2. «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 
«Қазақстан Республикасының резидент-ұйымының эмиссиялық 
бағалы қағаздарын шет мемлекеттің аумағында шығаруға жəне 
(немесе) орналастыруға рұқсат беру, депозитарлық қолхаттардың 
немесе Қазақстан Республикасының резиденттері-ұйымдардың 
эмиссиялық бағалы қағаздары базалық активі болып табылатын өзге 
бағалы қағаздардың шығарылымы туралы хабарламаны, сондай-ақ 
оларды орналастыру туралы есепті ұсыну қағидаларын бекіту тура-
лы» 2012 жылғы 24 ақпандағы №70 қаулысына өзгерістер енгізу ту-
ралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 
жылғы  21 қыркүйектегі №297 қаулысы (Нормативтік құқы қтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде №8060 болып тіркелген, 2013 жылғы 12 
қаңтарда «Егемен Қазақстан» газетінде №16-20 (27959) жарияланған).

3. «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық 
актілеріне қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау 
мен қадағалау мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2014 жылғы 16 шілдедегі №109 қаулысымен (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9712 болып тіркелген, 2014 
жылғы 28 қазанда «Заң газеті» газетінде №160 (25564) жарияланған) 
бекітілген Қазақстан Республикасының  қаржы нарығын жəне қаржы 
ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау мəселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін нормативтік құқықтық актілері 
тізбесінің 9-тармағы.

4. «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық 
актілеріне қор биржасы бағалы қағаздарының ресми тізімі мəселелері 
бойынша өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы №244 
қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде №10339 болып тіркелген, 2015 жылғы 18 наурызда 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) бекітілген 
Қор биржасы бағалы қағаздарының ресми тізімі мəселелері бойын-
ша Қазақстан Республикасының өзгерістер енгізілетін нормативтік 
құқықтық актілері тізбесінің 9-тармағы. 

5. «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық 
актілеріне бағалы қағаздар нарығы мəселелері бойынша өзгерістер 
енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2015 жылғы  19 желтоқсандағы №250 қаулысымен (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №13001 болып 
тіркелген, 2016 жылғы  12 ақпанда «Əділет» ақпараттық-құқықтық 
жүйесінде жарияланған) бекітілген Өзгерістер енгізілетін Қазақстан 
Республикасының бағалы қағаздар нарығы мəселелері бойынша 
нормативтік құқықтық актілері тізбесінің 17-тармағы.

6. «Эмитенттерге жəне олардың қор биржасында айналысқа 
жіберілетін (жіберілген) бағалы қағаздарына, сондай-ақ қор биржасы 
тізімінің жекелеген санаттарына қойылатын талаптарды бекіту жəне 
Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне 
бағалы қағаздар нарығын реттеу мəселелері бойынша өзгерістер 
енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 27 наурыздағы № 54 қаулысымен (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15175 болып тіркелген, 2017 
жылғы 14 маусымда Қазақстан Республикасының эталондық бақылау 
банкінде жарияланған) бекітілген Өзгерістер енгізілетін Қазақстан 
Республикасының бағалы қағаздар нарығын реттеу мəселелері бой-
ынша нормативтік құқықтық актілерінің тізбесінің 5-тармағы.

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 
2019 жылғы 8 мамырдағы Нормативтік құқықтық кесімдерді 
мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №18673 болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ 
БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК 
МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2019 жылғы 2 мамыр            №70          Алматы қаласы 

Банк акцияларын мәжбүрлеп сатып алудың  
және оларды кейіннен инвесторларға  міндетті 

түрде сатудың  қағидаларын бекіту   туралы

«Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк қызметі ту-
ралы»  1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының 
Заңына сəйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы 
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған Банк акцияларын мəжбүрлеп сатып алу-
дың жəне оларды кейіннен инвесторларға міндетті түрде сатудың 
қағидалары бекітілсін.

2. Осы қаулыға қосымшаға сəйкес тізбе бойынша Қазақстан 
Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілерінің, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілерінің 
құрылымдық элементтерінің күші жойылды деп танылсын.

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

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

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн 
ішінде оны қазақ жəне орыс тілдерінде «Қазақстан Республикасының 
Заңнама жəне құқықтық ақпарат институты» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына ресми жари-
ялау жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкіне енгізу үшін жіберуді;

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

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

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

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

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

 
Ұлттық Банк Төрағасы Е.ДОСАЕВ

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2019 жылғы 2 мамырдағы №70 қаулысымен бекітілді

Банк акцияларын мəжбүрлеп сатып алудың жəне  оларды 
кейіннен инвесторларға міндетті түрде сатудың  қағидалары 

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Банк акцияларын мəжбүрлеп сатып алудың жəне олар-
ды кейіннен инвесторларға міндетті түрде сатудың қағидалары 
(бұдан əрі – Қағидалар) «Қазақстан Республикасындағы банктер 
жəне банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан 
Республикасының Заңына сəйкес əзірленді жəне Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің (бұдан əрі – уəкілетті орган) банктің 
акцияларын мəжбүрлеп сатып алуының жəне оларды кейіннен 
инвесторларға (бұдан əрі – инвестор) сатуының тəртібін айқындайды.

2. Уəкілетті орган банк акцияларын меншіктеу құқығының 
инвесторға өтуін қамтамасыз ету мақсатында банк акцияларын мəж-
бүрлеп сатып алу рəсімін қолданады жəне сатып алынатын акция-
ларды соңғы сатып алушы (иеленуші) болып табылмайды.

2-тарау. Банк акцияларын мəжбүрлеп сатып алудың жəне 
кейіннен инвесторға міндетті түрде сатудың негіздемелері 

жəне талаптары 

3. Банк акцияларын мəжбүрлеп сатып алу үшін негіз банкте 
меншікті капиталдың теріс мөлшерін белгілеу болып табылады.

Егер банк міндеттемелерінің сомасы оның активтерінің құнынан 
асатын болса, банктің меншікті капиталы теріс болып табылады.

4. Банктің сатып алынған акцияларын уəкілетті орган банктің 
меншікті капиталының ұлғаюына (бұдан əрі – қайта капиталдан-
дыру) жəне инвестор алған мiндеттемелердi ескере отырып оның 
қалыпты жұмыс iстеуiне кепiлдiк беретiн талаптармен сатып алу 
бағасы бойынша сатады. 

5. Уəкілетті орган банктің акцияларын сатып алуға ниетті инве-
сторды іздестіру туралы ақпаратты Қазақстан Республиксының бүкіл 
аумағында тараталатын мерзімді баспсөз басылымдарына қазақ 
жəне орыс тілдерінде жəне уəкілетті органның ресми интернет-ре-
сурсына жариялайды.

6. Инвесторға мынадай талаптар қойылады: 
1) банктің акционері үшін Қазақстан Республикасының банктік 

заңнамасында қойылатын талаптарға сəйкес келуі;
2) конфиденциалдылықты сақтау жəне коммерциялық құпияны 

сақтау жөнінде жазбаша міндеттемелер қабылдау.
7. Сатып алынған акцияларды кейіннен инвесторға сату туралы 

шешімді уəкілетті орган Қағидалардың 6, 9 жəне 12-тармақтарында 
көзделген талаптар орындалған кезде қабылдайды.

3-тарау. Банк акцияларын мəжбүрлеп сатып алудың жəне 
кейіннен инвесторға міндетті түрде сатудың рəсімдері

8. 6-тармағының талаптарына сəйкес келетін тұлға (бұдан əрі – 
өтініш беруші) уəкілетті орган ға банктің акцияларын сатып алу ниеті 
туралы өтінішпен жүгінеді.

(Соңы. Басы 14-бетте) 

(Соңы 16-бетте) 
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Банктің акцияларын сатып алу ниеті туралы бір өтінішпен 2 (екі) 
жəне одан көп тұлға бірлесіп жүгінген жағдайларда, көрсетілген 
тұлғалар өтінішке қосымша олардың əрқайсысы сатып алатын банк 
акцияларының  санын жəне сатып алынатын акциялар үшін ақы 
төлеуге енгізілуге тиісті ақша сомасын анықтайтын, олардың ара-
сында өзара жасалған келісімді ұсынады.

Уəкілетті органға осы мəселе бойынша заңды тұлға инвестордың 
атынан инвестордың атқарушы органының немесе басқару 
органының бірінші басшысы өтініш білдіреді.

9. Өтініш беруші өтінішке мыналар қамтылатын банкті қайта капи-
талдандыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын қоса ұсынады:

1) қаржы ұйымының қаржы жағдайын қалыпқа келтіру жөніндегі 
іс-шаралардың жан-жақты сипаттамасы (банктің меншікті капита-
лын пруденциялық нормативтер жəне сақтауға міндетті өзге нор-
малар мен лимиттер орындалатын шамаға дейін қалпына келтіруге 
бағытталған шығыстарды төмендету жөніндегі шаралар, қосымша 
қаржылық салымдар (ақша салымының сомасы мен көздерін көрсете 
отырып), қосымша кірістер алу жөніндегі іс-шаралар жəне өзге іс-
шаралар);

2) банкті қаржылық қалыпқа келтіру жөніндегі іс-шараларды 
орындаудың күнтізбелік  мерзімдері;

3) қалыпқа келтіру іс-шараларының болжамды экономикалық əсері 
(пруденциялық нормативтер өзгерістерінің серпіні, банктің меншікті 
капиталының өзгерісі, банктің қаржылық жəне өзге көрсеткіштерінің 
өзгерісі).

10. Акцияларды кейіннен сату мақсатымен оларды мəжбүрлеп 
сатып алу туралы оң шешiм қабылданған жағдайда, уəкiлеттi орган 
жаңа инвесторға алдағы уақытта жасалатын мəмiленiң болжамды 
мерзiмiмен қоса оны жасау талаптарын бiрлесiп қарауды  бастау ту-
ралы жазбаша хабарлама жiбередi.

Банктің акцияларын сатып алғысы келетiн 2 (екi) немесе одан да 
көп тұлға бірлесіп бір өтiнiш берген жағдайда, уəкілетті орган олардың 
əрқайсысына осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген жазбаша 
хабарламаны жібереді.

11. Инвестордың ұсыныстары қабылданған жағдайда, уəкілетті ор-
ган ол туралы инвесторға жазбаша хабарлайды. Банктің акцияларын 
сату жəне ол бойынша мiндеттемелердiң орындалуын қамтамасыз 
ету талаптарын енгiзе отырып, уəкілетті орган мен инвестор арасын-
да жасалатын банктің сатып алынған акцияларын сатып алу-сату 
шартының жобасы уəкілетті орган инвесторға хабарлаған күннен 
бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде жасалады.

12. Инвестор Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiндегі тиісті 
шотына (бұдан əрі – шот) акциялардың сату бағасын, сондай-ақ 
банкті қайта капиталдандыру үшін қажетті соманы уəкілетті органның 
көрсетілген шотты ашқаны туралы жазбаша хабарламаны инвестор 
алған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде енгізеді.

13. Инвестор Қағидалардың 12-тармағында көрсетілген ақшаны 
шотқа енгізгеннен кейін банктің сатып алынған акцияларын сатып 
алу-сату шартының жобасы күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде уəкiлеттi 
органның Басқармасының қарауына шығарылады. Банктің сатып 
алынған акцияларын сатып алу-сату шарты уəкілетті орган банктің 
осындай акцияларын кейіннен инвесторға сату туралы шешім 
қабылдаған күннен бастап күшіне енеді.

Уəкілетті органның Басқармасы акцияларды кейіннен инвесторға 
сату мақсатымен оларды мəжбүрлеп сатып алу туралы теріс шешiм 
қабылдаған жағдайда, уəкiлеттi орган осы шешім қабылданған 
күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде инвестор Қағидалардың 
12-тармағына сəйкес енгізген ақшаны инвесторға қайтаруды жүзеге 
асырады.

14. Банктің акцияларын мəжбүрлеп сатып алуды жəне  оларды 
кейіннен инвесторға сатуды ресімдеу уəкілетті органның банктің 
акцияларын мəжбүрлеп сатып алу туралы шешім жəне банктің 
акцияларын кейіннен инвесторға сату туралы шешім қабылдауы 
арқылы жүргізіледі.

15. Уəкiлеттi органның банктің акцияларын мəжбүрлеп сатып алу 
туралы шешiмi жəне банктің сатып алынған акцияларын инвесторға 
сату туралы шешімі банктің акцияларын банк акцияларының бұрынғы 
иелерінің шоттарынан есептен шығару жəне оларды уəкілетті 
органның орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде ашылған 
жеке шотына есепке алу үшін негiз болып табылады.

16. Банктің сатып алынған акцияларын сатып алу-сату мəмiлелердi 
тiркеу Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы 
заңнамасына сəйкес уəкілетті органның жəне инвестордың қарама-
қарсы бұйрықтарының негізінде жүзеге асырылады.

17. Бұрынғы иелеріне банктің сатып алынған акцияларының жалпы 
көлеміндегі акциялардың үлесіне тепе-тең сомадағы акциялардың 
акциялар құнын төлеу уəкілетті органның өкімі негізінде банктің сатып 
алынған акцияларын сатып алу-сату шарты күшіне енгеннен кейін 
10 (он) жұмыс күні ішінде шоттан жүргізіледі.

18. Банктің акцияларын кейіннен инвесторға сата отырып, 
мəжбүрлеп сатып алу бойынша iс-шаралар жүргiзуге байланысты 
шығыстар осы инвестордың есебінен жұмсалады.

19. Уəкiлеттi орган банктің акцияларын мəжбүрлеп сатып алу 
жəне сатып алынған акцияларды кейіннен инвесторға сату туралы 
шешiмдер қабылданған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішiнде 
Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында таралатын мерзімді 
баспасөз басылымдарында жəне уəкілетті органның ресми ин-
тернет-ресурсында қазақ жəне орыс тілдерінде тиiстi хабарлама 
жариялайды.

20. Уəкiлеттi орган банктің акцияларын мəжбүрлеп сатып алу 
жəне кейіннен сатып алынған акцияларды сату туралы шешiмдi 
ол қабылданған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде банкке 
жiбередi. Банктің атқару органының басшысы не оның орнындағы 
адам көрсетілген шешiмге қол қоя отырып танысады жəне атқару 
органының мүшелерін хабардар етеді.

21. Банкті қайта капиталдандыру үшін инвестор енгізген ақша 
сомасы банктің атқарушы органы басшысынан не оның орнындағы 
адамнан еркін нысанда жасалған өтінішхат алғаннан кейін 10 
(он) жұмыс күні ішінде уəкілетті органның өкімі негізінде банктің 
корреспонденттік шотына аударылады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2019 жылғы 2 мамырдағы №70 қаулысына қосымша

Күші жойылды деп танылған Қазақстан Республикасының  
нормативтік құқықтық актілерінің, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілері  

құрылымдық элементтерінің  тізбесі 

1. «Банк акцияларын мəжбүрлеп сатып алу жəне оларды инвес-
торларға міндетті түрде сату ережесін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу 
мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 
26 наурыздағы №113 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде №3576 болып тіркелген, 2005 жылғы 
2 қыркүйекте «Заң газеті» газетінде №96-97 (721) жарияланған).

2. «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық 
актілеріне сəйкестендіру нөмірлері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы 
нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі 
агенттігі Басқармасының 2007 жылғы 28 мамырдағы № 155 
қаулы сымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде  № 4803 болып тіркелген, 2007 жылғы мамыр-шілдеде 
Қазақстан Республикасы орталық атқарушы жəне өзге де орталық 
мемлекеттік органдарының актілер жинағында жарияланған) бекі-
тілген Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық 
актілеріне сəйкестендіру нөмірлері бойынша енгізілетін өзгерістер 
мен толықтырулар тізбесінің 10-тармағы.

3. «Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын жəне қаржы 
ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Банк ак-
цияларын мəжбүрлеп сатып алу жəне оларды инвесторларға міндетті 
түрде сату ережесін бекіту туралы» 2005 жылғы 26 наурыздағы № 
113 қаулысына толықтырулар мен өзгеріс енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу 
мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының  2008 жылғы 
28 қарашадағы №202 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде №5484 болып тіркелген, 2009 жылғы 
мамыр-шілдеде Қазақстан Республикасы орталық атқарушы жəне 
өзге де орталық мемлекеттік органдарының актілер жинағының №4 
жарияланған).

4. «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтiк құқықтық 
актілеріне сəйкестендiру нөмiрлерi бойынша өзгерістер мен толық-
тырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын 
жəне қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі 
Басқармасының 2010 жылғы 29 наурыздағы № 50 қаулысымен 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде  
№ 6219 болып тіркелген, 2010 жылғы 26 тамызда Қазақстан 
Республикасы орталық атқарушы жəне өзге де орталық мемлекеттік 
органдарының актілер жинағының № 14 жарияланған) бекітілген 
Қазақстан Республикасының кейбір нормативтiк құқықтық актілеріне 
сəйкестендiру нөмiрлерi бойынша енгiзiлетiн өзгерістер мен толық-
тырулар тізбесінің 6-тармағы.

5. «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық 
актілеріне өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкі Басқармасының 2013 жылғы 26 сəуірдегі № 110 қаулысымен 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8505 
болып тіркелген, 2013 жылғы 6 тамызда «Заң газеті» газетінде № 115 
(2316) жарияланған жарияланған) бекітілген Өзгерістер енгізілетін 
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің 
тізбесінің 7-тармағы.

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 
2019 жылғы 14 мамырда Нормативтік құқықтық кесімдерді 
мем лекеттік тіркеудің тізіліміне №18669 болып енгізілді.

(Соңы. Басы 15-бетте) «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ 
БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК 
МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2019 жылғы 2 мамыр          №71         Алматы қаласы 

«Ерікті түрде және мәжбүрлеп таратылатын  
банктердің тарату комиссиясының есептері мен 

қосымша  ақпаратының нысандарын, ұсыну 
мерзімдерін және  кезеңділігін бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы  Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2015 жылғы 19 желтоқсандағы 

№ 227 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

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

1. «Ерікті түрде жəне мəжбүрлеп таратылатын банктердің тара-
ту комиссиясының есептері мен қосымша ақпаратының нысанда-
рын, ұсыну мерзімдерін жəне кезеңділігін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 19 
желтоқсандағы №227 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде №13057 болып тіркелген, 2016 жылғы 
26 ақпанда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) 
мынандай өзгерістер енгізілсін:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні 
өзгермейді:

«Ерікті жəне мəжбүрлеп таратылатын банктердің тарату комиссия-
сының есеп жəне қосымша ақпарат беру нысандарын, мерзімдері мен 
кезеңділігін бекіту туралы»;

 1-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын, орыс 
тіліндегі мəтіні өзгермейді:

«1. Ерікті жəне мəжбүрлеп таратылатын банктердің (бұдан  əрі – 
таратылатын банк) тарату комиссиялары беретін есеп жəне қосымша 
ақпарат берудің мынадай нысандары бекітілсін:»;

3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Таратылатын банк міндет-
теме лерінің жай-күйі туралы есеп осы қаулыға 1-қосымшаға сəйкес 
редакцияда жазылсын;

11-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Таратылатын банктің тарату 
комиссиясы жасаған шығыстар туралы есеп осы қаулыға 2-қосымшаға 
сəйкес редакцияда жазылсын;

26-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Таратылатын банктің аралық 
тарату балансына енгізілген кредиторлар талаптарының тізілімі осы 
қаулыға  3-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

 28-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Таратылатын банктің аралық 
тарату балансына енгізілген кредиторлар талаптарының тізіліміне 
өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар осы қаулыға 4-қосымшаға 
сəйкес редакцияда жазылсын.

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

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

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн 
ішінде оны қазақ жəне орыс тілдерінде «Қазақстан Республикасының 
Заңнама жəне құқықтық ақпарат институты» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына ресми жария-
лау жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкіне енгізу үшін жіберуді;

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

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

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

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

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

Ұлттық Банк Төрағасы Е.ДОСАЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігінің
Статистика комитеті Н. Айдапкелов 
2019 жылғы  11 наурыздағы 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 2 мамырдағы №71 қаулысына 1-қосымша  

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2015 жылғы 19 желтоқсандағы №227 қаулысына 3-қосымша 

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан 

Таратылатын банк міндеттемелерінің жай-күйі туралы есеп

Есепті кезең: 20__ жылғы «___» _________ жағдай бойынша

Индекс: F3-LKB
Кезеңділігі: ай сайын, жартыжылдық, жылдық
Ұсынатындар: ерікті жəне мəжбүрлеп таратылатын банктердің 

тарату комиссиялары 
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық 

Банкі 
Ұсыну мерзімі:
ай сайынғы есеп:
тарату комиссиясының бөлімшелері болмаған жағдайда – есепті 

айдан кейінгі айдың 6 (алтысынан) кешіктірмей;
тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда – есепті ай-

дан кейінгі айдың 8 (сегізінен) кешіктірмей;
бірінші жартыжылдық үшін есеп:
тарату комиссиясының бөлімшелері болмаған жағдайда – 6 (ал-

тыншы) шілдеден кешіктірмей;
тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда – 8 (сегізінші) 

шілдеден кешіктірмей;
жылдық есеп:
тарату комиссиясының бөлімшелері болмаған жағдайда – есепті 

айдан кейінгі жылдың 25 (жиырма бесінші) қаңтарынан кешіктірмей;
тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда – есепті жыл-

дан кейінгі жылдың 30 (отызыншы) қаңтарынан кешіктірмей.

Нысан

20 ___ жылғы 1 __________ жағдай бойынша
___________________________________

(таратылатын банктің атауы) 

№ Міндеттеме түрі
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(5-баған – 
3-баған)

7 
(5-баған – 
4-баған)

1. Кредиторлар талапта-
рының əрбір кезегі 
бөлігінде Қазақстан 
Республикасының 
Ұлттық Банкі «Қазақстан 
Республикасындағы 
банктер жəне банк қыз-
метi туралы» 1995 
жыл  ғы 31 тамыз дағы 
Қазақстан Респуб лика-
сының Заңы 73-ба бы-
ның 4-тарма ғына сəйкес 
бекіткен кредиторлар 
талаптары ның тізіліміне 
(бұдан əрі - кредиторлар 
талаптарының тізілімі) 
сəйкес кредиторлардың 
алдындағы 
міндеттемелер 

     

2. Кредиторлар 
талаптарының тізіліміне 
енгізілмеген басқа 
кредиторлардың 
алдындағы 
міндеттемелер 

     

3. Тарату өндірісінің 
ағымдағы берешегі, 
оның ішінде:

     

3.1 тарату комиссиясы 
қызметкерлерінің ал-
дында еңбекақы төлеу 
бойынша

     

3.2 ағымдағы салық жəне 
бюджетке төленетін 
басқа да міндетті төлем-
дер бойынша банктің 
тарату комиссиясының 
берешегі

     

3.3 басқа берешек      
4. Басқа кредиторлық бе-

решек, оның ішінде 
талап етілмеген 
кредиторлық берешек

     

 Міндеттемелер 
жиынтығы

     

 
кестенің жалғасы:
Есепті кезең үшін (ай, жыл) өтелген, оның ішінде: Ескерту

ақшамен мүлік-
пен

өзара талаптар-
ды есепке алу 

нотариустың депо-
зитіне аударумен

8 9 10 11 12
     

 
Тарату комиссиясының төрағасы (ол болмаған кезеңде – оның 

орнындағы тұлға) 
___________________________________________ 
(тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) (қолы)

Бас бухгалтер 
_________________________________________ 
(тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) (қолы)

Орындаушы
____________________________________________________ 
(лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) (қолы)

Телефоны: ______________

Есепке қол қойылған күн 20 __ жылғы «___» __________ 

Мөр орны

Ескерту: əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру 
бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген

Таратылатын банк міндеттемелерінің
жай-күйі туралы есеп нысанына қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру 
бойынша түсіндірме

Таратылатын банк міндеттемелерінің жай-күйі туралы есеп

1-тарау. Жалпы ереже

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Таратылатын банк 
міндеттемелерінің жай-күйі туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан) 
толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк 
қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы 
Заңының  74-4-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сəйкес əзірленді.

3. Ай сайынғы есеп қаңтар, ақпан, наурыз, сəуір, мамыр, шілде, 
тамыз, қыркүйек, қазан, қараша үшін жасалады. Есепті айдан кейінгі 
айдың бірінші күні ай сайынғы есептің есепті күні болып табылады. 
Ай сайынғы есеп үшін өткен есепті күн өткен есептің есепті күні бо-
лып табылады.

Жартыжылдық есеп бірінші жартыжылдық үшін ұсынылады. 
Жартыжылдық есептің есепті күні жылдың 1 (бірінші) шілдесі болып 
табылады.

Жылдық есептің есепті күні есепті жылдан кейінгі жылдың 1 (бірінші) 
қаңтары болып табылады. Өткен есепті жылдың есепті күні жылдық 
есеп үшін өткен есепті жыл болып табылады.

4. Есептілікті жасау кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі мың 
теңгемен белгіленеді. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома нөлге дейін 
дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүзге) тең жəне одан жоғары сома 1000 
(мың теңгеге) дейін дөңгелектенеді.

5. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы (ол болмаған кезде – 
оның орнындағы тұлға), бас бухгалтер жəне орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

6. Бірінші жартыжылдыққа есепті жасау кезінде осы нысан бойын-
ша есеп маусым үшін жеке жəне жартыжылдық үшін жеке жасалады.

7. Жылдық есепті жасау кезінде осы нысан бойынша есеп 
желтоқсан үшін жеке жəне күнтізбелік жыл үшін жеке жасалады.

8. 2-бағанда кредиторлар талаптарының тізіліміне сəйкес 
міндеттемелердің түрі көрсетіледі.

9. 3-бағанда кредиторлар талаптарының тізілімі бекітілген күндегі 
жағдай бойынша міндеттемелер көрсетіледі.

10. 4-бағанда өткен есепті күндегі жағдай бойынша міндеттемелер 
көрсетіледі.

11. 5-бағанда есепті күндегі жағдай бойынша міндеттемелер 
көрсетіледі.

12. 6-бағанда кредиторлар талаптарының тізілімі бекітілген күндегі 
деректермен салыстырғанда 5 жəне 3-бағандар арасындағы айырма 
болып табылатын өзгеруі көрсетіледі.

13. 7-бағанда өткен есепті күніндегі деректермен салыстырғанда 
міндеттемелер 5 жəне 4-бағандар арасындағы айырма болып табы-
латын өзгеруі көрсетіледі.

14. 8-бағанда есепті кезең (ай, жыл) үшін міндеттеменің өтелгені 
ақшамен көрсетіледі.

15. 9-бағанда есепті кезең (ай, жыл) үшін (таратылатын банктің 
міндеттемелерін өтеуге берілген мүліктің баланстық құны) көрсетіледі.

16. 10-бағанда есепті кезең (ай, жыл) үшін өзара талаптарды есепке 
алу арқылы міндеттемені өтеу көрсетіледі.

17. 11-бағанда есепті кезең (ай, жыл) үшін нотариустың депозитіне 
аудару арқылы міндеттемені өтеу көрсетіледі.

18. 12-бағанда басқа да қосымша ақпарат көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 2 мамырдағы №71 қаулысына 2-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2015 жылғы 19 желтоқсандағы №227 қаулысына 11-қосымша 

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан 

Таратылатын банктің тарату комиссиясы жасаған
шығыстар туралы есеп

 Есепті кезең: 20__ жылғы «___» ___________ жағдай бойынша
 
Индекс: F11-LKB
Кезеңділігі: ай сайын, жартыжылдық, жылдық
Ұсынатындар: ерікті жəне мəжбүрлеп таратылатын банктердің 

тарату комиссиялары 
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық 

Банкі 
Ұсыну мерзімі:
ай сайынғы есеп:
тарату комиссиясының бөлімшелері болмаған жағдайда – есепті 

айдан кейінгі айдың 6 (алтысынан) кешіктірмей;
тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда – есепті ай-

дан кейінгі айдың 8 (сегізінен) кешіктірмей;
бірінші жартыжылдық үшін есеп:
тарату комиссиясының бөлімшелері болмаған жағдайда – 6 (ал-

тыншы) шілдеден кешіктірмей;
тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда – 8 (сегізінші) 

шілдеден кешіктірмей;
жылдық есеп:
тарату комиссиясының бөлімшелері болмаған жағдайда – есепті 

айдан кейінгі жылдың 25 (жиырма бесінші) қаңтарынан кешіктірмей;
тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда – есепті жыл-

дан кейінгі жылдың 30 (отызыншы) қаңтарынан кешіктірмей.

Нысан 

20 ___ жылғы 01 __________ жағдай бойынша

____________________________________________
(таратылатын банктің атауы)

 (мың теңгемен)
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Ай    

1. Қызметкерлерге еңбекақы төлеу    
1.1 Тарату комиссиясының төрағасына 

жəне мүшелеріне сыйақы, оның 
ішінде:

   

1.1.1 сыйақы    
1.1.2 жеке табыс салығы    
1.1.3 міндетті зейнетақы жарналары    
1.2 Еңбек шарттары негізінде жұмыс 

істейтін тарату комиссиясы-
на тартылған қызметкерлерге 
еңбекақы төлеу, оның ішінде:

   

1.2.1 лауазымдық еңбекақы    
1.2.2 жеке табыс салығы    
1.2.3 міндетті зейнетақы жарналары    
1.3 Ақысы төленетін қызмет көрсету 

шарттары бойынша қызмет көрсе-
туге тартылған қызмет керлерге 
еңбекақы төлеу, оның ішінде:

   

1.3.1 көрсетілген қызметтерге ақы төлеу    
1.3.2 жеке табыс салығы    
2. Зейнетақы жарналары    
2.1 Əлеуметтік салық    
2.2 Əлеуметтік аударымдар    
2.3 Мүлік салығы    
2.4 Көлік құралына салық    
2.5 Жер салығы    
2.6 Қосымша құн салығы    
2.7 Жер телімдерін пайдалану үшін 

төлем, қоршаған ортаға эмиссия-
лар үшін төлем

   

2.8 Өзге салықтар жəне бюджет-
ке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер

   

3. Əкімшілік шығыстар    
3.1 Қызметтік жəне шаруашылық 

қажеттілік үшін көлік жалдау 
қызметі

   

3.2 Байланыс қызметі    
3.3 Үйлер мен ғимараттарды күзету 

жəне сигнализация қызметі
   

3.4 Көлікті күзету қызметі    
3.5 Көлік тұрағын ұсыну қызметі    
3.6 Көлікті тіркеу қызметі    
3.7 Көлікті техникалық тексеру қызметі    
3.8 Көлікті сақтандыру қызметі    
3.9 Қызметкерді жазатай-

ым жағдайлардан мiндеттi 
сақтандыру бойынша сақтандыру 
сыйлықақысын төлеу қызметі

   

3.10 Коммуналдық қызмет    
3.11 Негізгі құрал-жабдықтарды 

ағымдағы жөндеу, оларға техника-
лық, сервистік қызмет көрсету (тек-
серу) жұмыстары

   

3.12 Үй-жайды жалдау    
3.13 Жылжымайтын мүлікті жəне тиісті 

құжаттаманы тіркеуші органдарда 
тіркеу қызметі

   

3.14 Мүлікті бағалау қызметі    
3.15 Бұқаралық ақпарат құралдарында 

жариялау қызметі
   

3.16 Жылыту жүйесін іске қосуға дайын-
дау қызметі

   

3.17 Сантехникалық жұмыстар    
3.18 Мүлікті сақтау қызметі    
3.19 Мемлекеттік бажды төлеу    
3.20 Нотариалдық куəландыру қызметі    
3.21 Мүлікті тасымалдау, тиеу, түсіру 

қызметі
   

3.22 Терезелерге темір тор, есіктер дай-
ындау жəне орнату қызметі

   

3.23 Аукциондар өткізу қызметі    
3.24 Инкассация қызметі    
3.25 Сараптама жүргізу қызметі    
3.26 Аудит жүргізу қызметі    
3.27 Құжаттарды аудару қызметі    
3.28 Телефон нөмірлерін орнату, ауы-

стыру немесе басқа жерге орнату
   

3.29 Орталық депозитарийдің бағалы 
қағаздарды ұстаушылар тізілім-
дерінің жүйесін жүргізу қызметі

   

3.30 Банк шотына қызмет көрсету, банк 
шотын ашпай жүзеге асырылған 
ақша аударымдары мен төлемдері 
бойынша қызмет

   

3.31 Құжаттарды ғылыми-техникалық 
өңдеу жəне оларды мұрағатқа тап-
сыру қызметі

   

3.32 Таратуды тіркеу үшін алым төлеу    
3.33 Коллекторлық қызмет    
4. Тауарлық-материалдық 

құндылықтарды сатып алу 
шығыстары

   

4.1 Офис жабдықтарын жұмыс бабын-
да ұстау шығыстары

   

4.2 Көлік құралдарын ұстау шығыстары    
4.3 Үй-жайларды ұстау шығыстары    
4.4 Қағаз жəне бланкілік өнімдерін са-

тып алу шығыстары
   

4.5 Кеңсе тауарларын сатып алу 
шығыстары

   

4.6 Жанар-жағар май материалдарын 
сатып алу шығыстары

   

5. Іссапар шығыстары    
6. Өзге шығыстар    
7. Болжанбаған шығыстар    
Бір айдың жиынтығы    
Жыл ішінде барлығы    

 
Тарату комиссиясының төрағасы (ол болмаған кезеңде – оның 

орнындағы тұлға) 
________________________________________ ___________
(тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)  (қолы)

Бас бухгалтер 
________________________________________     _____________
(тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)                     (қолы)

Орындаушы
_______________________________________     _____________
(лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) (қолы)

Телефоны: ______________

Есепке қол қойылған күн 20 __ жылғы «___» __________ 

Мөр орны

Ескерту: əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру 
бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген

Таратылатын банктің тарату комиссиясы жасаған
 шығыстар туралы есеп нысанына қосымша 

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру 
бойынша түсіндірме 

Таратылатын банктің тарату комиссиясы жасаған шығыстар 
туралы есеп  

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Таратылатын банктің 
тарату комиссиясы жасаған шығыстар туралы есеп» нысанын (бұдан 
əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк 
қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы 
Заңының  74-4-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сəйкес əзірленді.

3. Ай сайынғы есеп қаңтар, ақпан, наурыз, сəуір, мамыр, маусым, 
шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша үшін жасалады. Есепті айдан 
кейінгі айдың бірінші күні ай сайынғы есептің есепті күні болып та-
былады. Ай сайынғы есеп үшін өткен есепті күн өткен есептің есепті 
күні болып табылады.

Жартыжылдық есеп бірінші жартыжылдық үшін ұсынылады. 
Жартыжылдық есептің есепті күні жылдың 1 (бірінші) шілдесі болып 
табылады.

Жылдық есептің есепті күні есепті жылдан кейінгі жылдың 1 (бірінші) 
(Соңы 17-бетте) 
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қаңтары болып табылады. өткен есепті жылдың есепті күні жылдық 
есеп үшін өткен есепті күн болып табылады.

4. Нысанға Тарату комиссиясының төрағасы (ол болмаған кезде – 
оның орнындағы тұлға), бас бухгалтер жəне орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

 5. Бірінші жартыжылдыққа есепті жасау кезінде осы нысан бой-
ынша есеп маусым үшін жəне жартыжылдыққа жиынтық деректерді 
қорытындылай отырып жасалады.

6. Жылдық есепті жасау кезінде осы нысан бойынша есеп 
жел тоқсан үшін жəне күнтізбелік жыл үшін жиынтық деректерді 
қорытындылай отырып жасалады

7. 2-бағанда таратылатын банктің тарату комиссиясы жұмсаған 
шығыстардың атауы көрсетіледі.

8. 3-бағанда кредиторлар комитеті бекіткен (Қазақстан Респуб-
ликасының Ұлттық Банкімен келісілген) тарату шығыстары сметасына 
сəйкес шығыстар сомасы көрсетіледі.

 9. 4-бағанда нақты жұмсалған шығыстар сомасы көрсетіледі.
 10. 5-бағанда таратылатын банктің тарату комиссиясы жұмсаған 

шығыстар бойынша, 4 жəне 3-бағандардың айырмасын білдіретін 
өзгерістер көрсетіледі.

11. 1.1.3-жол ерікті таратылатын банктің тек тарату комиссиясы 
толтырады.

Қазақстан Республикасы  Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 2 мамырдағы №71 қаулысына 3-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2015 жылғы 19 желтоқсандағы №227 қаулысына 26-қосымша

 
Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Таратылатын банктің аралық тарату балансына енгізілген 
кредиторлар талаптарының тізілімі

Есепті кезең: 20__жылғы «___» _________________ 

Индекс: F21-LKB
Кезеңділігі: біржолғы
Ұсынатындар: ерікті жəне мəжбүрлеп таратылатын банктердің 

тарату комиссиялары
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық 

Банкі
 Ұсыну мерзімі: аралық тарату балансын жасау мерзiмі өткен күннен 

бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде 

«Бекітілді» 
 (қолы) 

20__ жылғы «__» _________ 
 мөр орны

Нысан

20 ___ жылғы 01 __________ жағдай бойынша

_________________________________
(таратылатын банктің атауы)

 

№

Кредиторлар 
талаптарының əрбір 

кезегі бөлігінде 
кредиторлардың 

атауы 

Тарату комиссиясымен танылған 
талаптар

Та
ра
ту

 ко
ми

сс
ия
сы

 
ха
тт
ам

ас
ын

ың
 н
өм

ір
і м

ен
 кү

ні Танылған сома

Ба
ла
нс
ты

қ ш
от

 н
өм

ір
і

ұлттық 
валютада 
(теңгемен)

шетел ва-
лютасында

АҚ
Ш

 д
ол
ла
ры

еу
ро

ре
се
й 
ру
бл
і

өз
ге

 ш
ет
ел

 в
ал
ю
та
сы

1 2 3 4 5 6
1. 1-кезек, оның 

ішінде:
       

1.        
2.
…
1-кезек бойынша 
жиынтығы:

       

2. 2-кезек:        
1.        
2.        
…
2-кезек бойынша 
жиынтығы:

       

3. 3-кезек:        
1.        
2.
…
3-кезек бойынша 
жиынтығы:

       

4. 4-кезек:        
1.        
2.        
…..        
4-кезек бойынша 
жиынтығы:

       

5. 5-кезек:        
1.        
2.        
…
5-кезек бойынша 
жиынтығы:

       

6. 6-кезек:        
1.        
2.        
…..        
6-кезек бойынша 
жиынтығы:

       

7. 7-кезек:        
1.        
2.        
…..        
7-кезек бойынша 
жиынтығы:

       

8. 8-кезек:        
1.        
2.        
……        
8-кезек бойынша 
жиынтығы:

       

9. 9-кезек:
1.
2.
…
9-кезек бойынша 
жиынтығы:

10. 10-кезек
1.
2.
10-кезек бойынша 
жиынтығы:

Бар-
лығы:

1+2+3+4+5+ 
6+7+8+9+10

       

 
кестенің жалғасы: 

Кредитор талаптарын 
тануға негіз болған 

құжаттардың атаулары

Кредиторға оның талабының 
танылғаны туралы жіберілген жауап

Ес
ке
рт
у

күні нөмірі
7 8 9 10
    
    
    
    
    
    

Тарату комиссиясының төрағасы (ол болмаған кезеңде – оның 
орнындағы тұлға) 

_________________________________________ 
(тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) (қолы)

Бас бухгалтер 
___________________________________________ 
(тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) (қолы)

Орындаушы
___________________________________________ 
(лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) (қолы)

Телефоны: ______________

Есепке қол қойылған күн 20 __ жылғы «___» __________ 

Мөр орны

Ескерту: əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру 
бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген

Таратылатын банктің аралық тарату балансына енгізілген 
кредиторлар талаптарының тізілімі нысанына қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру 
бойынша
түсіндірме

Таратылатын банктің аралық тарату балансына енгізілген 
кредиторлар талаптарының тізілімі

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Таратылатын банктің 
аралық тарату балансына енгізілген кредиторлар талаптарының 
тізілімі» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай 
талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк 
қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы 
Заңының 74-4-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сəйкес əзірленді.

3. Нысан Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне аралық та-
рату балансымен бірге 2 (екі данада) ұсынылады.

4. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы (ол болмаған кезеңде 
– оның орнындағы тұлға), бас бухгалтер жəне орындаушы қол қояды.

5. Нысан тігіледі, нөмірленеді жəне Нысанның соңғы парағының 
сыртқы жағына «____ парақ тігілді жəне нөмірленді» деген жазба 
жазылады.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

6. Нысан таратылатын банктің бас офисі мен тарату комиссиясының 
бөлімшелері бөлігінде толтырылады.

7. 2-бағанда кредиторлардың атауы (кезектілік тəртібімен) 
көрсетіледі.

8. 3-бағанда банктің тарату комиссиясының кредиторлар талап-
тарының танылғаны туралы тарату комиссиясы хаттамасының нөмірі 
мен күні көрсетіледі.

9. 4 жəне 5-бағандарда тарату комиссиясымен танылған ұлттық 
жəне шетел валюталарындағы талаптар туралы ақпарат көрсетіледі.

10. 6-бағанда баланстық шоттардың нөмірі көрсетіледі.
11. 7-бағанда тарату комиссиясының кредитордың талаптарын 

тануына негіз болған құжаттардың атаулары көрсетіледі.
12. 8 жəне 9-бағандарда кредиторға оның талаптарының таныл-

ғаны туралы жіберілген жауап (күні мен нөмірі) көрсетіледі.
13. 10-бағанда таратылатын банктің аралық тарату балансына 

енгізілген кредиторлар талаптарының тізілімі туралы өзге қосымша 
ақпарат көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы  Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 2 мамырдағы №71 қаулысына 4-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2015 жылғы 19 желтоқсандағы №227 қаулысына 28-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан 

Таратылатын банктің аралық тарату балансына енгізілген 
кредиторлар талаптарының тізіліміне 
өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар

 Есепті кезең: 20__жылғы «___» _________________ 

Индекс: F23-LKB
Кезеңділігі: деректердің көрсеткіштері өзгерген жағдайларда
Ұсынатындар: ерікті жəне мəжбүрлеп таратылатын банктердің 

тарату комиссиялары
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық 

Банкі
Ұсыну мерзімі: аралық тарату балансын жасау мерзiмі өткен күннен 

бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде 
«Бекітілді» 

 (қолы) 
20__ жылғы «__» _________ мөр орны

Нысан

20 ___ жылғы 01 __________ жағдай бойынша 

________________________________
(таратылатын банктің атауы)

№ Кредиторлардың атауы 
(кредиторлар талап-
тарының əрбір кезегі 
бөлігінде Қазақстан 
Республикасының 

Ұлттық Банкі 
«Қазақстан Республика-
сындағы банктер жəне 
банк қызметi тура-
лы» 1995 жылғы 31 
тамыздағы Қазақстан 
Республикасының 
Заңы 73-бабының 

4-тармағына сəйкес 
бекіткен кредиторлар 

талаптарының тізіліміне 
(бұдан əрі - кредитор-
лар талаптарының 
тізілімі) сəйкес)

Алдында бекітілген кредиторлар 
талаптарының тізіліміне сəйкес 

сома 

ұлттық 
валю-
тада 

(теңге-
мен)

шетел валютасында
АҚШ 
дол-
ла-
ры

еу
ро

ре-
сей 
рублі

өзге 
шетел 
валю-
тасы

1 2 3 4
 
 
 
 кестенің жалғасы:

Өзгерілуі не толықтырылуы тиіс талаптар

тарату ко-
миссиясы 

хаттамасының 
нөмірі мен күні

 өзгерістер не толықтырулар 
ескерілген сома 

Баланстық 
шот нөмірі

ұлттық 
валютада 
(теңгемен)

шетел валютасында

АҚ
Ш

 д
ол

-
ла
ры

еу
ро

ре
се
й 
ру
бл
і

өз
ге

 ш
ет
ел

 
ва
лю

та
сы

5 6 7 8

кестенің жалғасы:
 Пайда болған айырма

(тиісінше 6 немесе 7-бағанның 
жəне 3 немесе 4-бағанның 

 арасындағы)

Ө
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ер
іст
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е 
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се
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і

Ес
ке
рт
у

ұлттық 
валютада 
(теңгемен)

шетел валютасында

АҚ
Ш

 д
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-
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еу
ро

ре
се
й 
ру
бл
і

өз
ге

 ш
ет
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Тарату комиссиясының төрағасы (ол болмаған кезеңде – оның 

орнындағы тұлға) 
___________________________________ _____________
(тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) (қолы)

Бас бухгалтер 
___________________________________ _____________
(тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) (қолы)

Орындаушы

(Соңы. Басы 16-бетте) __________________________________________ __________
(лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) (қолы)

Телефоны: ______________

Есепке қол қойылған күн 20 __ жылғы «___» __________ 

Мөр орны

Ескерту: əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру 
бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген

Таратылатын банктің аралық тарату балансына енгізілген 
кредиторлар талаптарының тізіліміне өзгерістер жəне 

(немесе) толықтырулардың нысанына қосымша 

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру 
бойынша түсіндірме

Таратылатын банктің аралық тарату балансына енгізілген 
кредиторлар талаптарының тізіліміне өзгерістер жəне (немесе) 

толықтырулар

1-тарау. Жалпы ережелер 

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Таратылатын банктің 
аралық тарату балансына енгізілген кредиторлар талаптарының 
тізіліміне өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар» нысанын (бұдан 
əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк 
қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы 
Заңының  74-4-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сəйкес əзірленді.

3. Нысан Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне аралық 
тарату балансына енгізілген кредиторлар талаптарының тізіліміне 
өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар болған кезде ұсынылады.

4. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы (ол болмаған кезеңде 
– оның орнындағы тұлға), бас бухгалтер жəне орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 2-бағанда кредиторлардың атауы (кезектілік тəртібімен) 
көрсетіледі.

6. 3 жəне 4-бағандарда кредиторлар талаптарының тізіліміне 
барлық өзгерістерді ескере отырып кредиторлар талаптарының жал-
пы сомасы ұлттық жəне шетел валюталарында көрсетіледі.

7. 5-бағанда өзгертілуі не толықтырылуы тиіс талаптарға қатысты 
тарату комиссиясы хаттамасының нөмірі мен күні көрсетіледі.

8. 6 жəне 7-бағандарда өзгерістер не толықтырулар ескерілген 
сома ұлттық жəне шетел валюталарында көрсетіледі.

9. 8-бағанда баланстық шоттың нөмірі көрсетіледі.
10. 9 жəне 10-бағандарда өзгертілуі не толықтырылуы тиіс 

талаптардың жəне алдында бекітілген кредиторлар талаптарының 
тізіліміне сəйкес сома арасында туындаған айырма көрсетіледі.

11. 11-бағанда өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізу 
негіздемесі (оның ішінде құжаттардың атаулары) көрсетіледі.

12. 12-бағанда кредиторға оның талабының танылғаны туралы 
жіберілген жауаптың күні мен нөмірі көрсетіледі.

13. 13-бағанда таратылатын банктің аралық тарату балансына 
енгізілген кредиторлар талаптарының тізіліміне өзгерістер жəне (не-
месе) толықтырулар бойынша өзге қосымша ақпарат көрсетіледі.

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 
2019 жылғы 16 мамырда Нормативтік құқықтық кесімдерді 
мем  лекеттік тіркеудің тізіліміне №18683 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 29 мамыр          №215       Нұр-Сұлтан қаласы

«Кәсіпшілік күш-жігер нормативтерін бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Премьер-

Министрінің орынбасары – Қазақстан 
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 

2018 жылғы 12 шiлдедегi №298 бұйрығына 
өзгеріс енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН:
1. «Кəсіпшілік күш-жігер нормативтерін бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан 
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2018 жылғы 12 шiлде-
дегi №298 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде №17257 болып тіркелген, 2018 жылғы 8 тамызда 
Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық 
бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген балық шаруашылығы су айдын-
дарындағы жəне (немесе) учаскелеріндегі кəсіпшілік күш-жігер норма-
тивтері осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын. 

2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 
Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитеті заңнамада 
белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде 
мемлекеттік тіркелуін; 

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік 10 
(он) күн ішінде оның қазақ жəне орыс тілдерінде ресми жариялау жəне 
Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық 
бақылау банкіне енгізу үшін «Қазақстан Республикасының Заңнама 
жəне құқықтық ақпарат институты» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

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

4) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оның Қазақстан 
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің интернет-ресур-
сында орналастырылуын;

5) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде 
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Заң қызметі 
департаментіне осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларында 
көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтердің 
ұсынылуын қамтамасыз етсін.

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

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

Қазақстан Республикасының
Ауыл шаруашылығы
министрі С.ОМАРОВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2019 жылғы 29 мамырдағы №215 бұйрығына қосымша

Балық шаруашылығы су айдындары жəне (немесе) учаскелерінің кəсіпшілік күш жігері нормативтері

№ Су айдындары Аулардың саны Жылымдардың/ 
қабадалардың саны

Балықшылардың 
саны

Кемелердің саны** Қайықтардың саны

Бір к/у* Барлық к/у Бір к/у Барлық к/у Бір к/у Барлық к/у Бір к/у Барлық к/у Бір к/у Барлық к/у
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Халықаралық маңызы бар су айдындары
1 Жайық өзені - - 2 32 20 320 2 32 6 96
2 Қиғаш өзені - - 4 28 20 140 2 14 6 42
3 Каспий теңізі (Теңізде ау-

лау)
300 5400 300 5400 30 540 2 36 6 108

4 Жайсан көлі 400 2800 7 49 118 826 14 98 24 168
5 Бұқтырма су қоймасы 183 3477 3 57 50 950 3 57 10 190
6 Шүлбі су қоймасы 85 850 1 10 20 200 1 10 4 40
7 Шардара су қоймасы - - 4 16 24 96 4 16 4 16
8 Кіші Арал теңізі 400 7000 2 36 40 720 2 36 20 360
9 Сырдария өзені 150 600 1 4 15 60 1 4 4 16

Қапшағай су қоймасы
№ Бір балықшыға аулардың 

саны,
дана

Керме аулардың 
(сүйретпелердің) саны

1 шақырым учаскенің 
ұзындығына 

балықшылардың саны ***

Кемелердің 
саны

1 шақырым учаскенің 
ұзындығына кемелердің саны 

***
10 15 10 2 10 2

Республикалық маңызы бар су айдындары
11 Алакөл көлі 40 360 1 9 10 90 1 9 4 36
12 Сасықкөл көлі 20 300 1 15 10 150 1 15 4 60
13 Қошқаркөл көлі 60 60 2 2 20 20 - - 4 4

Балқаш көлі
№ Аудан 

нөмірі
Аулардың 
саны, дана

Керме аулар 
саны, дана

Балық аулаумен айналысатын 
балықшылар саны

Саны, бірлік
Моторлы қайық Балық аулау кемелері

1 2 3 4 5 6 7
1 1 314 15 106 11 30
2 2 403 10 80 13 20
3 3 527 11 92 17 22
4 4 431 7 64 15 14
5 5 276 1 20 9 2
6 6 545 5 57 18 10
7 7 473 2 36 16 4
8 8 201 1 16 7 2
9 9 201 1 16 7 2

10 10 101 1 11 3 2
11 11 128 - 6 4 -
Барлығы 3600 54 504 120 108

Ескертпе: 
*к/у – кəсіптік балық аулау учаскелері;
** – кемелер ретінде шағын көлемді кемеден басқа балық аулауға қолданылатын барлық кемелер түрі пайымдалады;
*** – балық шаруашылығы учаскесінің паспортына сəйкес жаға бойынша учаскенің ұзындығы.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2019 жылғы 31 мамырда Нормативтік құқықтық кесімдерді 
мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №18749 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 27 мамыр        №233        Нұр-Сұлтан қаласы

«Ересектерге арналған қосымша білім беру 
ұйымдарының түрлері қызметінің үлгілік 

қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2013 жылғы 11 қыркүйектегі №370 бұйрығына 

өзгерістер енгізу туралы
 
БҰЙЫРАМЫН:
1. «Ересектерге арналған қосымша білім беру ұйымдарының 

түрлері қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2013 жылғы 11 
қыркүйектегі №370 бұйрығына (Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №8829 
болып енгізілді, 2014 жылғы 15 сəуірдегі «Егемен Қазақстан» газетінің 
№72 (28296) санында жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Ересектерге арналған қосымша 
білім беру ұйымдарының түрлері қызметінің үлгілік қағидаларында:

36 - тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«36. Білім алушылардың үлгерімін ағымдық бақылау, аралық 

жəне қорытынды аттестаттау Қазақстан Республикасы Білім жəне 
ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы №125 бұйрығымен 
бекітілген Орта, техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі 
білім беру ұйымдары үшін білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы 
бақылауды, оларды аралық жəне қорытынды аттестаттауды өткізудің 
үлгілік қағидаларына сəйкес (Қазақстан Республикасының нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №5191 болып 
тіркелген) жүзеге асырылады.»;

38-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«38. Орталықтарда білім алушылармен оқу сабақтарын 

ұйымдастыру жəне өткізу үшін Қазақстан Республикасы Білім жəне 
ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы №595 бұйрығымен 

бекітілген Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің 
үлгілік қағидаларына сəйкес оқу топтары құрылады. (Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 17657 болып тіркелген).».

2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі 
Техникалық жəне кəсіптік білім департаменті заңнамада белгіленген 
тəртіппен:

1) осы  бұйрықтың  Қазақстан  Республикасының  Əділет 
министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркеуден өткен күнінен бастап 
күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне 
электронды түрдегі көшірмелерін ресми жариялау жəне Қазақстан 
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау 
банкіне енгізу үшін «Қазақстан Республикасы Заңнама жəне құқықтық 
ақпарат институты» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жолдауды;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым 
министрлігінің интернет-ресурсына орналастыруды;

4) осы бұйрық мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін он жұмыс күні 
ішінде Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің 
Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1), 2) жəне 3) 
тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындаулы туралы 
мəліметтерді  ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының 
Білім жəне ғылым вице-министрі Э.А. Суханбердиеваға жүктелсін.

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

Министр К.ШƏМШИДИНОВА

КЕЛІСІЛДІ
Қазақстан Республикасы
Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министрлігі

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 
2019 жылғы 28 мамырда Нормативтік құқықтық кесімдерді 
мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №18743 болып енгізілді.
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(Жалғасы 19-бетте) 

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2018 жылғы 20  қыркүйектегі № 469 бұйрығына 97-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2013 жылғы 3 сəуірдегі №115 бұйрығына 537-қосымша

Орташа ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға арналған
6-9 сыныптары үшін «Адам жəне əлем» пəнінен жаңартылған 

мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Орташа ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға арналған 
6-9 сыныптары үшін «Адам жəне əлем» пəнінен жаңартылған 
мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы (бұдан əрі – Бағдарлама) «Білім 
туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 
5-бабы 6) тармақшасына сəйкес əзірленген.

2. «Адам жəне əлем» оқу пəнінің мақсаты – білім алушылардың 
бастауыш сыныпта алған  қоршаған əлем туралы түсініктерін кеңейту 
жəне бекіту, қоршаған əлемде  бағдарлаудың тəжірибелік тəсілдерін 
дамыту, өмірлік қажетті дағдылары мен икемділіктерін қалыптастыру. 

3. Негізгі міндеттері:
1) қоршаған əлемде тəжірибелік бағдарлау үшін қажетті икемді-

ліктер мен дағдыларды, табиғаттағы қауіпсіз тəртіпті қалыптастыру; 
2) өз денсаулығын сақтау жəне күту дағдыларын қалыптастыру;  
3) адекваттық əлеуметтік тəртіп қалыптастыру.  

2-тарау. Оқу процесін ұйымдастырудағы педагогикалық 
тəсілдер

4. Бағдарламада оқу-нормативтік құжаттың дəстүрлі міндеттері 
арнайы білім беру мектептерінде білім беру процесін ұйымдастырудың 
инновациялық тəсілдерімен үйлесімді сабақтасқан. 

5. Құндылыққа, іс-əрекетке, коммуникативтік, тұлғаға бағдарлық 
тəсілдер білім берудің классикалық негізі ретінде оқыту мақсаттарының 
жүйесі мен білім беру процесі нəтижелерінің басымдылығын арттыру 
үшін қолданылып, Бағдарламаның жаңа құрылымында көрініс тапты.  

6. Қазіргі кезеңде білім алушының өздігінен білімді игеруі үшін 
оның белсенді іс-əрекетін ұйымдастыру оқу процесіне қойылатын 
негізгі талаптардың бірі болып табылады. Мұндай тəсіл пəндік білімді, 
əлеуметтік жəне коммуникативтік дағдыларды ғана емес, сонымен 
бірге өзінің жеке мүдделері мен болашағын сезінуге, сындарлы 
шешімдер қабылдауына мүмкіндік беретін тұлғалық қасиеттерді де 
меңгеруге ықпал етеді. 

7. Тұлғалық-бағдарлық білім беруді  күшейту білім беру процесінде 
барлық қатысушылардың өзара қарым-қатынасында өктемшілікке жол 
бермей, ынтымақтастығы үшін алғышарттарды құрайтын оқытудың 
алуан түрлі интербелсенді əдістерін қолдану кезінде мүмкін болады.

8. Білім беру процесін ұйымдастырудың барлық тəсілдемелері 
орташа ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларды  оқытуды шынайы 
заттық-тəжірибелік əрекеттің мəнмəтініндегі күнделікті қарым-қатынас 
жағдайында, білім, əрекеттену тəсілдерімен белсенді алмасатын  
нақты істер мен жағдай түрінде ұйымдастыруға бағытталған. 

9. Білім алушылармен «Адам жəне əлем» пəні аясында жұмыс 
істеу процесінде «Шаруашылық еңбек», «Кəсіп», «Тəртіп мəдениеті», 
«Əлеуметтік-тұрмыстық бағдарлау» курстарымен пəнаралық 
байланыс орнатылады. Аталған пəндер бойынша бағдарламалардың 
мазмұнын «Адам жəне əлем» пəні бойынша бір сабақ аясында 
кіріктіруге болады. 

10. Оқу процесін ұйымдастыру тəсілінің негізінде ақыл-ой дамымауы 
айқын байқалатын тұлғалардың өмірін ұйымдастырудың  негізін 
қалаушы идея ретінде бүкіл əлемде қабылданған «қалыптандыру» 
педагогикалық тұжырымдамасы жатыр. Осы тұжырымдамаға сəйкес  
білім алушы түзету педагогикалық шаралардың барлық жүйесін 
жобалаған кездегі  негізгі жəне жалғыз есептеу нүктесі болып 
табылады. 

11. Жоспарланған педагогикалық шаралар білім алушылармен 
тікелей жүргізілетін жұмыстарды ғана емес, сондай-ақ қоршаған 
ортаның қайтадан құрылуын, əрбір білім алушының  өзіндік əрекетін 
ынталандыратын жағдайды тудыруды да қамтиды. 

12. «Қалыптандыру» тұжырымдамасының негізінде оқыту мен 
тəрбиелеу процесін ұйымдастыру қағидалары қалыптастырылған:

1) білім алушының өзіндік бірегей ерекшеліктерін сақтай отырып, 
дербес қарқында даму мүмкіндігімен қамтамасыз ету. Бұл қағиданы 
сақтау баланы оқытудың жеке бағдарламасының мазмұнын анықтау 
мақсатында оның мүмкіндігі мен ілгерілмелі дамуын үнемі зерделеп 
отыруды білдіреді;

2) педагогтың əрбір білім алушыны оқытудың мазмұнын, тəсілдерін, 
түрін, дидактикалық құралдарды олардың жеке мүмкіндіктері мен білім 
берудегі жəне жеке тұлғалық жетістікерін мониторингілеу нəтижесін 
есепке ала отырып, өздігінен таңдауы; 

3) білім алушыларда тəжірибелік əрекеттер мен əлеуметтік 
дағдыларды қалыптастыру үшін қажетті мектептік ортаны құру. Білім 
алушылармен сабақ өтетін жайлар  əр түрлі өмірлік жағдаяттарды 
бейнелейтін кеңістікке айналдырылады; 

4) білім алушылардың мектептегі күнделікті əрекеттерінің бірік-
тірілген сипаты. Сабақ барлық оқу пəндері бойынша біріктірілген 
сипатта болады; 

5) əлеуметтендіру құралы ретіндегі ойлау, сөйлеу тілі мен 
коммуникацияны дамыту қағидасы. Сөйлеу тілін түсінуді кеңейту, 
қарым-қатынастың сөздік жəне сөздік емес құралдарын қалыптастыру, 
білім алушылардың көрнекілік-əрекеттік ойлауын дамыту бойынша 
жұмыстар бірізділікпен құрылады.  

6) оқу-тəрбиелеу процесінің əлеуметтендіру бағыттылығы: білім 
алушыларды күрделі əлеуметтік ортаға ендіру. 

13. Орташа ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларды оқыту процесі 
мазмұны жағынан да, сол сияқты ұйымдастыру түрі жағынан да қатал 
реттелуі мүмкін емес. 

14. Білім алушылар сабақты əрекет түрін білім алушының  өзіне 
қажет болған жағдайда өзгерте алатын, жекеленген жұмысты 
орындайтындай  жəне педагогтан жеке көмек ала алатындай етіп 
ұйымдастырылуын қажет етеді. Білім алушыларға сынып бөлмесінде 
еркін қозағала алатындай мүмкіндік берілуге тиісті.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ 

2018 жылғы 20 қыркүйек          №469         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 өзгеріс 

пен толықтырулар енгізу туралы

(Жалғасы. Басы 2018 ж., 206-221, 223-227, 229,
2019 ж, 48, 51, 53, 58, 60, 62, 67, 69, 74, 80, 91, 93, 

103-нөмірлерде)

2) мектеп. Мектептің атауы, нөмірі мен мекенжайы. Мектепке 
баратын жəне мектептен қайтатын жол. Мектептегі жəне сыныптағы 
жиһазға, мектептің ауласына ұқыпты қарау;

3) менің Отаным – Қазақстан. Отанымыздың атауы – Қазақстан. 
Еліміздің басты қаласы – Астана. Отанымыздың ірі қаласы – Алматы. 
Мемлекеттік мерекелер жəне атаулы күндер;

4) көлік, жол қозғалысы ережелері. Көлік құралдары жəне көлік 
құралдарының түрлері туралы өткендерді қайталау. Əр түрлі 
жағдайдарда көшеден өту ережелері. Қоғамдық көлікке арналған 
аялдамалар. Көшелердегі жəне жол қилысындағы (бағдаршам, 
реттеуші) көлікті жəне жүргіншілерді реттеу ережелері. Астанадағы 
жəне Алматыдағы көлік құралдары (автобус, троллейбус, трамвай, 
такси, метро). Алысқа баратын көлік түрлері – пойыз, ұшақ;

5) жыл мезгілдері. Табиғаттағы мезгілдік өзгерістер. Табиғаттағы 
мезгілдік өзгерістерді бақылау. Ауа райы. Жаз белгілері: күн қатты 
қыздырады, ыстық, шық, тұман, бұлт жəне қара бұлт, жазғы жаңбыр, 
нөсер жаңбыр, бұршақ, найзағай, жай туралы түсініктерін нақтылау 
жəне кеңейту. Табиғаттағы өзгерістерді өздігінен бақылау жəне 
күнделікке жазу. Жаз айларының атауларын нақтылау. Күз белгілерін 
бақылау: күн қысқарады, ал түн ұзарады, суық жел соғады, жаңбыр 
жиі жауады, күн суытады, ағаш жапырақтары сарғаяды, түседі. Жыл 
құстарының қысқа дайындығы туралы мəліметтер. Қатқақтарды 
бақылау. Күз айларының атаулары. Қыс айларындағы табиғаттағы 
өзгерістерді бақылау: қыстыгүні күн кеш шығады, ерте батады, күн 
қысқарады, түн ұзарады, аяз, боран, қар жауады, аязды күні су қатып 
қалады, аяқ астындағы қар сықырлайды. Қыс айларының атаулары. 
Балалардың қыстағы ойындары. Көктем белгілерін өздігінен бақылау: 
күн жоғары көтеріледі, қатты қыздыра бастады, мұз жүрді, қардың 
еруі, ағаштар бүршік жарды, жапырақтар мен гүлдер шыға бастады, 
жеміс ағаштары гүлдеді, ағаштар мен бұталарды отырғызу, бақшада 
тұқым себу, жəндіктер пайда болды, құстар ұшып келді. Көктем 
айларының атаулары. Жыл құстары мен жəндіктерді бақылау. 
Құстардың жəне жануарлардың көктемдегі өмірлеріндегі өзгерістерді 
бақылау. Балалардың көктемдегі ойындары. Адамдардың əр түрлі 
жыл мезгіліндегі еңбектері;

6) өсімдіктер. Бақша өсімдіктері – айырмашылықтары жəне са-
лыстыру. Көкөністердің адам үшін пайдасы. Көкөністерді сақтау. 
Жемістер жəне жидектер – айырмашылықтары жəне салыстыру. 
Жемістер жəне жидектердің адам үшін пайдасы. Тосап, нəрсу. 
Бұталар мен ағаштар. Бұталар (шырғанақ, итмұрын, қарлыған) 
туралы түсініктерін кеңейту. Ағаштар (емен), қылқан жапырақты 
ағаштар (қарағай, шырша). Бұталар, ағаштар мен гүлдердің 
айырмашылықтары;

7) жануарлар. Үй жануарлары. Білім алушылардың үй жану-
арлары: ешкі, қой, түйе, сиыр, жылқы жəне басқалары туралы 
түсініктерін кеңейту. Сыртқы түрі. Олардың күтімі, адамға тигізер 
пайдасы. Жабайы жануарлар. Жабайы жануарлар туралы түсінікті 
кеңейту жəне нақтылау. Жабайы жануарлармен үй жануарларын 
салыстыру: қоректенуі, өмір сүру түрі, адам үшін пайдасы. Жабайы 
құстар. Білім алушылардың жабайы құстар: үйрек, қаз, аққу туралы 
түсініктерін кеңейту. Сыртқы түрі. Мекендеу орны. Жабайы құстардың 
үй құстарынан айырмашылығы. Балық жəне олардың құрылысы 
(бас, желбезек, жүзбеқанаты, құйрығы). Қозғалу тəсілі. Балықтың 
қоректенуі. Мекендейтін жері (өзен, теңіз, көл). Аквариумдағы 
балықтардың күтімі.

4-тарау. Оқыту мақсаттарының жүйесі
41. Оқыту мақсаттары Бағдарламада кодтық белгімен берілген. 

Кодтағы бірінші сан сыныпты, еінші жəне үшінші сандар – Бағдарлама 
бөлімі мен бөлімшесін білдіреді, төртінші сан оқу мақсатының реттік 
нөмірін көрсетеді. Мысалы, 5.2.1.4 кодындағы «5» – сынып, «2.1» – 
бөлімше, «4» – оқу мақсатының реттік нөмірі.

42. Оқыту мақсаттары бойынша күтілетін нəтижелер:
1) 1-бөлім «Мен жəне қоғам»:

1-кесте

Бөлімше Оқыту мақсаттары
5-сынып

1.1 Менің 
үйім

5.1.1.1 үйінің мекенжайын, мектепке дейінгі жолды 
білу; 
5.1.1.2 жанұядағы тəртіп ережелерін орындау; 
5.1.1.3 ересектердің еңбектерін сыйлау;
5.1.1.4 жанұяда күші жететін тапсырмаларды орын-
дау; 
5.1.1.5 ата-анасына, ересек адамдарға өтінішін, 
қалауын білдіру, ересектердің, құрдастарының сөзін 
бөлмей, жайымен, сыпайы сөйлесу; 
5.1.1.6 тұрғын бөлмелерді атау, олардың (асхана, 
жатын бөлме, жуынатын бөлме, асүй) қолданысын 
түсіндіру; 
5.1.1.7 негізгі үй жиһаздарын атау жəне олардың 
қолданысын түсіндіру; 
5.1.1.8 жиһаз күтімі бойынша тапсырмаларды орын-
дау; 
5.1.1.9 негізгі тұрмыстық техникаларды атау жəне 
олардың қолданысын түсіндіру;
5.1.1.10 жиһазды тұрмыстық техникадан ажырату; 
5.1.1.11 негізгі үй ыдыстарын атау жəне олардың 
қолданысын түсіндіру; 
5.1.1.12 асүйлік, шəй ішетін, асханалық ыдыстарды 
ажырата білу; 
5.1.1.13 ыдыс күтімі бойынша тапсырмаларды орын-
дау; 
5.1.1.14 жиһазды жəне ыдысты ұқыптылықпен пай-
далану

1.2 Мектеп 5.1.2.1 сыныптасының есімі мен тегін айта білу; 
5.1.2.2 мектептің адам өміріндегі маңызын түсіну; 
5.1.2.3 мектептік қауымдастықтағы ұжымдық, топтық 
жəне тұлғааралық тəртіп нормаларын түсіну; 
5.1.2.4 білім алушының тəртіп ережелерін орындау; 
5.1.2.5 мұғалімді, тəрбиешіні есімі жəне тегі бойын-
ша атау; 
5.1.2.6 мектептің нөмірі мен мекенжайын атау;  
5.1.2.7 мектепке баратын жəне мектептен қайтатын 
жолды білу; 
5.1.2.8 мектептегі жəне сыныптағы жиһазға 
ұқыптылықпен қарау; 
5.1.2.9 оқу жабдықтарын дұрыс пайдалана білу; 
5.1.2.10 оқу тапсырмасын түсінуге талпыну; 
5.1.2.11 оқу сабағына арналған оқу орнын дайындау; 
5.1.2.12 дұрыс мүсінді сақтау; 
5.1.2.13 білім алушы ережелерін түсіну жəне орындау

2) «Менің Отаным – Қазақстан»:
2-кесте
Бөлімше Оқыту мақсаттары

5-сынып
2.1 Менің 
қалам, ауы-
лым  

5.2.1.1 қала мен ауыл арасындағы айырмашылықты 
түсіну; 
5.2.1.2 өзінің қаласындағы, ауылындағы негізгі 
мекемелердің (дүкен, мəдениет үйі, емхана, мектеп) 
қолданысын білу; 
5.2.1.3 өзінің Қазақстанда тұратынын; өздерінің 
қаласы, ауылы Қазақстанда орналасқанын түсіну; 
5.2.1.4 олардың Отаны – Қазақстан екенін ұғыну;  
5.2.1.5 астана – еліміздің бас қаласы екенін түсіну;  
5.2.1.6 Қазақстан Республикасының астанасының 
атауын білу; 
5.2.1.7 өз үйінің мекенжайын атау; 
5.2.1.8 мектепке дейінгі жолды табу; 
5.2.1.9 өзі тұратын қаланың, ауылдың басты 
көшелерін атау; 
5.2.1.10 еліміздің ірі қалаларын атау; 
5.2.1.11 мемлекеттік мерекелерді жəне атаулы дата-
ларды білу

2.2 Көлік, 
жол 
қозғалысы 
ережелері  

5.2.2.1 жол қозғалысы ержелері, көшеден өту 
ережелері, бағдаршамның сигналдары туралы 
білімді бекіту;  
5.2.2.2 балалардың көліктегі, қоғамдық орындардағы 
(театрдағы, мұражайдағы) тəртіп ережелерін орын-
дау; 
5.2.2.3 көшедегі тəртіп ережелерін орындау: жая-
ужолмен жүру, көшеден ересектермен бірге өту, 
көшеден өту ережелерін орындау;  
5.2.2.4 көшеден жүргіншілер өтпе жолымен, жерасты 
жəне жерүсті өтпе жолмен өту ережелерін орындау; 
5.2.2.5 көшеден реттеушінің белгісі бойынша өту 
ережелерін орындау; 
5.2.2.6 жол қилысынан өту ережелерін орындау; 
5.2.2.7 қоғамдық көліктерге арналған аялдамалар-
ды байқау; 5.2.2.8 қаладағы көлік түрлерін: автобус, 
троллейбус, трамвай, такси, метро атау; 
5.2.2.9 алысқа баратын көлік түрлерін: пойыз, ұшақ 
атау

3) «Табиғат»:
3-кесте

Бөлімше Оқыту мақсаттары
5-сынып

3.1 Таби-
ғаттағы 
мезгілдік 
өзгерістер  

5.3.1.1 жыл мезгілдерінің белгілерін атау; 
5.3.1.2 өсімдіктер мен жануарлар өмірінің жыл 
мезгілдеріне тəуелділігін түсіну; 
5.3.1.3 табиғаттағы мезгілдік өзгерістерді атау;
5.3.1.4 табиғаттағы мезгілдік өзгерістерді бақылау;
5.3.1.5 əр түрлі жыл мезгіліндегі табиғаттағы 
өзгерістерді бақылау; 
5.3.1.6 өнімді жинауға қатысу; 
5.3.1.7 əр түрлі жыл мезгіліндегі балалар ойынын 
ойнау;      5.3.1.8 бақшадағы, бақтағы күзгі жəне 
көктемгі жұмыстарды атау;
5.3.1.9 мұғалім ұсынған суреттерді қарастыру жəне 
талқылау; 
5.3.1.10 ауа райындағы өзгерістерді түсіну жəне ол 
жағдайды – ашық, бұлтты, жаңбыр, найзағай, жел 
атау; 
5.3.1.11 мұғалімнің əңгімесін, түсіндіргенін тыңдау 
жəне түсіну;
5.3.1.12 жаз белгілері (күн қатты қыздырады, ыстық, 
шық, тұман, бұлт жəне қара бұлт, жазғы жаңбыр, 
нөсер жаңбыр, бұршақ, найзағай, жай) туралы түсі-
ніктерін нақтылау жəне кеңейту; 
жаз айларын атау; 
5.3.1.13 күз белгілерін бақылау: күн қысқарады, ал 
түн ұзарады, суық жел соғады, жаңбыр жиі жауады, 
күн суытады, ағаш жапырақтары сарғаяды, түседі; 
күз айларын атау;
5.3.1.14 қыс айларындағы табиғаттағы өзгерістерді 
бақылау: қыстыгүні күн кеш шығады, ерте батады, 
күн қысқарады, түн ұзарады, аяз, боран, қар жауа-
ды, аязды күні су қатып қалады, аяқ астындағы қар 
сықырлайды; қыс айларын атау; 
5.3.1.15 жыл құстарының (ұзақ, қараторғай) қысқа 
дайындығы туралы мəліметтері болу; 
5.3.1.16 көктем белгілерін: күн жоғары көтеріледі, 
қатты қыздыра бастады, мұз жүрді, қардың еруі, 
ағаштар бүршік жарды, жапырақтар мен гүлдер 
шыға бастады, жеміс ағаштары гүлдеді, ағаштар мен 
бұталарды отырғызу, бақшада тұқым себу, жəндіктер 
пайда болды, құстар ұшып келді, өздігінен бақылау; 
5.3.1.17 əр түрлі жыл мезгіліндегі адамдардың 
еңбектері туралы түсініктерінің болуы; 
5.3.1.18 жыл құстары мен жəндіктерді бақылау; 
5.3.1.19 табиғаттағы өзгерістерді өздігінен бақылау 
жəне күнделікте тіркеу; 
5.3.1.20 жаз айларын нақтылау жəне есте сақтау; 
5.3.1.21 су қоймаларының жанындағы тəртіп 
ережелерін білу жəне орындау

3.2 
Өсімдіктер

5.3.2.1 жергілікті жерде ең кең жайылған көкөністерді 
атау; 
5.3.2.2 жемістер мен көкөністерді сыртқы түрі мен 
дəміне қарай ажырату; 
5.3.2.3 мұғалімнің тапсырмасы бойынша мектеп 
үлескесіндегі тəжірибе жұмыстарын орындау; 
5.3.2.4 бұтаны ағашпен салыстыру; 
5.3.2.5 жергілікті жерде ең көп кездесетін ағаштарды 
атау; 
5.3.2.6 ағаштар (емен), қылқан жапырақты ағаштар 
(шырша, қарағай); ағаш бөліктерін: тамыр, дің, бұтақ, 
ағаштың басын атау; 
5.3.2.7 бұталар (шырғанақ, итмұрын, қарлыған) тура-
лы түсініктерін кеңейту; 
5.3.2.8 бұталарды, ағаштар мен гүлдерді салыстыру, 
ажырату жəне атау; 
5.3.2.9 сыныптағы бөлме гүлдерін ажырату жəне 
атау; 
5.3.2.10 тəжірибе жұмыстарын орындау, бөлме 
өсімдіктерін күту (суғару, жапырақтың шаңын сүрту); 
5.3.2.11 жапырақтары ірі бөлме өсімдіктерін (фикус, 
бегония) ажырату жəне атау; 
5.3.2.12 бөлме өсімдіктерін дұрыс күте білу (сауыт-
тарын, табандығын жуу, сынып ішінде дұрыс орна-
ластыру); 
5.3.2.13 ағаштарды, бұталарды, гүлдерді салыстыру, 
ажырату жəне атау; 
5.3.2.14 бақша өсімдіктерін (баялды, кəді, болғар 
бұрышы) салыстыру жəне ажырату; 
5.3.2.15 көкөністердің адам денсаулығына тигізер 
пайдасын түсіну;
5.3.2.16 көкөністерді дұрыс сақтау қажеттілігін түсіну; 
5.3.2.17 көкөністерден салаттың оңай түрін дайын-
дай білу; 
5.3.2.18 жемістер мен жидектерді ажырату жəне са-
лыстыру; 
5.3.2.19 жемістер мен жидектердің адам денсаулығы 
үшін пайдасын түсіну; 
5.3.2.20 жемістер мен жидектердің əр түрлі түрлерін 
(жаңа жиналған, кептірілген, тосап, нəрсу) қолдану 
тəсілдерін білу; 
5.3.2.21 жергілікті жерде ең көп тараған көкөністер, 
жемістер мен жидектерді атау; 
5.3.2.22 жемістер мен көкөністерді сыртқы түрі мен 
дəміне қарай ажырату; 
5.3.2.23 терезе алдында пияз өсіру; 
5.3.2.24 бөлме өсімдіктерін, мекеп жанындағы 
үлкескедегі өсімдіктерді күту

3.3 
Жануарлар

5.3.3.1 үй жануарлары  туралы білімді кеңейту жəне 
нақтылау; 
5.3.3.2 үй жануарлары (ешкі, қой, түйе, сиыр, жылқы) 
туралы түсініктері болу; олардың сыртқы түрі, 
олардың күтімі; адамға тигізер пайдасы; 
5.3.3.3 үй жануарларының төлдерін, табиғат 
бұрышындағы жануарларды атау; 
5.3.3.4 жануарлардың негізгі дене мүшелерін, 
қоректену жəне қозғалу түрін атау; 
5.3.3.5 үй жануарларының күтімі бойынша көмек 
көрсету; 
5.3.3.6 үй құстарын (қаз, күркетауық) ажырату; 
5.3.3.7 қыстап қалатын жəне жыл құстары туралы 
түсініктерінің болуы; 
5.3.3.8 жыртқыш құстар (қыран, бүркіт) туралы 
түсініктерінің болуы; 
5.3.3.9 əнші құстар туралы түсініктерінің болуы;
5.3.3.10 тұрғын үйлердің жанындағы құстарды 
бақылау, жергілікті құстарды (кептер, торғай, ұзақ, 
қараторғай) атау; 
5.3.3.11 құстарға арналған жемсалғышты жасауға 
қатысу, қыста құстарға жем беру; 
5.3.3.12 жəндіктердің түрлері туралы түсініктерінің 
болуы;
5.3.3.13 жəндіктердің (құмырсқа, шыбын, ханқызы, 
шегіртке) тануға, атауға тырысу, сыртқы түрі бойын-
ша ажырату; 
5.3.3.14 бал өндірісі, балдың пайдасы туралы түсінік 
болу;
5.3.3.15 жануарларды, құстарады жəне жəндіктерді 
ажырату жəне жалпылау; 
5.3.3.16 жабайы жануарлардың (қабан, марал, 
арқар, ақбөкен, қоян) түрлері, сыртқы түрі, қылығы, 
қоректенуі, өмір сүру түрі, төлдері туралы түсініктің 
болуы; 
5.3.3.17 жабайы жануарлардың табиғат жағдайына 
сəйкес бейімделуі туралы түсініктің болуы; 
5.3.3.18 үй жəне жабайы жануарларды өмір сүру 
түріне, қылығы мен мекендейтін орнына қарай са-
лыстыру; 
5.3.3.19 жабайы құстар (үйрек, қаз, аққу), олардың 
өмір сүру түріне, мекендейтін орны туралы 
түсініктерді кеңейту жəне нақтылау; 
5.3.3.20 жабайы құстар мен үй құстарын ажырату 
жəне салыстыру; 
5.3.3.21 ормандағы тəртіп ережелерін сақтау; 
5.3.3.22 жануарлар өміріндегі адамның рөлі туралы 
түсінігі болу; 
5.3.3.23 балық жəне олардың құрылысы (бас, желбе-
зек, жүзбеқанаты, құйрығы), қозғалу тəсілі, балықтың 
қоректенуі, мекендейтін жері (өзен, теңіз, көл) туралы 
түсінігі болу; 
5.3.3.24 аквариумдағы балықтарды күту;
5.3.3.25 тақырыптық экскурсия кезінде тəжірибе 
жұмыстарын орындау; 
5.3.3.26 бағдарлама бойынша үй жəне жабайы жану-
арларды, құстарды, жəндіктерді, балықтарды тану, 
атау жəне салыстыру

4) «Сөйлеу тілін қалыптастыру»:
4-кесте

Бөлімше
Оқыту мақсаттары

5-сынып
4.1 Ауызша 
сөйлеу тілін 
қоршаған бол-
мыс заттары жəне 
құбылыстарымен 
таныстыру 
негізінде 
дамыту 

5.4.1.1 сөйлеу тілінде «Айналадағы əлем» 
пəні бойынша сабақтарда өткен заттарды 
жəне олардың белгілерін білдіретін сөздерді 
білу жəне қолдану; 
5.4.1.2 мұғалімнің сұрақтарына жауап беру; 
5.4.1.3 өзінің жолдастарының жауаптарын 
тыңдау; 

5.4.1.4 мұғалімнің артынан қысқа тақпақтарды 
қайталау; 
5.4.1.5 көрсету бойынша артикуляциялық 
жаттығуларды орындау; 
5.4.1.6 бақыланған құбылыс, əрекет жəне 
сурет бойынша қысқаша хабарлы сөйлемді 
құрастыру; 
5.4.1.7 əңгімеге қатысу; сыныптастарының ай-
тылымдарын толықтыра отырып, сұрақтарға 
жауап беру; 
5.4.18 қарапайым жайылма сөйлемдерді 
қолдана отырып, жоспар бойынша байланы-
стыра сөйлей білу; 
5.4.1.19 таныс сөздердің формаларын дұрыс 
пайдалану

43. Білім алушылардың психофизикалық жəне ақыл-ой дамуының 
ерекшеліктеріне байланысты мұғалім тоқсандар бойынша ұзақ 
мерзімді жоспарлауды сыныптағы білім алушылардың мүмкіндіктеріне 
сəйкес жобалайды.

15. Білім алушылардың сабақтағы дербестігінің дамуы жəне 
белсенділігі байқалатын əрекеттердің негізгі түрлері:

1) тірі жəне өлі табиғат пен əлеуметтік өмірдің құбылыстарын 
бақылау;

2) заттық-тəжірибелік  əрекет;
3) іскерлік ойындар;  
4) білім алушылардың шаруашылық-еңбектік əрекеті;
5) əлеуметтік-тұрмыстық əрекет;
6) білім алушылар мен жақын ортасындағы ересектермен 

арасындағы қарым-қатынас (микросоциум); 
7) оқу əрекеті (білім алушының мүмкіндіктеріне сəйкес).
16. Табиғат құбылыстары, жыл мезгілінің ауысуы, табиғаттағы 

жəне қоғамдағы адам өмірі циклдік түрде болады. Білім алушыларды 
қоршаған табиғат пен қоғаммен өзара əрекеттестікке тарта отырып, 
оларға өмірлік циклдердің қайталанғыштығын, ағымдылығын жəне 
қайтымсыздығын сезінуге мүмкіндік береді. Білім алушыларда 
қоршаған əлемде жəне əлеуметтік ортада бағдарлау үшін қажетті 
əрекеттену тəсілдерін, икемділіктерді қалыптастырады. Əрекеттену 
тəсілдерін  меңгеру білім алушылардың қоршаған əлеммен өзара 
əрекеттестігін қамтамасыз ететін жəне қолдайтын мұғалімнің 
басшылығымен жүзеге асырылады. 

17. Мұғалім оқу процесін  жергілікті табиғаттық-климаттық 
жағдайды, сыныптағы білім алушылардың  құрамын есепке ала 
отырып  жоспарлайды жəне бағдарламалық оқу материалын 
таңдайды. Сабақтарда оқылатын оқу материалы білім алушылар 
өмір сүретін болмысты бейнелейді.    

18. Сабақтар көрнекі құралдардың сəйкес жүйесімен жəне 
жекешеленген жұмыстарға арналған үлестірмелі заттық материал-
дармен қамтамасыз етіледі. Сынып бөлмесіндегі сабақтар экскур-
сиялармен кезектестіріледі.  

19. Орташа ақыл-ой кемістігі бар білім алушылардың оқудағы 
жетістіктерін бағалау шараларына қойылатын талаптар гуманизм 
идеяларына, осы санаттағы білім алушыларды мектептік оқытудың 
табиғатына сəйкестігіне шартты болады.

20. Орташа ақыл-ой кемістігі бар білім алушылардың жеке оқу 
бағдарламасында тұжырымдалған міндеттер  олардың оқудағы 
жетістіктерін бағалау үшін пайдаланылады.  

21. Білім алушыны оқытудың жеке бағдарламасы білім алушының 
«Қоршаған əлем» пəні бойынша 1-5-сыныптарда қалыптасқан 
дағдылар деңгейін есепке ала отырып, оның мүмкіндіктері туралы 
мəліметтердің негізінде құрылады.  

22. Білім алушылардың жетістіктерін бағалау тек ішкі бағалау 
құралдарымен ғана жүзеге асырылады. Мұғалім оқытудың жеке бағ-
дарламасын жүзеге асыру нəтижелерін білім беру процесі барысында 
бағалайды.

23. Педагогтар бақылау-бағалау əрекетін ақыл-ойы дамымаған 
білім алушылармен  жүргізілетін барлық педагогикалық процесстің 
құрылуына негіз болатын арнайы педагогиканың «диагностика мен 
түзете дамыту жұмысының бірлігі» қағидасына сəйкес жүйелі түрде 
жүзеге асырады.  

24. Бақылау, білім алушының əрекетінің өнімдерін, ауызша берген 
жауаптарын оқыту мен тəрбиелеудің жекеленген міндеттерімен 
салыстыра отырып, бағалу əрекеті болып табылады.

25. Білім алушылардың жетістіктерін бағалау шараларының 
бірізділігі:

1) білім алушылардың  даму, білім жəне дағдыларының даму 
деңгейлерін алдын ала бағалау. Оқытудың жеке бағдарламасын 
құруға арналған негіз ретіндегі білім алушының даму бейінін құру;

2) білім алушылардың жетістіктері мен дамуын ағымды бағалау. 
Ол білім алушылардың сабақ барысындағы жұмысын күнделікті 
бақылау арқылы жүзеге асырылады жəне мұғалімнің күнделікті жұмыс 
жоспарына тіркеліп отырады;

3) бірінші жартыжылдық  аяқталғанда аралық бағалау жүзеге 
асырылады. Жетістіктерді қорытынды бағалау оқу жылының 
аяқталуына қарай жүзеге асырылады. Икемділіктер мен дағдыларды 
оқытудың жеке бағдарламасына сəйкес қалыптастырудың жетістігі 
туралы бағалау пайымдамасы жеке бағдарламада тіркеледі.

26. Білім алушының жеке бағдарлама бойынша жетістіктерін 
сипаттағанда міндетті түрде білім алушының дағдылар мен 
икемділіктерді меңгерудегі дербестік деңгейі (өздігінен, үлгі бойынша, 
еліктеу бойынша, педагогпен бірлескен əрекеттің көмегімен) 
көрсетіледі.  

3-тарау. «Адам жəне əлем» оқу пəнінің мазмұнын 
ұйымдастыру

27. «Адам жəне əлем» пəні бойынша оқу жүктемесінің көлемі:  
1) 6-сыныпта аптасына – 3 сағат, оқу жылында 102 сағат;
2) 7-сыныпта аптасына – 3 сағат, оқу жылында 102  сағат;
3) 8-сыныпта аптасына – 3 сағат, оқу жылында 102 сағат;
4) 9-сыныпта аптасына – 3 сағат, оқу жылында 102 сағат.
28. Оқу-тəрбиелеу процесін ұйымдастыру үшін сабақ тиісті 

көрнекілік жəне дидактикалық материалдарымен қамтамасыз етіледі.
29. Əр сыныптың оқу материалы бөлімдерге бөлінеді:
1) 1-бөлім «Өлі табиғат»;
2) 2-бөлім «Тірі табиғат»;
3) 3-бөлім «Адам ағзасы»; 
4) 4-бөлім «Менің Отаным».
30. «Өлі табиғат» бөлімі келесідей бөлімшелерді қамтиды: 
1) табиғаттағы мезгілдік өзгерістер;  
2) ауа райы;
3) табиғат құбылыстары.
31. «Тірі табиғат» бөлімі келесідей бөлімшелерді қамтиды:
1) бөлме өсімдіктері жəне гүлзардағы өсімдіктер;  
2) ағаштар мен бұталар;  
3) бақ жəне бақша өсімдіктері;  
4) саябақ өсімдіктері;  
5) орман өсімдіктері;  
6) егістік пен шабындық өсімдіктері;   
7) дала мен шөл өсімдіктері;  
8) жануарлардың сан алуан түрі;  
9) үй жануарлары мен үй құстары;  
10) жабайы жануарлар мен құстар.  
32. «Адам ағзасы» бөлімі келесідей бөлімшелерді қамтиды:
1) адам жəне оның денесі; 
2) адам жəне оның өмірі. 
33. «Менің Отаным» бөлімі келесідей бөлімшелерді қамтиды:
1) менің қалам (ауылым); 
2) менің елім. 
34. Мұғалім барлық бағдарламалық материалды сабақта жүзеге 

асыруға міндетті емес. Оқыту үшін білім алушылардың өмір жағда-
йына сəйкес келетін жəне оларды əлеуметтік бейімдеу үшін қажетті 
мазмұнды таңдап алады. 

4-тарау. Оқыту мақсаттарының жүйесі
35. Бағдарламада оқу мақсаттарын қолдануға, мониторинг өткізуге 

тиімді болу үшін кодтық белгі енгізілген. Кодтық белгідегі бірінші сан 
білім беру кезеңін, екінші сан бөлімді, үшінші сан оқу мақсатының 
реттік нөмерін көрсетеді. Мысалы, 1.1.1.4 кодындағы «1» – бөлім, 
«1.1» – бөлімше, «4» – оқу мақсатының реттік саны. 

1) «Өлі табиғат»:

1-кесте

Бө
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м-

ш
е

Оқыту мақсаттары

6-сынып 7-сынып 8-сынып 9-сынып 

1.
1 
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ға
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ағ
ы 
ме
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6.1.1.1 күннің шығуы мен 
батуын ажырату; 

7.1.1.1 түнгі жəне күндізгі 
аспанды ажырату;  

8.1.1.1 ауа қасиеттерін 
бақылау;  

9.1.1.1 су қасиеттерін бақылау;  

6.1.1.2 күн мен айды ажырату; 7.1.1.2 күннің жарық жəне жылу 
беретінін түсіну;  

8.1.1.2 күннің жылдың
əр түрлі мезгіліндегі ұзақтығын 
ажырату;   

9.1.1.2 жыл мезгілдерін жəне 
олардың дəйектілігін атау;  

6.1.1.3 ерте, алтын, қара  күзді 
ажырату; күз белгілерін тану 
(атау), күз айларын атау;  

7.1.1.3 ерте, алтын, қара күзді 
ажырату; күз белгілерін тану 
(атау), күз айларын, олардың 
санын атау;  

8.1.1.3 ерте, алтын, қара  күзді 
ажырату; күз белгілерін тану 
(атау), күз айларын, олардың 
санын атау; 

9.1.1.3 ерте, алтын, қара күзді 
ажырату; күз белгілерін тану 
(атау), күз айларын, олардың са-
нын атау;  

6.1.1.4 күздегі өсімдіктер 
жəне жануарлар өміріндегі 
өзгерістерді бақылау жəне 
атау; күзгі ағаштардың 
жапырақтарын, жемістерін, 
тұқымдарын жинау жəне 
қарастыру

7.1.1.4 күздегі өсімдіктер 
жəне жануарлар өміріндегі 
өзгерістерді бақылау жəне 
атау; күзгі ағаштардың 
жапырақтарын, жемістерін, 
тұқымдарын жинау жəне 
қарастыру; күзгі жауын-
шашынды атау

8.1.1.4 күздегі өсімдіктер 
жəне жануарлар өміріндегі 
өзгерістерді бақылау жəне 
атау; күзгі ағаштардың 
жапырақтарын, жемістерін, 
тұқымдарын жинау жəне 
қарастыру;  күзгі жауын-
шашынды атау

9.1.1.4 күздегі өсімдіктер жəне 
жануарлар өміріндегі өзгерістерді 
бақылау жəне атау; күзгі 
ағаштардың жапырақтарын, 
жемістерін, тұқымдарын жинау 
жəне қарастыру; 
күзгі жауын-шашынды атау; 
күздегі бірінші қатқақты бақылау 

6.1.1.5 қарлы, қары аз, жылы, 
суық қысты ажырату; қыс 
белгілерін тану\атау; қыс айла-
рын атау; 

7.1.1.5 қарлы, қары аз, жылы, 
суық қысты ажырату; қыс 
белгілерін тану\атау; қыс айла-
рын, олардың санын атау; 

8.1.1.5 қарлы, қары аз, жылы, 
суық қысты ажырату; қыс 
белгілерін тану\атау; қыс айла-
рын, олардың санын атау; 

9.1.1.5 қарлы, қары аз, жылы, 
суық қысты ажырату; қыс 
белгілерін тану\атау; қыс айла-
рын, олардың санын атау; 

6.1.1.6 қыстағы өсімдіктер 
жəне жануарлар өміріндегі 
өзгерістерді тану жəне атау; 
қыста құстарды қосымша 
тамақтандыру; 

7.1.1.6 қыстағы өсімдіктер 
жəне жануарлар өміріндегі 
өзгерістерді тану жəне атау; 
қыста құстарды қосымша 
тамақтандыру; 

8.1.1.6 қыстағы өсімдіктер 
жəне жануарлар өміріндегі 
өзгерістерді тану жəне атау; 
қыста құстарды қосымша 
тамақтандыру; 

9.1.1.6 қыстағы өсімдіктер жəне 
жануарлар өміріндегі өзгерістерді 
тану жəне атау; қыста құстарды 
қосымша тамақтандыру;
 

6.1.1.7 қысқы мерекелерді, 
балалардың қысқы 
қызықтарын, қысқы спорт 
түрлерін тану\атау; жылы 
бөлмедегі қардың жəне мұздың 
еруін бақылау;  

7.1.1.7 қысқы мерекелерді, 
балалардың қысқы 
қызықтарын, қысқы спорт 
түрлерін тану\атау; жылы 
бөлмедегі қардың жəне мұздың 
еруін бақылау; қардың жерді 
қатып қалудан сақтайтынын 
түсіну;  

8.1.1.7 қысқы мерекелерді, 
балалардың қысқы 
қызықтарын, қысқы спорт 
түрлерін тану\атау; жылы 
бөлмедегі қардың жəне мұздың 
еруін бақылау; қардың жерді 
қатып қалудан сақтайтынын 
түсіну;  

9.1.1.7 қысқы мерекелерді, 
балалардың қысқы қызықтарын, 
қысқы спорт түрлерін тану\атау; 
жылы бөлмедегі қардың жəне 
мұздың еруін бақылау; қардың 
жерді қатып қалудан сақтайтынын 
түсіну;  қаршықтың құрылысын 
лупа арқылы қарау;  

6.1.1.8 ерте көктемді, көктемнің 
аяқталуын ажырату; көктем  
белгілерін тану\ атау, көктем 
айларын атау;   

7.1.1.8 ерте көктемді, көктемнің 
аяқталуын ажырату; көктем 
белгілерін тану\ атау, көктем 
айларын, олардың санын атау;  

8.1.1.8 ерте көктемді, көктемнің 
аяқталуын ажырату; көктем 
белгілерін тану\ атау, көктем 
айларын, олардың санын атау;

9.1.1.8 ерте көктемді, көктемнің 
аяқталуын ажырату; көктем 
белгілерін тану\ атау, көктем ай-
ларын, олардың санын атау;

6.1.1.9 көктемдегі өсімдіктер 
жəне жануарлар өміріндегі 
өзгерістерді тану жəне атау;   

7.1.1.9 көктемдегі өсімдіктер 
жəне жануарлар өміріндегі 
өзгерістерді тану жəне атау, 
жануарлар мен құстардың 
көктемдегі қылықтары; 

8.1.1.9 көктемдегі өсімдіктер 
жəне жануарлар өміріндегі 
өзгерістерді тану жəне атау, 
жануарлар мен құстардың 
көктемдегі қылықтары;  

9.1.1.9 көктемдегі өсімдіктер жəне 
жануарлар өміріндегі өзгерістерді 
тану жəне атау, жануарлар мен 
құстардың көктемдегі қылықтары;  
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6.1.1.10 адамның көктемгі 
табиғаттағы еңбегін, көктемдегі 
мерекелерді білу\атау;  

7.1.1.10 адамның көктемгі 
табиғаттағы еңбегін, көктемдегі 
мерекелерді білу\атау;  

8.1.1.10 адамның көктемгі 
табиғаттағы еңбегін, көктемдегі 
мерекелерді білу\атау;  

9.1.1.10 адамның көктемгі 
табиғаттағы еңбегін, көктемдегі 
мерекелерді білу\атау; 

6.1.1.11 жаз белгілерін тану/
атау, жаз айларын атау; 

7.1.1.11 жаз белгілерін тану/
атау, жаз айларын, олардың 
санын атау;   

8.1.1.11 жаз белгілерін тану/
атау, жаз айларын, олардың 
санын атау;   

9.1.1.11 жаз белгілерін тану/атау, 
жаз айларын, олардың санын 
атау;   

6.1.1.12 адамның жазғы 
табиғаттағы еңбегін, көктемдегі 
мерекелерді білу\атау;   

7.1.1.12 адамның жазғы 
табиғаттағы еңбегін, көктемдегі 
мерекелерді білу\атау;   

8.1.1.12 адамның жазғы 
табиғаттағы еңбегін, көктемдегі 
мерекелерді білу\атау;   

9.1.1.12 адамның жазғы 
табиғаттағы еңбегін, көктемдегі 
мерекелерді білу\атау;   
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6.1.2.1 
ашық, жайма шуақ, бұлыңғыр 
ауа райын ажырату;   

7.1.2.1  ашық, жайма шуақ, 
бұлыңғыр ауа райын ажырату;   
кешегі, бүгінгі ауа райын 
ажырату, атау;    

8.1.2.1 ашық, жайма шуақ, 
бұлыңғыр ауа райын ажырату;   
кешегі, бүгінгі ауа райын 
ажырату, атау;    

9.1.2.1 
ашық, жайма шуақ, бұлыңғыр ауа 
райын ажырату;   кешегі, бүгінгі 
ауа райын ажырату, атау;    

6.1.2.2 
жаңбыр, нөсер жаңбыр, бұлт, 
қара бұлт, қар, бұршақтарды 
ажырату жəне атау, 
қолшатырды пайдалану;  

7.1.2.2 
жаңбыр, нөсер жаңбыр, бұлт, 
қара бұлт, қар, бұршақтарды 
ажырату жəне атау, 
қолшатырды пайдалану;  

8.1.2.2 
жаңбыр, нөсер жаңбыр, бұлт, 
қара бұлт, қар, бұршақтарды 
ажырату жəне атау, 
қолшатырды пайдалану;  

9.1.2.2 
жаңбыр, нөсер жаңбыр, бұлт, 
қара бұлт, қар, бұршақтарды 
ажырату жəне атау, қолшатырды 
пайдалану;  

6.1.2.3 фотосуреттерді, пик-
трограммаларды жəне басқа 
белгілерді пайдалана отырып, 
ауа райы күнтізбесін жүргізу; 
жаңбырды, қар жауғанды, 
бұршақ жауғанды бақылау;  

7.1.2.3 фотосуреттерді, пик-
трограммаларды жəне басқа 
белгілерді пайдалана отырып, 
ауа райы күнтізбесін жүргізу; 
жаңбырды, қар жауғанды, 
бұршақ жауғанды бақылау;  

8.1.2.3 фотосуреттерді, пик-
трограммаларды жəне басқа 
белгілерді пайдалана отырып, 
ауа райы күнтізбесін жүргізу; 
жаңбырды, қар жауғанды, 
бұршақ жауғанды бақылау;  

9.1.2.3 фотосуреттерді, пик-
трограммаларды жəне басқа 
белгілерді пайдалана отырып, 
ауа райы күнтізбесін жүргізу; 
жаңбырды, қар жауғанды, бұршақ 
жауғанды бақылау;  
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6.1.3.1 табиғат құбылыстарын: 
найзағай, жай, тұман, 
кемпірқосақ, шық, қырау, 
тайғақты ажырату\атау; 

7.1.3.1 табиғат құбылыстарын: 
найзағай, жай, тұман, 
кемпірқосақ, шық, қырау, 
тайғақты ажырату\атау;  

8.1.3.1 табиғат құбылыстарын: 
найзағай, жай, тұман, 
кемпірқосақ, шық, қырау, 
тайғақты ажырату\атау;  

9.1.3.1 табиғат құбылыстарын: 
найзағай, жай, тұман, кемпірқосақ, 
шық, қырау, тайғақты ажырату\
атау;  

6.1.3.2 қар жауғанда, тайғақта, 
найзағай ойнағанда, жаңбыр 
жауғанда адамның қауіпсіздік 
ережелерін ұстану;

7.1.3.2 қар жауғанда, тайғақта, 
найзағай ойнағанда, жаңбыр 
жауғанда адамның қауіпсіздік 
ережелерін ұстану;

8.1.3.2 қар жауғанда, тайғақта, 
найзағай ойнағанда, жаңбыр 
жауғанда адамның қауіпсіздік 
ережелерін ұстану;

9.1.3.2 қар жауғанда, тайғақта, 
найзағай ойнағанда, жаңбыр 
жауғанда адамның қауіпсіздік 
ережелерін ұстану;

7.1.3.3 кемпірқосақты, 
қырауды, шықты бақылау;  

8.1.3.3 кемпірқосақты, қырау-
ды, шықты, қар жауғанды, 
қатты желді  бақылау;  

9.1.3.3 кемпірқосақты, қырауды, 
шықты, қар жауғанды, қатты желді  
бақылау;   

2) «Тірі табиғат»:
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6.2.1.1 мұғалімнің таңдауы бой-
ынша бөлме өсімдігін тану, ату 
жəне күту

7.2.1.1 мұғалімнің таңдауы бой-
ынша бөлме өсімдігін тану, ату 
жəне күту

8.2.1.1 мұғалімнің таңдауы бой-
ынша бөлме өсімдігін тану, ату 
жəне күту

9.2.1.1 мұғалімнің таңдауы бой-
ынша бөлме өсімдігін тану, ату 
жəне күту

6.2.1.2 гүлзардағы кез кел-
ген жергілікті гүлді (ақкекіре, 
раушангүл, қырмызыгүл) 
тану, атау; өсімдік бөліктерін 
(жапырақ, гүл, сабақ) тану, атау 

7.2.1.2 гүлзардағы, сондай-
ақ фотосуреттегі  кез кел-
ген жергілікті гүлді (ақкекіре, 
раушангүл, қырмызыгүл) 
тану, атау; өсімдік бөліктерін 
(жапырақ, гүл, сабақ) тану, 
атау, гүлдік өсімдіктерді 
гүлзарға отырғызуға қатысу

8.2.1.2 гүлзардағы, сондай-
ақ фотосуреттегі  кез кел-
ген жергілікті гүлді (ақкекіре, 
раушангүл, қырмызыгүл) 
тану, атау; өсімдік бөліктерін 
(жапырақ, гүл, сабақ) тану, атау; 
гүлзардағы гүлдерді күту

9.2.1.2 гүлзардағы, сондай-
ақ фотосуреттегі  кез кел-
ген жергілікті гүлді (ақкекіре, 
раушангүл, қырмызыгүл) 
тану, атау; өсімдік бөліктерін 
(жапырақ, гүл, сабақ) тану, атау; 
гүлдерден гүлшоқ жасау
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6.2.2.1 кез келген жергілікті 
ағашты (қарағаш, терек, емен, 
үйеңкі, шырша, қайың) тану 
жəне атау; ағаштың діңін, 
бұтағын, жапырағын тану, 
атау; ағаштың жемістерін (бүр, 
жаңғақ, талшын) салыстыру 

7.2.2.1 кез келген жергілікті 
ағашты (қарағаш, терек, емен, 
үйеңкі, шырша, қайың) тану 
жəне атау; ағаштың діңін, 
бұтағын, жапырағын тану, 
атау; ағаштың жемістерін (бүр, 
жаңғақ, талшын) салыстыру

8.2.2.1 кез келген жергілікті 
ағашты (қарағаш, терек, емен, 
үйеңкі, шырша, қайың) тану 
жəне атау; ағаштың діңін, 
бұтағын, жапырағын тану, 
атау; əр түрлі ағаштардың 
жапырақтарын қарау жəне 
салыстыру; ағаштың жемістерін 
(бүр, жаңғақ, талшын) жинау, 
салыстыру

9.2.2.1 кез келген жергілікті 
ағашты (қарағаш, терек, емен, 
үйеңкі, шырша, қайың) тану 
жəне атау; ағаштың діңін, 
бұтағын, жапырағын тану, 
атау; ағаштан жасалған заттар-
ды тану; ағаштың жемістерін 
(бүр, жаңғақ, талшын) жинау, 
салыстыру

6.2.2.2 кез келген жергілікті 
бұталарды (гүлшетен, итмұрын) 
тану, атау; бұталардың 
бұтақтарын, жапырақтарын, 
гүлдерін тану, атау

7.2.2.2 кез келген жергілікті 
бұталарды (гүлшетен, 
итмұрын), сондай-ақ фото-
суреттен тану, атау; бұта-
лар дың бұтақтарын, жапы-
рақтарын, гүлдерін тану, атау

8.2.2.2 кез келген жергілікті 
бұталарды (гүлшетен, 
итмұрын), сондай-ақ фото-
суреттен тану, атау; бұта-
лардың бұтақтарын, жапырақ-
тарын, гүлдерін тану, атау

9.2.2.2 кез келген жергілікті 
бұталарды (гүлшетен, 
итмұрын), сондай-ақ фото-
суреттен тану, атау; бұта-
лардың бұтақтарын, жапырақ-
тарын, гүлдерін тану, атау
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6.2.3.1 көкөністерді: картоп, 
пияз, сəбіз, қызылша, қызанақ, 
қияр жəне басқаларын тану, 
атау; көкөністерді пішіні, түсі, 
дəмі бойынша ажырату жəне 
салыстыру 

7.2.3.1 тамақтағы жəне 
атыздағы көкөністерді: картоп, 
пияз, сəбіз, қызылша, қызанақ, 
қияр жəне басқаларын тану, 
атау; көкөністерді пішіні, түсі, 
дəмі бойынша ажырату жəне 
салыстыру; бақша дақылдарын 
отырғызуға қатысу

8.2.3.1 тамақтағы жəне 
атыздағы көкөністерді: картоп, 
пияз, сəбіз, қызылша, қызанақ, 
қияр жəне басқаларын тану, 
атау; көкөністерді пішіні, түсі, 
дəмі бойынша ажырату жəне 
салыстыру; бақша дақылдарын 
отырғызуға қатысу

9.2.3.1 тамақтағы жəне 
атыздағы көкөністерді: картоп, 
пияз, сəбіз, қызылша, қызанақ, 
қияр жəне басқаларын тану, 
атау; көкөністерді пішіні, түсі, 
дəмі бойынша ажырату жəне 
салыстыру; бақша дақылдарын 
отырғызуға қатысу

6.2.3.2 жемістерді: алма, 
алмұрт, жүзім, шабдалы, өрік, 
апельсин, банан немесе басқа 
да жергілікті жемістерді тану, 
атау; жемістерді пішіні, түсі, 
дəмі бойынша ажырату жəне 
салыстыру 

7.2.3.2 жемістерді: алма, 
алмұрт, жүзім, шабдалы, өрік, 
апельсин, банан немесе басқа 
да жергілікті жемістерді тану, 
атау; жемістерді пішіні, түсі, 
дəмі, иісі бойынша ажырату 
жəне салыстыру 

8.2.3.2 жемістерді: алма, 
алмұрт, жүзім, шабдалы, өрік, 
апельсин, банан немесе басқа 
да жергілікті жемістерді тану, 
атау; жемістерді пішіні, түсі, 
дəмі, иісі  бойынша ажырату 
жəне салыстыру

9.2.3.2 жемістерді: алма, 
алмұрт, жүзім, шабдалы, өрік, 
апельсин, банан немесе басқа 
да жергілікті жемістерді тану, 
атау; жемістерді пішіні, түсі, 
дəмі, иісі  бойынша ажырату 
жəне салыстыру 

6.3.2.3 кез келген жергілікті 
жидектерді тану, атау; 
жидектерді пішіні, түсі, дəмі 
бойынша ажырату жəне 
салыстыру 

7.3.2.3 кез келген жергілікті 
жидектерді тану, атау; 
жидектерді пішіні, түсі, дəмі 
бойынша ажырату жəне салы-
стыру 

8.3.2.3 кез келген жергілікті 
жидектерді тану, атау; 
жидектерді пішіні, түсі, дəмі 
бойынша ажырату жəне 
салыстыру 

9.3.2.3 кез келген жергілікті 
жидектерді тану, атау; 
жидектерді пішіні, түсі, дəмі 
бойынша ажырату жəне 
салыстыру 

6.3.2.4 бақша дақылдарын: 
қарбыз, қауын, асқабақ тану, 
атау; бақша дақылдарын пішіні, 
түсі, дəмі бойынша ажырату 
жəне салыстыру; бұршақ 
(үрмебұршақ, кəді, асқабақ) 
тұқымын себуге, өсімдікті 
күтуге  қатысу; жаңғақтарды: 
грек жаңғағын, жержаңғақты 
тану, атау

7.3.2.4 бақша дақылдарын: 
қарбыз, қауын, асқабақ тану, 
атау; бақша дақылдарын пішіні, 
түсі, дəмі бойынша ажырату 
жəне салыстыру; бұршақ 
(үрмебұршақ, кəді, асқабақ) 
тұқымын себуге, өсімдікті 
күтуге  қатысу; жаңғақтарды: 
грек жаңғағын, жержаңғақты 
тану, атау 

8.3.2.4 бақша дақылдарын: 
қарбыз, қауын, асқабақ тану, 
атау; бақша дақылдарын пішіні, 
түсі, дəмі бойынша ажырату 
жəне салыстыру; бұршақ 
(үрмебұршақ, кəді, асқабақ) 
тұқымын себуге, өсімдікті күтуге  
қатысу; жаңғақтарды: грек 
жаңғағын, жержаңғақты тану, 
атау 

9.3.2.4 бақша дақылдарын: 
қарбыз, қауын, асқабақ тану, 
атау; бақша дақылдарын пішіні, 
түсі, дəмі бойынша ажырату 
жəне салыстыру; бұршақ 
(үрмебұршақ, кəді, асқабақ) 
тұқымын себуге, өсімдікті күтуге 
қатысу; жаңғақтарды: грек 
жаңғағын, жержаңғақты тану, 
атау 
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6.2.4.1 саябақтағы кез келген 
жергілікті өсімдіктерді тану, 
атау;  

7.2.4.1 саябақтағы кез келген 
жергілікті өсімдіктерді тану, 
атау; 

8.2.4.1 саябақтағы кез келген 
жергілікті өсімдіктерді тану, 
атау;  

9.2.4.1 саябақтағы кез келген 
жергілікті өсімдіктерді тану, 
атау; 

6.2.4.2 өсімдіктерге 
ұқыптылықпен қарау дағдысын 
байқату;   

7.2.4.2  өсімдіктерге 
ұқыптылықпен қарау дағдысын 
байқату;   

8.2.4.2 өсімдіктерге 
ұқыптылықпен қарау дағдысын 
байқату;  

9.2.4.2 өсімдіктерге 
ұқыптылықпен қарау дағдысын 
байқату; 
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6.2.5.1 жапырақты ағаштарды: 
қайың, көктерек, емен, ше-
тен жəне басқа да жергілікті 
ағаштарды тану, атау; 
қылқын жапырақты ағаштар:  
шырша, қарағай, балқарағай 
жəне басқа да жергілікті 
бұталарды, кез келген жергілікті 
шөптесін өсімдіктерді; кез 
келген жергілікті ормандағы 
саңырауқұлақты: жеуге 
жарамды, жеуге жарамсыз 
(мұғалімнің таңдауы бойынша)  
тану, атау

7.2.5 1 жапырақты ағаштарды: 
қайың, көктерек, емен, ше-
тен жəне басқа да жергілікті 
ағаштарды тану, атау;   
қылқын жапырақты ағаштар: 
шырша, қарағай, балқарағай 
жəне басқа да жергілікті 
бұталарды, кез келген жергілікті 
шөптесін өсімдіктерді; кез 
келген жергілікті ормандағы 
саңырауқұлақты: жеуге 
жарамды, жеуге жарамсыз 
(мұғалімнің таңдауы бойынша) 
тану, атау

8.2.5.1 жапырақты ағаштарды: 
қайың, көктерек, емен, ше-
тен жəне басқа да жергілікті 
ағаштарды тану, атау; 
қылқын жапырақты ағаштар:  
шырша, қарағай, балқарағай 
жəне басқа да жергілікті 
бұталарды, кез келген жергілікті 
шөптесін өсімдіктерді; кез 
келген жергілікті ормандағы 
саңырауқұлақты: жеуге 
жарамды, жеуге жарамсыз 
(мұғалімнің таңдауы бойынша) 
тану, атау

9.2.5.1 жапырақты ағаштарды: 
қайың, көктерек, емен, ше-
тен жəне басқа да жергілікті 
ағаштарды тану, атау; 
қылқын жапырақты ағаштар: 
шырша, қарағай, балқарағай 
жəне басқа да жергілікті 
бұталарды, кез келген жергілікті 
шөптесін өсімдіктерді; кез 
келген жергілікті ормандағы 
саңырауқұлақты: жеуге 
жарамды, жеуге жарамсыз 
(мұғалімнің таңдауы бойынша) 
тану, атау

6.2.5.2 табиғатта қауіпсіздік 
ережелерін (өзі үшін жəне 
табиғат үшін) ұстану;   

7.2.5.2 табиғатта қауіпсіздік 
ережелерін (өзі үшін жəне 
табиғат үшін) ұстану;

8.2.5.2 табиғатта қауіпсіздік 
ережелерін (өзі үшін жəне 
табиғат үшін) ұстану;.  

9.2.5.2 табиғатта қауіпсіздік 
ережелерін (өзі үшін жəне 
табиғат үшін) ұстану;   
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шабындықтағы кез келген 
жергілікті өсімдіктерді тану 
жəне атау; оларды суреттегі 
бейнелерімен салыстыру 

7.2.6.1 егістік пен 
шабындықтағы кез келген 
жергілікті өсімдіктерді тану 
жəне атау; оларды суреттегі 
бейнелерімен салыстыру; 
өсімдік бөліктерін атау

8.2.6.1 егістік пен 
шабындықтағы кез келген 
жергілікті өсімдіктерді тану 
жəне атау; оларды суреттегі 
бейнелерімен салыстыру; 
гербарий құрастыру

9.2.6.1 егістік пен шабындық-
тағы кез келген жергілікті 
өсімдіктерді  тану жəне атау; 
оларды суреттегі бейнелерімен 
салыстыру; туған өлке 
өсімдіктерінің кескіндерін салу 
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6.2.7.1 даладағы кез кел-
ген жергілікті өсімдікті тану 
жəне атау; оларды суреттегі 
бейнелерімен салыстыру

7.2.7.1 даладағы кез кел-
ген жергілікті өсімдікті тану 
жəне  атау; оларды суреттегі 
бейнелерімен салыстыру; 
өсімдік бөліктерін атау

8.2.7.1 даладағы кез кел-
ген жергілікті өсімдікті тану 
жəне  атау; оларды суреттегі 
бейнелерімен салыстыру; 
гербарий құрастыру

9.2.7.1 даладағы кез келген 
жергілікті өсімдікті тану жəне 
атау; оларды суреттегі бейне-
лерімен салыстыру; туған өлке 
өсімдіктерінің кескіндерін салу 

6.2.7.2 қияқты тану жəне атау 7.2.7.2 қияқты, жантақты тану 
жəне атау

8.2.7.2 қияқты, жантақты тану 
жəне атау 

9.2.7.2 қияқты, жантақты тану 
жəне атау
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6.2.8.1 жануарларды, аңдарды, 
құстарды, балықтарды, 
жəндіктерді, құрттарды, жылан-
дарды, бақаларды тану, атау

7.2.8.1 жəндіктерді: көбелектер, 
қоңыздар, шегірткелер жəне 
өрмекшілер жəне (немесе) 
мұғалімнің таңдауы бойынша 
басқаларын тану, атау, зиянды 
жəне қауіпті жəндіктерді 
(колорад қоңызы, бит) тану

8.2.8.1 жəндіктерді: ара, 
құмырсқа тану, атау, араның 
ұясын, құмырсқаның ұясын тану 
жəне ажырату; омарташылық 
өнімдерін тану жəне атау

9.2.8.1 жəндіктерді: маса, шы-
бын тану, атау; олардың адамға 
тигізер зиянын жəне күресу 
жолдарын түсіну

6.2.8.2 жануарлар өмірі үшін 
қажетті талаптар: су, азық, ауа, 
жылу

7.2.8.2 аквариум балықтарын 
(мұғалімнің таңдауы бойын-
ша) тану жəне атау;  аквариум 
балықтарын тамақтандыруға 
жəне күтуге көмектесу

8.2.8.2 балықтарды: шортан, 
алабұға, мөңке балықты жəне 
(немесе) мұғалімнің таңдауы 
бойынша басқаларын тану жəне 
атау; балықтың дене бөліктерін, 
қозғалу тəсілін, мекендейтін 
орнын атау

9.2.8.2 қосмекенділерді: бақа, 
құрбақаны тану жəне атау; 
мекендейтін орнын атау; 
пайдасын түсіну

6.2.8.3 жабайы жəне үй 
жануарларын ажырату 

7.2.8.3 жыланды тану жəне 
атау;  табиғатта жылан-
ды байқаған кезде сақтық 
ережелерін ұстану
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6.2.9.1 үй жануардарын: мысық, 
ит (немесе мұғалімнің таңдауы 
бойынша) тану жəне атау

7.2.9.1 үй жануардарын: мысық, 
ит (немесе мұғалімнің таңдауы 
бойынша) тану жəне атау

8.2.9.1 үй жануардарын: сиыр, 
жылқы, қой (немесе мұғалімнің 
таңдауы бойынша) тану жəне 
атау;   адамға тигізер пайдасын 
түсіну 

9.2.9.1 үй жануардарын тану 
жəне атау; адамға тигізер 
пайдасын түсіну

6.2.9.2 үй жануарларының 
азығын, қылығын, күтімінің 
ерекшеліктерін атау

7.2.9.2 үй жануарларының 
азығын, қылығын, күтімінің 
ерекшеліктерін атау

8.2.9.2 үй жануарларының 
азығын, қылығын, күтімінің 
ерекшеліктерін атау

9.2.9.2 үй жануарларының 
азығын, қылығын, күтімінің 
ерекшеліктерін атау

6.2.9.3 үй құстарын: тауық 
(немесе мұғалімнің таңдауы 
бойынша) тану жəне атау

7.2.9.3 үй құстарын: үйрек 
(немесе мұғалімнің таңдауы 
бойынша) тану жəне атау

8.2.9.3 үй құстарын: қаз (немесе 
мұғалімнің таңдауы бойынша) 
тану жəне атау 

9.2.9.3 үй құстарын тану жəне 
атау

6.2.9.4 үй құстарының 
азығын, қылығын, күтімінің 
ерекшеліктерін атау

7.2.9.4 үй құстарының 
азығын, қылығын, күтімінің 
ерекшеліктерін атау

8.2.9.4 үй құстарының 
азығын, қылығын, күтімінің 
ерекшеліктерін атау

9.2.9.4 үй құстарының 
азығын, қылығын, күтімінің 
ерекшеліктерін атау 

6.2.9.5 үй жануарлары жəне үй 
құстарына қайырымдылықпен 
қарау жəне қамқорлық көрсету

7.2.9.5 үй жануарлары жəне үй 
құстарына қайырымдылықпен 
қарау жəне қамқорлық көрсету

8.2.9.5 үй жануарлары жəне үй 
құстарына қайырымдылықпен 
қарау жəне қамқорлық көрсету

9.2.9.5 үй жануарлары жəне үй 
құстарына қайырымдылықпен 
қарау жəне қамқорлық көрсету
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  6.2.10.1 жабайы жануардар-
ды: түлкі, қоянды  (немесе 
мұғалімнің таңдауы бойынша) 
тану жəне атау

7.2.10.1 жабайы жануардарды:  
аю. тиінді  (немесе мұғалімнің 
таңдауы бойынша) тану жəне 
атау 

8.2.10.1 жабайы жануардарды: 
қасқыр, жолбарысты  (немесе 
мұғалімнің таңдауы бойынша) 
тану жəне атау

9.2.10.1 жабайы жануардарды: 
түлкі, қасқыр, аюды  (немесе 
мұғалімнің таңдауы бойынша) 
тану жəне атау 

6.2.10.2 жабайы жануардардың 
сыртқы түрін, мекендейтін 
орнын, қоректенуін, дене 
құрылысының ерекшеліктерін, 
аңдардың қылықтарын, жыл 
мезгілінің өзгеруіне бейімделуін 
білу жəне атау

7.2.10.2 жабайы жануардардың 
сыртқы түрін, мекендейтін 
орнын, қоректенуін, дене 
құрылысының ерекшеліктерін, 
аңдардың қылықтарын, жыл 
мезгілінің өзгеруіне бейімделуін 
білу жəне атау

8.2.10.2 жабайы жануардардың 
сыртқы түрін, мекендейтін 
орнын, қоректенуін, дене 
құрылысының ерекшеліктерін, 
аңдардың қылықтарын, жыл 
мезгілінің өзгеруіне бейімделуін 
білу жəне атау

9.2.10.2 жабайы жануардардың 
сыртқы түрін, мекендейтін 
орнын, қоректенуін, дене 
құрылысының ерекшеліктерін, 
аңдардың қылықтарын, жыл 
мезгілінің өзгеруіне бейімделуін 
білу жəне атау

6.2.10.3 қыстап қалатын 
жəне жыл құстарын: торғай, 
сауысқан, суықторғай, 
қарлығаш жəне (немесе) 
мұғалімнің таңдауы бойынша 
басқа жергілікті құстарды тану 
жəне атау

7.2.10.3 қыстап қалатын 
жəне жыл құстарын: торғай, 
сауысқан, суықторғай, 
қарлығаш жəне (немесе) 
мұғалімнің таңдауы бойынша 
басқа жергілікті құстарды тану 
жəне атау

8.2.10.3 қыстап қалатын 
жəне жыл құстарын: торғай, 
сауысқан, суықторғай, 
қарлығаш жəне (немесе) 
мұғалімнің таңдауы бойынша 
басқа жергілікті құстарды тану 
жəне атау

9.2.10.3 қыстап қалатын 
жəне жыл құстарын: торғай, 
сауысқан, суықторғай, 
қарлығаш жəне (немесе) 
мұғалімнің таңдауы бойынша 
басқа жергілікті құстарды тану 
жəне атау

3) «Адам ағзасы»:
3-кесте
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6.3.1.1 адамның дене 
мүшелерін (бас, дене, қол, 
аяқ) тану жəне атау; 

7.3.1.1 адамның дене мүшелерін 
(бас, дене, қол, аяқ) тану жəне 
атау; 

8.3.1.1 адамның дене 
мүшелерін, сондай-ақ фото-
суреттен (бас, дене, қол, аяқ) 
тану жəне атау; 

9.3.1.1 адамның дене 
мүшелерін, сондай-ақ  суреттен 
(бас, дене, қол, аяқ) тану жəне 
атау;   

6.3.1.2 адам денесі 
орындайтын əрекеттерді атау 
жəне көрсету  

7.3.1.2 адамның бойының  
жəне дене бітімінің жеке 
ерекшеліктерін ажырату

8.3.1.2 өзінің бет əлпетінің, 
бойының, дене бітімінің жеке 
ерекшеліктерін түсіну

9.3.1.2 өзінің бет əлпетінің, 
бойының, дене бітімінің жеке 
ерекшеліктерін түсіну

6.3.1.3 адам қаңқасының 
бөліктерін: бас сүйек, дене 
сүйектері (омыртқа кеуде 
қуысымен), аяқ пен қол 
сүйектерін, омыртқа, қабырға, 
жамбас сүйектерін атау жəне 
көрсету;   қаңқаның адам 
денесінің тірегі екенін түсіну; 
жүрген, тұрған, отырған кездегі 
дұрыс жəне дұрыс емес 
мүсінді ажырату

7.3.1.3 адамның денесінің, 
қолы мен аяғының бұлшық 
еттерін көрсету; бұлшық еттің 
адамға қозғалуға,  таңертеңгілік 
гимнастиканың қарапайым 
жаттығуларын орындауға  
көмектесетінін түсіну

8.3.1.3 ас қорыту мүшелерін 
атау; тамақты жақсылап 
шайнаудың маңызын түсіну; 
өсімдіктен жəне жануарлардан 
шыққан өнімдерді  ажырату; 
пайдалы жəне пайдасыз 
тағамдарды ажырату; жаңа 
жасалған жəне бұзылып кеткен 
тамақ өнімдерін анықтап тану; 
шығару мүшелерін; бүйрек, 
теріні атау

9.3.1.3 тыныс алу мүшелерін 
жəне олардың атқарымын атау; 
адамның тыныс алуы үшін 
таза ауаның маңызын түсіну;  
қан айналымы мүшелерін 
атау, қанның адам ағзасы 
үшін маңызын атау; сезім 
мүшелерін атау; адамның 
сезім мүшелерінің қарапайым 
гигиеналық тəсілдерін білу

6.3.1.4 
өзінің  ауру жағдайы, 
жағымсыз сезінулері (аштық, 
суық, ыстық, ауру сезінімдер) 
туралы хабарлау;  

7.3.1.4 
өзінің  ауру жағдайы, жағымсыз 
сезінулері (аштық, суық, 
ыстық, ауру сезінімдер) туралы 
хабарлау;  

8.3.1.4 
өзінің  ауру жағдайы, жағымсыз 
сезінулері (аштық, суық, 
ыстық, ауру сезінімдер) туралы 
хабарлау;  

9.3.1.4 
өзінің  ауру жағдайы, жағымсыз 
сезінулері (аштық, суық, 
ыстық, ауру сезінімдер) туралы 
хабарлау;  

6.3.1.5 өзінің тегін, есімін, əке сі -
нің есімін, туылу датасын атау

7.3.1.5 өзінің тегін, есімін, əкесі-
нің есімін, туылу датасын атау

8.3.1.5 өзінің тегін, есімін, əкесі-
нің есімін, туылу датасын атау

9.3.1.5 өзінің тегін, есімін, əкесі-
нің есімін, туылу датасын атау
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6.3.2.1 адам өмірінің 
кезеңдерін: бала, жасөспірім, 
ересек, қарт (кəрі) ажырату, 
атау;  өз өмірін осы 
кезеңдермен салыстыру;

7.3.2.1 адам өмірінің кезеңдерін: 
бала, жасөспірім, ересек, қарт 
(кəрі) ажырату, атау;  өз өмірін 
осы кезеңдермен салыстыру;   

8.3.2.1 адам өмірінің 
кезеңдерін: бала, жасөспірім, 
ересек, қарт (кəрі) ажырату, 
атау; өз өмірін осы кезеңдермен 
салыстыру;  

9.3.2.1 адам өмірінің кезеңдерін: 
бала, жасөспірім, ересек, 
қарт (кəрі) ажырату, атау;  
өз өмірін осы кезеңдермен 
салыстыру; жанұядағы туыстық 
қатынастарды (ата-ана, ұл, қыз, 
немере, іні, жиен) түсіну;  

6.3.2.2 өзін теңдестіру: «бұл 
жасөспірім  – мен»

7.3.2.2 өзін теңдестіру: «бұл 
жасөспірім  – мен»

8.3.2.2 өзін теңдестіру: «бұл 
бозбала (бойжеткен) – мен»

9.3.2.2 өзін теңдестіру: «бұл 
бозбала (бойжеткен) – мен»

6.3.2.3 адам өмірінің əр түрлі 
кезеңдеріндегі əрекет түрлерін 
фотосуреттен көрсету/атау; 

7.3.2.3 өзінің əрекет түрлерін 
фотосуреттен көрсету/атау; 

8.3.2.3 өзінің əрекет түрлерін 
жəне басқа адамдардың 
тəуліктің əр түрлі бөліктеріндегі  
əрекет түрлерін   фотосуреттен 
көрсету/атау;   

9.3.2.3 фотосуретті белгілі бір 
түзімдік сəттермен салыстыру

6.3.2.4 ересектерді, 
туысқандарын, көршілерді, 
мұғалімді фотосуреттен 
көрсету/атау;    

7.3.2.4 ересектердің, ата-
анасының əрекет түрлерін фо-
тосуреттен көрсету/атау;  

8.3.2.4 мамандықтары  (дəрігер, 
аспазшы, жүргізуші) əр түрлі 
ересектердің əрекет түрлерін 
фотосуреттен көрсету/атау;   

9.3.2.4 мамандықтары  (дəрігер, 
аспазшы, жүргізуші, мұғалім, 
сатушы) əр түрлі ересектердің 
əрекет түрлерін фотосуреттен 
көрсету/атау;    

6.3.2.5 сыныптастарын 
есімдері бойынша атау; 
фотосуреттегі  кіші-үлкен 
таныс, бейтаныс адамдарды 
ажырату;  фотосуреттен 
достарын, сыныптастарын 
көрсету; 

7.3.2.5 сыныптастарын есімдері 
бойынша атау; фотосуреттегі  
кіші-үлкен таныс, бейтаныс 
адамдарды ажырату;  
фотосуреттен достарын, 
сыныптастарын көрсету; 

8.3.2.5 
сыныптастарын есімдері 
бойынша атау; фотосуреттегі  
кіші-үлкен таныс, бейтаныс 
адамдарды ажырату;  
фотосуреттен достарын, 
сыныптастарын көрсету; 

9.3.2.5 сыныптастарын есімдері 
бойынша атау; фотосуреттегі  
кіші-үлкен таныс, бейтаныс 
адамдарды ажырату;  
фотосуреттен достарын, 
сыныптастарын көрсету; 

6.3.2.6 ұжымдық еңбек 
ережелерін, ұжымдағы 
өмір ережелерін, тату ойын 
ережелерін орындау

7.3.2.6 ұжымдық еңбек 
ережелерін, ұжымдағы 
өмір ережелерін, тату ойын 
ережелерін орындау 

8.3.2.6 ұжымдық еңбек 
ережелерін, ұжымдағы 
өмір ережелерін, тату ойын 
ережелерін орындау  

9.3.2.6 ұжымдық еңбек 
ережелерін, ұжымдағы 
өмір ережелерін, тату ойын 
ережелерін орындау

4) 4-бөлім «Менің Отаным»:
4-кесте

Бөлімше Оқыту мақсаттары

6-сынып 7-сынып 8-сынып 9-сынып

4.1 Менің 
қалам 
(ауылым) 

6.4.1.1 өзінің қаласын 
(ауылын, селосын, елді 
мекенін) атау

7.4.1.1 өзінің қаласын (ауы-
лын, селосын, елді мекенін) 
атау 

8.4.1.1 өзінің қаласын (ауы-
лын, селосын, елді мекенін) 
атау

9.4.1.1 өзінің қаласын (ауылын, 
селосын, елді мекенін) атау 

6.4.1.2 фотосуреттен 
жергілікті табиғаттың көрікті 
жерлерін (өзен, көл, тоған, 
тау, орман) тану жəне атау; 

7.4.1.2 фотосуреттен 
жергілікті табиғаттың көрікті 
жерлерін (өзен, көл, тоған, 
тау, орман) тану жəне атау; 

8.4.1.2 фотосуреттен 
жергілікті табиғаттың көрікті 
жерлерін (өзен, көл, тоған, 
тау, орман) тану жəне атау;  

9.4.1.2 фотосуреттен жергілікті 
табиғаттың көрікті жерлерін (өзен, 
көл, тоған, тау, орман) тану жəне 
атау; 

4.2 
Менің елім  

6.4.2.1 өзінің елін жəне 
Қазақстанның астанасын 
атау, Қазақстанның туын 
жəне елтаңбасын тану 

7.4.2.1 өзінің елін жəне 
Қазақстанның астанасын 
атау, Қазақстанның туын 
жəне елтаңбасын тану 

8.4.2.1 өзінің елін жəне 
Қазақстанның астанасын 
атау, Қазақстанның туын 
жəне елтаңбасын тану

9.4.2.1 өзінің елін жəне 
Қазақстанның астанасын 
атау, Қазақстанның туын жəне 
елтаңбасын тану  

36. Мұғалім сыныптағы білім алушылардың психофизикалық жəне зерде даму ерекшеліктеріне байланысты олардың  мүмкіндіктерін есепке 
ала отырып, тоқсандықтар бойынша ұзақ мерзімді жоспарлауды өздігінен əзірлейді. 

(Жалғасы. Басы 18-бетте) 

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2018 жылғы 20  қыркүйектегі № 469 бұйрығына 98-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2013 жылғы 3 сəуірдегі № 115 бұйрығына 538-қосымша

Орташа ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға арналған 
5-9 сыныптары үшін «Тəртіп мəдениеті» пəнінен жаңартылған 

мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Орташа ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға арналған 
5-9 сыныптары үшін «Тəртіп мəдениеті» пəнінен жаңартылған 
мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы (бұдан əрі – Бағдарлама) «Білім 
туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 
5-бабы 6) тармақшасына сəйкес əзірленген.

2. «Тəртіп мəдениеті» пəнінің мақсаты орташа ақыл-ой кемістігі 
бар білім алушыларды қоғамдық ортаға əлеуметтік бейімдеу болып 
табылады. 

3. Тəртіп мəдениетіне оқыту міндеттері: 
1) білім алушыларды қажетті гигиеналық дағдыларына баулу;
2)туындаған жағдайда бағдарлауға, өзін белгілі бір жағдайға сəйкес 

ұстауға үйрету; 
3) қажетті əрекеттерді орындаудың бірізділігіне үйрету, өзіне деген 

сенімділік сезіміне иландыру; 
4) əрекеттер мəдениетіне үйрету; 
5) қоғамдық көлікті пайдалануға үйрету; 
6) шамасы жететін əлеуметтік-тұрмыстық дағдыларды қалып-

тастыру; 
7) əр түрлі əрекеттердегі өзара жағымды қарым-қатынасты 

қалыптастыру; 
8) адамгершіліктік сана мен адамгершіліктік сезімнің белгілі бір 

элементтерін тəрбиелеу; 
9) еңбекке деген жағымды қатынасты қалыптастыру; 
10) қарым-қатынас жасауға, диалог жүргізуге үйрету. 

2-тарау. Оқу процесін ұйымдастырудағы педагогикалық 
тəсілдер

4. Орташа ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларды оқытудың оқу 
процесін ұйымдастыру тəсілдемесінің негізінде ақыл-ой дамымауы 

айқын байқалатын тұлғалардың өмірін ұйымдастырудың негізін 
қалаушы идея ретінде бүкіл əлемде қабылданған «қалыптандыру» 
педа гогикалық тұжырымдамасы жатыр. Осы тұжырымдамаға 
сəйкес білім алушы түзету педагогикалық шаралардың барлық 
жүйесін жобалаған кездегі негізгі жəне жалғыз есептеу нүктесі 
болып табылады. Жоспарланған педагогикалық шаралар білім 
алушылармен тікелей жүргізілетін жұмыстарды ғана емес, сондай-ақ 
қоршаған ортаның қайтадан құрылуын, əрбір білім алушының өзіндік 
əрекетін ынталандыратын жағдайды тудыруды да қамтиды. 

5. Əрекеттердің мазмұны мұғалімге осындай білім алушылар үшін 
жалғыз мүмкіндік болып табылатын оқытудың жеке бағдарламасын 
құру үшін бағдар ғана болып табылатын оқу бағдарламаларында 
ашып көрсетіледі. Оқытудың жеке бағдарламасын құру үшін білім 
алушыны бақылап, оның қажеттілігі мен мүмкіндігін көрсететін 
болмашы белгілерді байқап отыру.

6. «Қалыптандыру» тұжырымдамасының негізінде орташа ақыл-ой 
кемістігі бар білім алушыларды арнайы мектеп жағдайында оқыту мен 
тəрбиелеу процесін ұйымдастыру қағидалары қалыптастырылған.

7. Білім алушының өзіндік бірегей ерекшеліктерін сақтай отырып, 
дербес қарқында даму құқығын тану қағидасы.

8. Педагогтың əрбір білім алушыны оқытудың мазмұнын, тəсілдерін, 
түрін, дидактикалық құралдарды олардың жеке мүмкіндіктері мен білім 
берудегі жəне жеке тұлғалық жетістіктерін мониторингілеу нəтижесін 
есепке ала отырып, өздігінен таңдау қағидасы.

9. Білім алушыларда тəжірибелік əрекеттер мен əлеуметтік дағ-
дыларды қалыптастыру үшін қажетті мектептік ортаны құру қағидасы:

1) икемділіктер мен дағдыларды қалыптастыру оларды пайдалануға 
болатын жағдайларға барынша жақын жағдайларда жүзеге асыры-
лады;

2) білім алушылармен сабақ өтетін жайлардың əр түрлі өмірлік 
жағдаяттарды бейнелейтін кеңістікке айналдырылуы; 

3) мектептегі əлеуметтік-тұрмыстық жəне заттық-дамытудың 
жайлы ортасы орташа ақыл-ой кемістігі бар білім алушылардың жас 
ерекшелігі мен физиологиялық ерекшеліктерін есепке ала отырып 
(демалыс, қимыл белсенділігі мен санитарлық-гигиеналық шаралар 
жəне басқаларға арналған жабдықталған кеңістіктер),  құрылады.

10. Ойлау, сөйлеу тілі мен коммуникацияны əлеуметтендіру 
құралы ретінде дамыту қағидасы. Орташа ақыл-ой кемістігі бар 
білім алушылардың нақты жағдайдағы мүмкіндігіне қарай педа-
гогикалық құралдармен өтелетін сөйлеу тілінің дамуында (оның 

(Жалғасы 20-бетте) 
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болмауына дейін), ойлау қабілетінде, қарым-қаты настық дамуында 
өзіндік мəселелері бар. Сөйлеу тілін түсінуді кеңейту, қарым-
қатынастың сөздік жəне сөздік емес құралдарын қалыптастыру, 
білім алушылардың көрнекілік-əрекеттік ойлауын дамыту бойынша 
жұмыстар бірізділікпен құрылады. Білім алушылардың əрекетін 
педагогтың сөйлеу тілі арқылы қолдауының мөлшерлі жəне  білім 
алушылардың түсінуі үшін қолжетімді болуы. 

11. Оқу-тəрбиелеу процесін əлеуметтендіру бағыттылығы қағи-
дасы. Білім алушылардың ерекшеліктеріне барынша ыңғайланған 
жəне олардың дені сау құрдастарымен өзара əрекеттенулерін 
шектейтін оқу жəне тəрбиелеу ортасы шарасыз жеңілдетілуіне 
байланысты, білім алушыны күрделі əлеуметтік ортаға ендіру арнайы 
жұмысты талап етеді: 

1) білім алушылардың олар үшін қолжетімді көлемдегі əлеуметтік 
қатынастар мен өмірлік тəжірибесін кезең-кезеңмен жəне жоспарлы 
түрде кеңейту. Оқу уақытының бір бөлігін мектептен тыс жерде 
(қоғамдық көлікте жүру, дүкендерге, дəріханаларға, поштаға, 
емханаға, мұражайға, театрға, кафе жəне басқа да қоғамдық орын-
дарға бару) ұйымдастыру;

2) білім алушының қоғамға ауыртпалықсыз енуі үшін оған шыдамды 
жəне мейірімді болатын қоршаған орта қалыптастырылады. Осы 
мақсатта мектептің білім алушының жанұясымен жəне қоғаммен 
арасындағы жоспарлы жұмысы қарастырылады. 

12. Орташа ақыл-ой кемістігі бар білім алушылардың тəртібіндегі 
бұзылыстар оның төменгі қажеттіліктерінің басым болып, жоғары 
қажеттіліктер жүйесінің (зерделік, рухани-адамгершіліктік, этикалық) 
дамымауына немесе ауытқуына байлансты болады. Сондай-ақ ерік 
аясының жəне жоғарғы қажеттіліктерінің дамымауына байланысты 
төменгі қажеттіліктерді тежеу қиындық тудырады. Сондықтан олардан 
агрессиялық байқалымдарды, бүлдіргіш əрекеттерді, қозуды (қимыл-
қозғалыстық, сөйлеу тілдік), мектептен қашып кету жағдайын, оқу не-
месе еңбек əрекетінен бас тартуды жиі кездестіруге болады. 

13. Орташа ақыл-ой кемістігі бар білім алушы өзі болатын 
сыныптағы, балалар немесе жасөспірімдер тобындағы жағдайды 
түсінбейді немесе нашар түсінеді, үнемі өзгеріп тұратын жағдайда 
өзін бұрын үйренген қалыпта ұстайды. Ол өзінің тəртібіне сын көзімен 
қарауға жəне оны өзгерген жағдаймен салыстыруға қабілетті емес.

14. Білім алушының тəртібіндегі кемшіліктерді жеңу қажеттілігі 
мектеп алдына орташа ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға тəртіп 
мəдениеті бойынша білім мен дағдыларды белгілі бір жүйеде, нақты 
мысалдар мен жаттығулар көмегімен беру міндетін қояды.

15. Тəртіп мəдениетіне тəрбиелеу жүйелі түрде жүзеге асырылады, 
өмірдің барлық жақтары ендіріледі жəне білім алушылардың тəртібіне 
қойылатын талаптардың əр түрлі болуына рұқсат берілмейді.

16. Орташа ақыл-ой кемістігі бар білім алушылар тез сенгіш 
болады, айналасындағыларға еліктегенді жақсы көреді, сондықтан 
оларда тəртіп нормаларын əдеттендіруге, жанұясы мен қоғамға 
пайдалы болуға үйретуге болады. 

17. Орташа ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларда тəртіп 
мəдениетінің дағдылары мен əдеттерін қалыптастыру бойынша 
мақсатты бағытталған жүйелі жұмыс олардың мектепке келуінен 
басталып, мектепті  бітіргенімен аяқталады. 

18. Бастауыш сыныптардағы «Тəртіп мəдениеті» сабақтарында 
қарапайым гигиеналық дағдылар əдеттендіріледі, құрдастарымен 
қарым-қатынаста бола білу, ересектердің талаптары мен тапсырма-
ларын орындау, өзін болып жатқан таныс жағдайға сəйкес ұстай білу 
қалыптастырылады. 

19. Барлық сабақтар ең алдымен, оқу бағдарламасының мазмұны 
арқылы білім алушыларды жалпы дамытуға (коммуникативтік, қимыл-
қозғалыстық, сөйлеу тілдік, сенсорлық) бағыттайды.

20. Орташа ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларды оқыту процесі 
мазмұны жағынан да, сол сияқты ұйымдастыру түрі жағынан да қатал 
реттелуі мүмкін емес. Ұжымдық оқыту жағдайындағы танымдық 
қызығушылықтың төменділігі; жаппай жұмыс кезінде пайдаланылатын 
ынтамаландырмаларға деген реакциясының əлсіздігі.

21. Тəртіп мəдениетіне оқыту тəсілдері: 
1) əдеттендіру: білім алушыларға белгілі бір тəртіп үлгісі беріледі;
2) жаттығу: қандай да бір əрекет көптеген рет қайталанады, мұғалім 

білім алушыға қандай да бір тəртіп ережелерін орындаудың қажеттілігі 
мен ыңғайлылығын сезіндіруге қол жеткізу;

3) оқыту жағдайлары (жағдаяттық тапсырмалар, іскерлік ойындар 
жəне басқалары) білім алушының алдында таңдау мəселесі 
туындайтындай етіп ұйымдастырылуға тиісті (мысалы, шанышқы мен 
пышақты немесе шанышқының өзін ғана пайдалану; 

4) көтермелеу: əр түрлі тəсілдермен жүргізіледі, білім алушыларды 
оқуға, тəртіптің дұрыс қадамын таңдауға белсендіреді; 

5) жазғыру: педагогтың жəне басқа білім алушылардың 
жағымсыз əрекетті айыптауы білім алушыны жақсы əрекет жасауға 
ынталандыруға бағытталған; 

6) еліктеуге арналған мысалдар білім алушыға қажетті жəне бірегей  
көрнекілік үлгі болып табылады, олар педагог, ата-ана, таныс ересек 
адам немесе бала, əдеби (ертегілік) кейіпкер болады;

7) түсіндіру: қандай да бір жағдайда неге солай істеу керектігін 
көрсетіп, айтып қана қоймай, сонымен бірге түсіндіреді. 

22. Орташа ақыл-ой кемістігі бар білім алушылардың сабақтағы 
əрекеттерінің түрін дұрыс таңдаған жағдайда педагогикалық мін-
деттер де дұрыс шешіледі. Зерделенетін құбылыстар мен заттарды 
тікелей бақылау (экскурсияда), білім алушылардың заттық-
тəжірибелік, зерделік жəне сөйлеу тілдік, сондай-ақ ойын əрекеттері 
(дидактикалық, жағдаяттық-рөлдік, іскерлік ойындар жəне басқалары) 
жетекші əрекеттер болып табылады. 

23. Орташа ақыл-ой кемістігі бар білім алушылардың тəжірибелік 
əрекеттерін нақты ұйымдастыру. Ұсынылатын тапсырмалардың 
мазмұнына меңгерілетін білім сапасы ғана емес, сондай-ақ білім 
алушылардың байқампаздығы мен ойлау қабілеті де тəуелді болады.  

24. Оқылған материалды үнемі қайталау жəне бекітудің қажеттілігі  
орташа ақыл-ой кемістігі бар білім алушылардың оқыған білім мен 
дағдылдарды тез ұмытып қалатындығымен түсіндіріледі. Əрбір 
сабақта қайталауға уақыт бөлінеді. 

25. Орташа ақыл-ой кемістігі бар білім алушылардың  бақылау 
жəне тəжірибелік əрекеттер процесінде  жинаған білім  мен 
түсініктері сөйлеу тілінде (айтылымдар, əңгімелесу, сипаттамада) 
тұжырымдалады. Байланыстырылған сөйлеу тілін қалыптастыруға 
жəне мəдениетті қарым-қатынас дағдыларын тəрбиелеуге үлкен 
көңіл бөлінеді. 

26. Орташа ақыл-ой кемістігі бар білім алушылардың қоғамдағы 
мəдениетті тəртіп нормалары туралы түсініктерін бейнелеуге, 
бекітуге, нақтылауға мүмкіндік беретін заттық-тəжірибелік жəне 
өнімдік əрекеттердің сан алуан түрлері сабақтың міндетті мазмұны 
болып табылады. 

27. Ақпараттық-коммуникациялық технология (бұдан əрі – АКТ) 
əдетте қолданылатын құралдардың көмегімен құрылуы мүмкін 
емес дамыту жəне түзету міндеттерін шешу үшін қажетті оқыту 
жағдайларын «құрастыруға» көмектесе отырып, арнайы білім беру 
педагогы үшін қажетті құралдардың арсеналын кеңейтеді. 

28. Сабақтарда АКТ төмендегі мақсаттарда қолданылады:
1) көрнекілік пішіндегі қандай да бір заттық мазмұнның біреуінен 

басқасына еркін өтіп, сөйлеу тілінің көмегімен бір тəсілден басқасына 
көше отырып, тікелей бақылаудан жасырын жəне кез келген қажетті 
күрделі белгілік пішіндегі танымдық нысандарды үлгілеу;

2) баланың өзінің əрекетін шынайы жəне кешеуілдетілген 
уақыт режимінде талдауы үшін көзбен көруге болатын қосымша 
динамикалық тірек құру; топтық оқыту жағдайындағы жекеленген 
өнімдік əрекеттену мүмкіндігімен  қамтамасыз ету; жекеленген сапалы 
оқыту мүмкіндігін кеңейту.

29. Орташа ақыл-ой кемістігі бар білім алушылардың жетістіктерін 
бағалау тек ішкі бағалау құралдарымен ғана жүзеге асырылады. 
Оқытудың жеке бағдарламасын жүзеге асыру нəтижелері білім беру 
процесі барысында мұғаліммен  сабақтарда тікелей бағаланады.

30. Орташа ақыл-ой кемістігі бар білім алушылардың  жетістіктерін 
бағалау шараларының бірізділігі:

1) білім алушылардың білім жəне дағдыларының даму деңгейлерін 
алдын ала бағалау, оқытудың жеке бағдарламасын құруға арналған 
негіз ретіндегі білім алушының даму бейінін құру;

2) білім алушылардың жетістіктері мен дамуын ағымды бағалау  
білім алушылардың сабақ барысындағы жұмысын күнделікті бақылау 
арқылы жүзеге асырылады жəне мұғалімнің күнделікті жұмыс 
жоспарына тіркеліп отырады;

3) аралық бағалау бірінші жартыжылдық  аяқталғанда жүзеге 
асырылады, икемділіктер мен дағдыларды оқытудың жеке бағдар-
ламасына сəйкес қалыптастырудың жетістігі туралы бағалау 
пайымдамасы жеке бағдарламада тіркеледі;

4) жетістіктерді қорытынды бағалау  оқу жылының аяқталуына 
сəйкес жүзеге асырылады.

31. Орташа ақыл-ой кемістігі бар білім алушылардың жетістіктерін 
бағалау үшін білім алушы жетістігінің сапалық көрсеткіші болып 
табылатын  сипаттамалық бағалау пайдаланылады. Сипаттамалық 
бағалау білім алушының  жеке білім беру процесінде жүзеге асырылған 
аймақтағы дамуы мен оқуына қатысты өзіндік педагогикалық есеп 
болып табылады.

32. Əрекеттіліктің мəдениетіне тəрбиелеудегі жетістіктерді 
анықтау үшін білім алушының оқуға жəне еңбектенуге деген қалауы 
жəне икемділігі, орындалатын жұмысқа деген қызығушылығы, оның 
мақсаты мен қоғамдық мəнін түсінуі; кез-келген түрдегі тапсырмалар 
мен өтініштерді өздігінен орындаудағы белсенділігі; талап етілген 
нəтижеге қол жеткізуге деген ұмтылысы; ұжымдық жұмыстағы өзара 
көмек сияқты көрсеткіштерді пайдалануға болады. 

33. Тəртіп мəдениетіне оқыту нəтижесін бағалау: 
1) тəжірибеде меңгерілген əрекет тəсілдерін, тəртіп мəдениетінің 

дағдыларын басшылыққа ала білу;
2) тəртіп мəдениетін, оларға деген қажеттілікті білдіретін əрекет-

терге қызығушылық байқату; 
3) құрдастарының, айналасындағылардың тəртібіндегі жағымсыз 

байқалымдарға адекватты көзқарас; 
4) тəртіп мəдениетінің сыртқы түрінің білім алушының ішкі тұлғалық 

қасиеттерімен өзара байланысы. 

3-тарау.
«Тəртіп мəдениеті» оқу пəнінің мазмұнын

ұйымдастыру

34. «Тəртіп мəдениеті» пəні бойынша оқу жүктемесінің көлемі: 
1) 5-сыныпта аптасына – 1 сағат, оқу жылында 34 сағат; 
2) 6-сыныпта аптасына – 1 сағат, оқу жылында 34 сағат;
3) 7-сыныпта аптасына – 1 сағат, оқу жылында 34 сағат.
4) 8-сыныпта аптасына – 1 сағат, оқу жылында 34 сағат;
5) 9-сыныпта аптасына – 1 сағат, оқу жылында 34 сағат.
35. 5-9 сыныптардағы орташа ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға 

арналған «Тəртіп мəдениеті» пəнінің негізгі мазмұны ұқыптылық пен 
жинақылықты, сыпайылылықты, дəлділікті тəрбиелеуге, жақсы 
қылықтарды, өзін мектепте, үйде, көшеде жəне қоғамдық орындарда 
мəдениетті ұстау дағдыларын жəне мəдениеттіліктің күрделі 
байқалымдарын: өнегелікті, əдептілік, еркіндік, биязы қылықты жəне 
басқаларын əдеттендіруге бағытталған. 

36. «Тəртіп мəдениеті» пəнінің мазмұны орташа ақыл-ой кемістігі 
бар білім алушылардың өмірлік тəжірибесін байытуға бағдарланған 
оқытудың коммуникативтік-əрекеттік үлгісіне бағытталған. 

37. «Тəртіп мəдениеті» оқу пəні күтілетін нəтижелер (дағдылар 
немесе икемділіктер, білім немесе түсініктер, қолданыс) түріндегі 
сыныптар бойынша оқыту мақсаттарын қамтитын бөлімдер мен 
бөлімшелер бойынша ұйымдастырылған. Əрбір бөлімшенің ішінде 
бірізділікті сақтай отырып құрастырылған оқу мақсаттары мұғалім-
дерге өз жұмысын жоспарлауға жəне білім алушылардың жетістіктерін 
бағалауға, сонымен қатар оларға оқудың келесі кезеңдерінен 
хабардар болуға мүмкіндік береді. 

38. Бағдарламадағы оқу материалы шоғырландыру қағидасының 
негізінде құрамдастырылған, бұл орташа ақыл-ой кемістігі бар білім 
алушыларда дағдыларды қалыптастырудың шынайы қиындықтарын 
есепке алуға мүмкіндік береді. Оқытудың əрбір жылында білім 
алушылардың əр түрлі өмірлік жағдайлардағы тəртібінің мəдени 
түрлерін қайталауға, бекітуге жəне əдеттендіру үшін мүмкіндік 
тудырылады. 

39. Бағдарлама келесідей бөлімдерді қамтиды:
1) 1-бөлім «Сыртқы келбет мəдениеті»;
2) 2-бөлім «Тұлғааралық қарым-қатынас мəдениеті»;
3) 3-бөлім «Қоғамдық орындардағы тəртіп мəдениеті».
40. «Сыртқы келбет мəдениеті» бөлімі келесідей бөлімшелерді 

қамтиды:
1) дене гигиенасы;
2) киім жəне аяқ киім гигиенасы;
3) тамақтану мəдениеті. 
41. «Тұлғааралық қарым-қатынас мəдениеті» бөлімі келесідей 

бөлімшелерді қамтиды:
1) қарым-қатынас мəдениеті жəне сөйлеу тілдік этикет;
2) əрекеттік мəдениет. 
42. «Қоғамдық орындардағы тəртіп мəдениеті» бөлімі келесідей 

бөлімшелерді қамтиды:
1) үйдегі жəне мектептегі тəртіп мəдениеті;
2) көшедегі тəртіп мəдениеті;
3) қызмет көрсету мекемелеріндегі тəртіп мəдениеті. 

4-тарау.
Оқыту мақсаттарының жүйесі

43. Бағдарламада оқу мақсаттарын қолдануға, мониторинг өткізуге 
тиімді болу үшін кодтық белгі енгізілген. Кодтық белгідегі бірінші сан 
сыныпты, екінші сан бөлімді, үшінші сан бөлімшені, төртінші сан оқу 
мақсатының реттік нөмірін көрсетеді. Мысалы, 5.2.2.1 кодындағы 
«5» – сынып, «2.2» – бөлімше, «1» – оқу мақсатының реттік саны.

44. Оқыту мақсатының мазмұны: 
1) «Сыртқы келбет мəдениеті»:
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5.1.3.1 тамақтану 
ережелерін (үстел 
басында түзу отыру, 
шынтағын үстелге 
қоймау, тамақты 
асықпай, мұқият 
шайнау, нанды бөліп 
алу) орындау 
5.1.3.2 тамақтану 
процесінде тамақ ішу 
құралдарын (үлкен, 
кішкентай қасық, 
майлық қағаз салғыш) 
дұрыс пайдалану; 
5.1.3.3 тамақ ішу 
кезінде майлық 
қағазды пайдалану; 
5.1.3.4 тамақты 
ұқыпты, дыбысын 
шығармай, мұқият 
шайнап жеу  

6.1.3.1 тамақтану 
ережелерін (үстел 
басында түзу отыру, 
шынтағын үстелге 
қоймау, тамақты 
асықпай, мұқият 
шайнау, нанды бөліп 
алу) орындау; 
6.1.3.2 тамақтану 
процесінде тамақ ішу 
құралдарын (үлкен, 
кішкентай қасық, 
майлық қағаз салғыш) 
дұрыс пайдалану; 
6.1.3.3 тамақ ішу 
кезінде майлық 
қағазды пайдалану; 
6.1.3.4 тамақ 
өнімдеріне 
ұқыптылықпен қарау

7.1.3.1 тамақтану 
ережелерін орындау; 
7.1.3.2 тамақ ішу 
құралдарын (шанышқы, 
пышақ) дұрыс 
пайдалану; 7.1.3.3 тамақ 
ішу кезінде майлық 
қағазды пайдалану;
7.1.3.4 тамақ өнімдеріне 
ұқыптылықпен қарау;
7.1.3.5 тамақ ішіп 
болғаннан кейін, 
ас ішетін құралды 
дастарханға емес, 
тəрелкеге салу; 
7.1.3.5 дəмді тамақ үшін 
алғысын білдіру

8.1.3.1 тамақтану ережелерін 
орындау;
8.1.3.2 тамақтану процесінде 
тамақ ішу құралдарын дұрыс 
пайдалану; 
8.1.3.3 тамақ ішу кезінде 
майлық қағазды пайдалану;
8.1.3.4 тамақ өнімдеріне 
ұқыптылықпен қарау;
8.1.3.5 ересек адамдарға 
дастархан жаюға жəне 
үстелдегі ыдыстарды 
жинауға көмектесу; 
8.1.3.6 өзінің жəне 
сыныптасының тəртібінің  
дастархан басындағы 
тəртіп ережелеріне сəйкес 
келмейтінін байқау; 
8.1.3.7 дəмді тамақ үшін 
алғысын білдіру

9.1.3.1 тамақтану 
ережелерін орындау;
9.1.3.2 нəрсудағы 
жемістердің сүйегін шəй 
қасықпен алып, ақырын 
ғана тəрелкеге салу; 
9.1.3.3 тамақ ішіп 
болғаннан кейін қасықты, 
шанышқыны, пышақты 
тəрелкеге салу; 
9.1.3.4 тамақтану 
процесінде тамақ ішу 
құралдарын дұрыс 
пайдалану; 
9.1.3.5 тамақ өнімдеріне 
ұқыптылықпен қарау;
9.1.3.6 ересек адамдарға 
дастархан жаюға жəне 
үстелдегі ыдыстарды 
жинауға көмектесу

2) «Тұлғааралық қарым-қатынас мəдениеті»:
2-кесте
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5.2.1.1 
құрдастарымен, 
мұғаліммен 
кездескенде 
сыпайыгершілікпен 
амандасу, 
қоштасқанда сəл 
басын иіп қоштасу; 
5.2.1.2 амандасу 
сөздерін жымиып, 
анық, сергек айту; 
5.2.1.3 «Сəлеметсіз 
бе», «Сау болыңыз», 
«Мархабат» 
сыпайыгершілік 
сөздерін пайдалану; 
5.2.1.4 ересектердің 
сөзін бөлмеу, 
олардың əңгімесіне 
араласпау;
5.2.1.5 кірген үлкен 
адамға орындық 
ұсыну немесе өз 
орнын беру; 
5.2.1.6 ересек 
адамдарды мұқият 
тыңдау, тыныш 
тұру, сөйлеп тұрған 
адамның бетіне 
қарау. 

6.2.1.1 құрдастарымен, 
мұғаліммен кездескенде 
сыпайыгершілікпен 
амандасу жəне қоштасу;
6.2.1.2 ұл балалар қыз 
балалармен бірінші 
амандаса білу; 
6.2.1.3 «Кешіріңіз», 
«Кіруге рұқсат па», 
«Кіруге бола ма» 
сыпайыгершілік сөздерін 
пайдалану; 
6.2.1.4 басқалардың 
амандасуына тілектестік 
достық пейілмен жауап 
беру; 
6.2.1.5 жасы үлкен 
адамдармен «сіз» деп 
сөйлесу; 6.2.1.6 ұл 
балалар қыз балаларға 
жол беру;
6.2.1.7 қоғамдық 
орындарда жайлап, 
ақырын сөйлеу; 
6.2.1.8 ересек 
адамдардың еңбегіне 
сыйласымдылықпен 
қарау, ерсектердің 
жұмысына бөгет 
жасамау.

7.2.1.1 «Қайырлы 
таң», «Қайырлы 
күн», «Қайырлы 
кеш», «Қайырлы түн» 
сыпайыгершілік сөздерін 
пайдалану; 
7.2.1.2 жасы үлкен 
адамдармен «сіз» деп 
сөйлесу; 
7.2.1.3 ересек 
адамдардың күнделікті 
еңбегіне, ата-анасының 
қамқорлығына 
сыйласымдылық 
таныту; 
7.2.1.4 сыныптастарына 
тілектестік пейіл 
білдіріп, қайырымды іс 
жасауға ұмтылу; 
7.2.1.5 сөйлесіп тұрған 
адамның көзіне тура 
қарап, тілектестігін 
білдіру; 
7.2.1.6 ересек адамның 
сөзін бөлмей, мұғалімді 
тыңдау; 
7.2.1.7 өз тəртібінің 
талап етілетін нормаға 
сəйкес келмейтінін 
байқау. 

8.2.1.1 сөйлеу тілінде 
сөйлесіп тұрған адамның 
ұлтына қарай əр түрлі 
қаратпа сөздерді пайдалану; 
8.2.1.2 қазақ тілінде 
амандасып, қазақ тілінде 
қоштасу;
8.2.1.3 «Қайырлы түн», 
«Алғысымды білдіремін», 
«Рақым етіңіз»  деген 
сыпайыгершілік сөздерін 
пайдалану; 
8.2.1.4 басқалардың 
амандасуына тілектестік 
достық пейілмен жауап 
беру;
8.2.1.5 «сыпайыгершілік» 
сөзінің мағынасын түсіну; 
8.2.1.6 жолдасының сөзін 
бөлмей тыңдай білу; 
8.2.1.7 нақты бір жағдайдағы 
өзінің тəртібін бағалау.  

9.2.1.1 қазақ халқында 
ерсектерге қатысты 
қабылданған əдеттегі 
қарым-қатынасты ұстану; 
9.2.1.2 сыпайыгершілік 
сөздерді пайдалану; 
9.2.1.3 сыныптастарына, 
көршілеріне тілектестік 
пейіл білдіру; қайырымды 
іс істеуге тырысу; 
9.2.1.4 сөйлесіп тұрған 
адамның көзіне тура 
қарап, тілектестігін білдіру; 
9.2.1.5 өз тəртібінің талап 
етілетін нормаға сəйкес 
келмейтінін байқау. 
9.2.1.6 «сыпайыгершілік» 
сөзінің мағынасын түсіну; 
9.2.1.7 қонақта 
құрдастарымен жəне 
ересек адамдармен 
таныса білу; 
9.2.1.8 ьересектердің 
сөзін бөлмеуге, олардың 
əңгімесіне араласпауға 
тырысу.
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5.2.2.1 мектептік 
құрал-жабдықтарды 
өзінің орнына 
қою, оларды 
ұқыптылықпен 
пайдалана білу; 
5.2.2.2 үстелінің, 
сөресінің тазалығын 
сақтау, тəртіпте 
ұстау; 
5.2.2.3 ойын, сабақ, 
еңбек, демалыс 
кезінде тілектестік 
байқату, көмек 
көрсету

 

6.2.2.1 өз оқу 
құралдарына барлық 
жерде жəне үнемі 
ұқыптылықпен қарау;
6.2.2.2 кітапты таза 
қолымен ұстап, 
парақтарынбүктемей, 
үстел үстіне қойып қана  
пайдалану;  
6.2.2.3 адамдарға жəне 
олардың еңбектерінің 
нəтижелеріне құрметпен 
қарау

7.2.2.1 бастаған ісін 
аяғына дейін жеткізу; 
7.2.2.2 жұмысын тек 
жақсы орындауға 
тырысу; 
7.2.2.3 қоғамдық еңбекке 
қатысу, мұғалімге, 
тəрбиешіге, ата-
анасына көмектесу; 
7.2.2.4 жанұя 
мүшелерімен, 
сыныптастарымен, 
достарымен келісу, 
бірге əрекеттену, бір-
біріне көмектесу

8.2.2.1 қоғамдық еңбекке 
қатысу, мұғалімге, тəрбие-
шіге, ата-анасына 
көмектесу;  
8.2.2.2 жанұя мүшелерімен, 
сыныптастарымен, достары-
мен келісу, бірге əрекеттену, 
бір-біріне көмектесу; 
8.2.2.3 өзінің жұмыс 
орнында, сыныбында, 
шеберханада, ойын 
бөлмесінде, үйде тазалық 
сақтау, тəртіпте ұстау; 
8.2.2.4 кез келген 
тапсырманы, кез келген 
жұмысты тек жақсы 
орындауға тырысу

9.2.2.1 өзінің жұмыс 
орнында, сыныбында, 
шеберханада, ойын 
бөлмесінде, үйде тазалық 
сақтау, тəртіпте ұстау; 
9.2.2.2 мақсатқа жетуде 
табандылық көрсету; 
9.2.2.3 бос отырмау, бүгін 
істеуге болатынды ертеңге 
қалдырмау; 
9.2.2.4 кез келген 
тапсырманы, кез келген 
жұмысты тек жақсы 
орындауға тырысу;
9.2.2.5 табиғатты сүю, 
жануарларға қамқорлық 
көрсету

3) «Қоғамдық орындардағы тəртіп мəдениеті»:
3-кесте
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5.3.1.1 ғимаратқа кірер 
алдында аяғын сүрту; 
5.3.1.2 үйде, мектепте 
күн түзімін орындау; 
5.3.1.3 үйде жəне 
мектепте өз заттарын 
тəртіпте ұстау; 
5.3.1.4 ғимаратқа 
кіргенде бас киімін шешу; 
5.3.1.5 мектепке таза, 
ұқыпты болып келу, айна 
алдында киімін тəртіпке 
келтіру; 
5.3.1.6 мектеп 
дүниесіне, мектеп 
құрал-жабдықтарына 
ұқыптылықпен қарау; 
5.3.1.7 сабақтағы, 
мектептегі, мектеп 
жанындағы үлескедегі 
тəртіп ережелерін 
орындау;
5.3.1.8 үйде қолынан 
келетін міндеттерді 
орындау

6.3.1.1 үйде, мектепте 
күн түзімін орындау;  
6.3.1.2 ғимаратқа 
кіргенде бас киімін 
шешу; 
6.3.1.3 мектепке таза, 
ұқыпты болып келу, 
айна алдында киімін 
тəртіпке келтіру; 
6.3.1.4 сабақта, 
үзілісте жəне сынып-
тан тыс уақыттарда 
білім алушының тəртіп 
ережесін орындау; 
6.3.1.5 мектеп 
дүниесіне, мектеп 
құрал-жабдықтарына 
ұқыптылықпен қарау;
6.3.1.6 үй күтімі 
бойынша қолынан 
келетін көмекті 
көрсету; 
6.3.1.7 ересектердің 
тапсырмасын орындау

7.3.1.1 үйде ата-анасына, 
жанұяның үлкен жəне 
кіші мүшелеріне қолынан 
келетін көмегін көрсету; 
7.3.1.2 өзінің жағдайы 
туралы айтып, көмек 
сұрай білу; 
7.3.1.3 ғимаратқа 
кіргенде бас киімін шешу; 
7.3.1.4 білім алушының 
тəртіп ережелерін 
орындау; 
7.3.1.5 мектепке таза, 
ұқыпты болып келу, 
киімін тəртіпке келтіру;  
7.3.1.6 сабақта, үзілісте 
жəне сыныптан тыс 
уақыттарда білім 
алушының тəртіп 
ережесін орындау; 
7.3.1.7 мектеп 
жанындағы үлескедегі 
күзгі жəне көктемгі 
жұмыстарға қатысу

8.3.1.1 тұрмыстық 
электр құралдарын  
пайдаланғанда қауіпсіздік 
техникасы ережелерін 
сақтау; 
8.3.1.2 көршілерімен 
жағымды қарым-
қатынаста болу; 
8.3.1.3 мектепке таза, 
ұқыпты болып келу, айна 
алдында киімін тəртіпке 
келтіру; 
8.3.1.4 мектепте, үйде 
тəртіп ережелерін 
орындау; 8.3.1.5 мектеп 
дүниесіне, мектеп 
құрал-жабдықтарына 
ұқыптылықпен қарау;
8.3.1.6 кезекшінің міндетін 
атқару, мектеп жайларын 
жинастыруда ересектерге 
көмек көрсету; 
8.3.1.7 үйдегі   міндеттерін 
орындау

9.3.1.1 тұрмыстық электр 
құралдарды, ыстық, 
үшкір, өткір заттарды 
пайдаланғанда қауіпсіздік 
техникасы ережелерін 
сақтау; 
9.3.1.2 көршілерімен 
жағымды қарым-қатынаста 
болу; 
9.3.1.3 қауіпсіздік 
ержелерін (жақсы таныс 
емес адамдарға есік 
ашпау) орындау;
9.3.1.4 қонақжайлық 
ержелерін ұстану; 
9.3.1.5 мектепке таза, 
ұқыпты болып келу,     
киімін тəртіпке келтіру; 
9.3.1.6 кезекшінің міндетін 
атқару, ересектерге 
мектеп жайларын 
мектептік шараларды 
өткізу үшін дайындауға 
көмек көрсету

3.
2 
Кө
ш
ед
ег
і т
əр
тіп

 м
əд
ен
ие
ті

5.3.2.1 көшені 
қоқсытпауға əдеттену; 
5.3.2.2 үйдің 
қабырғасына, 
дуалдарға сурет салуға 
болмайтынын білу; 
5.3.2.3 жаяужолдың оң 
жағымен жүру; 
5.3.2.4 көшені 
бағдаршамның белгісі 
бойынша жəне жаяу өтпе 
жол  бойымен өтуді білу

6.3.2.1 көшені 
қоқсытпауға 
əдеттену; 6.3.2.2 
үйдің қабырғасына, 
дуалдарға сурет 
салуға болмайтынын 
білу; 
6.3.2.3 көшеде 
қатты сөйлеу, күлу, 
басқалардың көңілін 
өзіне аудару əбес 
қылық екенін білу

7.3.2.1 көшені 
қоқсытпауға  əдеттену; 
7.3.2.2 үйдің 
қабырғасына, 
дуалдарға сурет салуға 
болмайтынын білу; 
7.3.2.3 көшеде 
қатты сөйлеу, күлу, 
басқалардың көңілін 
өзіне аудару əбес қылық 
екенін білу; 
7.3.2.4 жаяужолдың оң 
жағымен жүру

8.3.2.1 көшені қоқсытпауға 
əдеттену; 
8.3.2.2 үйдің қабырғасына, 
дуалдарға сурет салуға 
болмайтынын білу; 
8.3.2.3 көшеде 
өткіншілердің көңілін өзіне 
аудармау; 
8.3.2.4 жаяужолдың оң 
жағымен жүру; 
8.3.2.5 таныс адамды 
кездестіргенде сөйлесу 
үшін шетке қарай шығу

9.3.2.1 көшені қоқсытпауға 
əдеттену; 
9.3.2.2 көшеде 
өткіншілердің   көңілін 
өзіне аудармау; 
9.3.2.3 жаяужолдың оң 
жағымен жүру; 
9.3.2.4 таныс адамды 
кездестіргенде сөйлесу 
үшін шетке қарай шығу;
9.3.2.5 топ болып келе 
жатқан балаларға 
жаяужолды толықтай 
басып алуға болмайды 
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5.3.3.1 емханадағы 
тəртіп ережесін ұстану, 
дəрігер қабылдауында өз 
кезегін күту; 
5.3.3.2 көлікке кіру 
жəне шығу ережелерін 
орындау; 
5.3.3.3 басқа 
жолаушылармен 
əрекетте сыпайыгершілік 
қатынас ережелерін 
орындау

6.3.3.1 емханадағы, 
шаштараздағы тəртіп 
ережесін ұстану, өз 
кезегін күту; 
6.3.3.2 дүкендегі 
тəртіп ережелерін 
орындау

7.3.3.1 қызмет көрсету 
мекемелеріндегі тəртіп 
ережесін орындау; 
7.3.2.2 қоғамдық көлікте 
жол ақысын дұрыс 
жəне дер кезінде төлеу, 
қоғамдық көліктегі тəртіп 
ережелерін орындау

8.3.3.1 қоғамдық 
орындардағы тəртіп 
ережесін ұстану; 
8.3.3.2 дүкенде керегін 
сатып алу;
8.3.3.3 қоғамдық көлікте 
жол ақысын  дұрыс жəне 
дер кезінде төлеу;
8.3.3.6 қарт адамдар мен 
балалы жолаушыларға 
орын беру 

9.3.3.1 қоғамдық 
орындардағы тəртіп 
ережесін ұстану;
9.3.3.2 дүкенде, 
супермаркетте, сауда 
орталықтарындағы тəртіп 
ережелерін орындау;
9.3.3.3 көңіл көтеру 
шараларында өздерін 
дұрыс ұстай білу; 
9.3.3.4 театрдағы, 
кинотеатрдағы тəртіп 
ережелерін ұстану; 
9.3.3.5 басқа адамдармен 
кез келген жағдайда 
сыпайыгершілік қатынаста 
болу ержелерін орындау

45. Білім алушылардың психофизикалық жəне ақыл-ой дамуының ерекшеліктеріне байланысты Бағдарламаның мазмұны тоқсандар 
бойынша реттелмейді. Тақырыптарды оқыту дəйектілігін мұғалім сыныптағы білім алушылардың қалыптастырылған мінез-құлық жəне мəдени 
дағдыларының дейгейіне қарай мұғалім анықтайды.

(Жалғасы. Басы 18-19-беттерде) 
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5.1.1.1 тамақ 
ішер алдында, 
дəретханадан, 
ойыннан кейін қолын 
сабындап жуу; 
5.1.1.2 ұйқыдан 
кейін жəне ұйықтар 
алдында жуыну, 
жуыну процесі 
əрекеттерінің 
бірізділігін сақтау; 
5.1.1.3 сүлгімен 
құрғатып сүрту; 
5.1.1.4 тамақтан кейін 
ауызын шаю; 
5.1.1.5 таңертең жəне 
кешке тіс тазарту.

6.1.1.1 тамақ 
ішер алдында, 
дəретханадан, 
ойыннан кейін қолын 
сабындап жуу; 
6.1.1.2 ұйқыдан 
кейін жəне ұйықтар 
алдында жуыну, 
жуыну процесі 
əрекеттерінің 
бірізділігін сақтау; 
6.1.1.3 сүлгімен 
құрғатып сүрту; 
6.1.1.4 тамақтан кейін 
ауызын шаю; 
6.1.1.5 таңертең жəне 
кешке тіс тазарту;
6.1.1.6 гигиена 
заттарын (тіс мəуесегі, 
сабын салғыш, тарақ) 
күтіп ұстау; 
6.1.1.7 орамалын 
пайдалану, түшкірген 
жəне жөтелген кезде 
этикалық ережелерді 
орындау

7.1.1.1 ұйқыдан кейін 
жəне ұйықтар алдында 
жуыну, жуыну процесі 
əрекеттерінің бірізділігін 
сақтау; 
7.1.1.2 сүлгімен құрғатып 
сүрту; 
7.1.1.3 тамақтан кейін 
ауызын шаю;
7.1.1.4 таңертең жəне 
кешке тіс тазарту;
7.1.1.5 гигиена заттарын 
(тіс мəуесегі, сабын 
салғыш, тарақ) күтіп 
ұстау; 
7.1.1.6 орамалын 
пайдалану, түшкірген 
жəне жөтелген кезде 
этикалық ережелерді 
орындау; 
7.1.1.7 айна алдында 
тарақтың көмегімен 
шашын тəртіпке келтіру;  
7.1.1.8 ұйықтар алдында 
аяғын жуу,   орамалмен 
құрғатып сүрту

8.1.1.1 таңертеңгілік, кешкілік  
гигиеналық шараларды 
ескертусіз-ақ орындау; 
8.1.1.2 сүлгімен құрғатып 
сүрту; 
8.1.1.3 тамақтан кейін 
ауызын шаю;
8.1.1.4 таңертең жəне кешке 
тіс тазарту;
8.1.15 гигиена заттарын (тіс 
мəуесегі, сабын салғыш, 
тарақ) күтіп ұстау; 
8.1.1.6 орамалын пайдалану, 
түшкірген жəне жөтелген 
кезде этикалық ережелерді 
орындау; 
8.1.1.7 
айна алдында тарақтың 
көмегімен шашын тəртіпке 
келтіру;  
8.1.1.8 ұйықтар алдында 
аяғын жуу,   ормалмен 
құрғатып сүрту

9.1.1.1 таңертең үнемі бір 
мезгілде тұру, таңертеңгілік 
жаттығуларды орындау; 
9.1.1.2 өзінің сыртқы түрін 
бақылау; 
9.1.1.3 жеке гигиеналық 
заттарды күтіп ұстау; 
9.1.1.4 
айнаның алдында 
тарақтың көмегімен шашын 
тəртіпке келтіру; 
9.1.1.5 ұйықтар алдында 
аяғын жуу, сүлгімен 
құрғатып сүрту; 
9.1.1.6 балаларға арналған 
жақпамайды пайдалану;
9.1.1.7 шаш жуғанда 
сусабынды пайдалану; 
9.1.1.8 
қол мен аяқ тырнағының 
күтімі туралы білу; 
9.1.1.9 сыныптастарының 
жəне өзінің қолы мен 
тынағының жағдайының 
дұрыс еместігін байқау
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5.1.2.1 мұғалімнің 
көмегімен киім мен 
аяқ киімді ауа райына 
сəйкес таңдау; 
5.1.2.2 өзінің киімін  
бүктеп   шкафқа салу 
жəне ілу; 
5.1.2.3 сыртқы киімін 
өздігінен кию, күртеше 
мен пəлтесінің 
сырмасын жəне 
түймесін салу; 
5.1.2.3 бетінің, 
қолының, киімнің жəне 
аяқ киімінің тазалығын 
сақтау;  
5.1.2.4 күн бойына өз 
киімінің тазалығын 
сақтай білу 

6.1.2.1 киім мен аяқ 
киімді ауа райына 
сəйкес өздігінен 
таңдауға тырысу; 
6.1.2.2 өзінің киімін 
бүктеп шкафқа салу 
жəне ілу; 
6.1.2.3 сыныптасына 
киімнің сыртқы түрін 
бағалауға көмектесу; 
6.1.2.4 киім щеткасын, 
аяқ киім щеткасын 
пайдалану; 6.1.2.5 
өзінің киімі мен аяқ 
киімін ұқыптылықпен 
жəне сақтап кию 

7.1.2.1 өзінің киімін 
бүктеп   шкафқа салу 
жəне ілу; 
7.1.2.2 сыртқы киімін 
өздігінен кию, күртеше 
мен пəлтесінің сырмасын 
жəне түймесін салу; 
7.1.2.3 киім щеткасын, 
аяқ киім щеткасын 
пайдалану; өздігінен үй 
киімін кию; 
7.1.2.4 үйден, мектептен 
шыққанда өзінің сыртқы 
түрінің ұқыпты екенін 
тексеру; 
7.1.2.5 кішкентай балаға 
немесе құрдасына 
пəлте киіп, түймесін 
салуға, мойынорағышын 
байлауға көмектесу

8.1.2.1 күн бойына өз киімінің 
тазалығын сақтай білу;
8.1.2.2 аяқ киімін тазарту, 
өзінің киімін ұқыптылықпен 
шкафқа ілу; 
8.1.2.3 өздігінен үй киімін 
кию;
8.1.2.4 киімін, аяқ киімін 
ұқыпты жəне таза ұстау; 
8.1.2.5 үйден, мектептен 
шыққанда өзінің сыртқы 
түрінің ұқыпты екенін 
тексеру; 
8.1.2.6 мерекеге, қонаққа 
бару   үшін киім  таңдай білу; 
8.1.2.7 киімді ауа райына, 
жыл мезгіліне сəйкес таңдай 
білу

9.1.2.1 күн бойына өз киімін 
таза ұстау;
9.1.2.2 ұйықтар алдында, 
өзінің киімі мен аяқ киімін 
тəртіпке келтіру; 
9.1.2.3 үйден, мектептен 
шыққанда өзінің сыртқы 
түрінің ұқыпты екенін 
тексеру; 
9.1.2.4 мерекеге, қонаққа  
бару   үшін киімді өздігінен   
таңдай білу; 
9.1.2.5 киімді ауа райына, 
жыл мезгіліне сəйкес 
таңдай білу
9.1.2.6 су киім мен аяқ 
киімді кептіру; 
9.1.2.7 
резенке етікті жуу; 
9.1.2.8 
сыртқы түрінің болып 
жатқан өмірлік жағдайға 
сəйкес келмейтінін байқау

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2018 жылғы 20  қыркүйектегі №469 бұйрығына 99-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2013 жылғы 3 сəуірдегі № 115 бұйрығына 539-қосымша

Орташа ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға арналған 
5-9 сыныптары үшін «Бейнелеу өнері» пəнінен жаңартылған 

мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Орташа ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға арналған 
5-9 сы нып тары үшін «Бейнелеу өнері» пəнінен жаңартылған мазмұн-
дағы үлгілік оқу бағдарламасы (бұдан əрі – Бағдарлама) «Білім 
туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 
5-бабы 6) тармақшасына сəйкес əзірленген.

2. Оқу пəнінің мақсаты – білім алушыларды заттардың пішінін, 
құрылымын, шамасын, түсін, олардың кеңістіктегі орнын дұрыс 
қабылдай білуге жəне оларды бейнелеу құралдарының көмегімен 
бере білуге үйрету. 

3. Оқу пəнінің міндеттері: 
1) графикалық дағдыларды  жəне оларды оқу жəне тəжірибелік 

əрекеттерде пайдалана білуді дамыту жəне қалыптастыру; 
2) жанасымдылық, кинестикалық, көру талдауыштарды тірек ете 

отырып, оларды бейнелеу процесіне қажетті материалдармен жəне 
құралдармен таныстыру; 

3) тапсырманың мақсатын түсінуге жəне оны өздігінен  немесе 
ересек адамның көмегімен орындауға, қимаүлгілерді пайдалануға, 
нобай бойынша сурет салуға, бөліктерінің суреттерін аяқтауға, 
сызықтан шықпай  бояуға үйрету; 

4) бейнелеу өнеріне деген қызығушылықты қалыптастыру жəне 
қабылдауға қолжетімді бейнелу өнері шығармаларымен таныстыру; 

5) білім алушылардың танымдық аймағындағы кемшіліктерді жүйелі 
жəне мақсатты бағытталған дамыту арқылы түзетуге көмектесу; 

6) қимыл-қозғалыстық аймақты вариативтік жəне дүркін-дүркін 
қайталанып отыратын сан алуан түрлі бейнелеу құралдарын жəне 
материалдарды пайдалана отырып түзету;  

7) сəндік жəне тақырыптық сурет салу, тікелей заттың өзіне қарап 
сурет салу, оларды оқу, еңбек процесінде жəне қоғамдық пайдалы 
əрекетте пайдалану дағдыларын қалыптастыру; 

8) білім алушыларда көркемдік талғамды, бейнелеу əрекетіне деген 
қызығушылық пен сүйіспеншілік сезімін тəрбиелеу.

2-тарау. Оқу процесін  ұйымдастырудағы педагогикалық 
тəсілдер

4. Бағдарламаның мазмұнында меңгеру үшін құрылымы бойынша 
жеңілдетілген, көлемі бойынша қысқартылған, жинақтау деңгейі 
бойынша қарапайым, сондай-ақ білімнің осы саласына тəн болатын, 
құрылымдық біртұтастығы сақталған білім жүйесі қарастырылады.

5. Бағдарламада оқу-нормативтік құжаттың дəстүрлі міндеттері 
(Жалғасы 21-бетте) 
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(Жалғасы 22-бетте) 

заманауи мектепте білім беру процесін ұйымдастырудың инновация-
лық тəсілдерімен үйлесімді сабақтасқан. Оқытудағы тəсілдер пəн 
бойынша Бағдарламасының түбегейлі жаңа құрылымын құруда негізгі 
бағдарлары болып табылады.

6. Құндылыққа, іс-əрекетке, коммуникативтік, тұлғаға бағдарлық 
тəсілдер білім берудің классикалық негізі ретінде оқыту мақсаттарының 
жүйесі мен білім беру процесі  нəтижелерінің басымдылығын арттыру 
үшін қолданылып, оқу бағдарламасының жаңа құрылымында көрініс 
тапты.  

7. Тұлғалық бағдарланған білім беруді өзара қарым-қатынаста 
өктем шілікке жол бермей жүзеге асыру білім беру процесінің барлық 
қатысушылары үшін əр түрлі үйлесімділіктегі дайындықты құрайтын 
оқы ту дың интербелесенді тəсілдерін пайдаланған кезде мүмкін 
болады. 

8. Оқу процесін ұйымдастырудың барлық инновациялық тəсілдері 
оқытуды білім, идеялар жəне іс-əрекет тəсілдерімен белсенді түрде 
алмасуды көздейтін білім алушының шынайы шығармашылық проце-
сіндегі қарым-қатынас үлгісіне айналдырады. 

9. Қазіргі кезеңде білім алушының өздігінен білімді игеруі үшін 
оның белсенді іс-əрекетін ұйымдастыру оқу процесіне қойылатын 
негізгі талаптардың бірі болып табылады. Мұндай тəсіл пəндік білімді, 
əлеуметтік жəне коммуникативтік дағдыларды ғана емес, сонымен 
бірге өзінің жеке мүдделері мен болашағын сезінуге, сындарлы 
шешімдер қабылдауына мүмкіндік беретін тұлғалық қасиеттерді 
де мең геруге ықпал етеді. Мұғаліммен бірлесіп шығармашылықпен 
айналысу жəне серіктес, кеңесші ретінде мұғалімнің қолдауы кезінде 
білім алушының белсенді танымдық қабілеті тұрақты сипатқа ие 
болады. 

10. Бағдарламада «Бейнелеу өнері» оқу пəнінің мағынасын 
анықтаудың негізі болып табылатын оқыту мақсаттарының жүйесі 
түрінде берілген күтілетін нəтижелер тұжырымдалған. Мазмұны 
тұрғысынан оқу бағдарламалары білім алушыны өзін-өзі оқыту 
субьектісі жəне тұлғааралық қарым-қатынас субьектісі ретінде 
тəрбиелеуде нақты оқу пəнінің қосатын үлесін айқындайды. 

11. Оқу пəнінің мазмұны ұсыным сипатында болады, мұғалім 
сыныптағы əрбір білім алушының мүмкіндігі мен білім алудағы ерекше 
қажеттіліктеріне сəйкес оқу қарқыны мен мазмұнына кез-келген 
өзгерістер ендіре алады.  

12. Күнделікті білім беру процесінің мазмұны оқу мақсаттарына 
бағынады жəне білім алушылардың меңгерген білім, икемділік жəне 
дағдыларын кез келген оқу жəне өмір жағдаяттарында пайдалану 
даярлылығын қалыптастыруға, табысқа жетуге табандылықты 
дамытуға, өмір бойы оқып білуге уəждеуге бағдарланған. 

13. Кең ауқымдағы дағдылармен бірлікте жеке қасиеттердің дамуы: 
«қазақстандық патриотизм мен азаматтық жауапкершілік», «құрмет», 
«ынтымақтастық», «еңбек пен шығармашылық», «ашықтық», «өмір 
бойы білім алу» сияқты білім берудің басты құндылықтарына 
білім алушыларды дағдыландырудың негізі болып табылады. Бұл 
құндылықтар білім алушының  тəртібі мен күнделікті іс-əрекеттерін 
ынталандыратын тұрақты тұлғалық бағдары болады.

14. Орташа ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларды  оқытудың оқу 
процесін ұйымдастыру тəсілдемесінің негізінде ақыл-ой дамымауы 
айқын байқалатын тұлғалардың өмірін ұйымдастырудың негізін 
қалаушы идея ретінде бүкіл əлемде қабылданған «қалыптандыру» 
педагогикалық тұжырымдамасы жатыр. Осы тұжырымдамаға сəйкес 
білім алушы түзету педагогикалық шаралардың барлық жүйесін жоба-
лаған кездегі негізгі жəне жалғыз есептеу нүктесі болып табылады. 

15. Жоспарланған педагогикалық шаралар білім алушылармен 
тікелей жүргізілетін жұмыстарды ғана емес, сондай-ақ қоршаған 
ортаның қайтадан құрылуын, əрбір білім алушының өзіндік əрекетін 
ынталандыратын жағдайды тудыруды да қамтиды. 

16. Əрекеттердің мазмұны мұғалімге оқытудың жеке бағдарламасын 
құру үшін бағдар болып табылатын оқу бағдарламаларында ашып 
көрсетіледі. Оқытудың жеке бағдарламасын құру үшін білім алушыны 
бақылап, оның қажеттілігі мен мүмкіндігін көрсететін болмашы 
белгілер байқалады.

17. «Қалыптандыру» тұжырымдамасының негізінде орташа ақыл-
ой кемістігі бар білім алушыларды арнайы мектеп жағдайында оқыту 
мен тəрбиелеу процесін ұйымдастыру қағидалары қалыптастырылған.

18. Білім алушылардың жеке қарқында даму құқығын мойындау 
қағидасы əрбір баланың бірегей ерекшеліктерін сақтауға мүмкіндік 
береді. Бұл қағиданы сақтау баланы оқытудың жеке бағдарламасының 
мазмұнын анықтау мақсатында оның мүмкіндіктері мен даму деңгейін 
тұрақты түрде зерделеуді талап етеді. Дамудағы жəне дағдыларды 
меңгерудегі кез келген, тіпті сəл ғана байқалған алға басу оқытудағы 
жағымды нəтиже болып есептеледі. 

19. Педагогтың əрбір білім алушыны оқытудың мазмұнын, тəсіл-
дерін, түрін, дидактикалық құралдарды олардың жеке мүмкіндіктері 
мен білім берудегі жəне жеке тұлғалық жетістіктерін мониторингілеу 
нəтижесін есепке ала отырып, өздігінен таңдау қағидасы.

20. Білім алушыларда тəжірибелік əрекеттер мен əлеуметтік дағды-
ларды қалыптастыру үшін қажетті мектептік ортаны құру қағидасы:

1) икемділіктер мен дағдыларды қалыптастыру оларды пайдалануға 
болатын жағдайларға барынша жақын жағдайларда жүзеге асырылуға 
тиісті;

2) білім алушылармен сабақ өтетін жайлар əр түрлі өмірлік 
жағдаяттарды бейнелейтін кеңістікке айналдырылуға тиісті; 

3) мектептегі əлеуметтік-тұрмыстық жəне заттық-дамытудың 
жайлы ортасы орташа ақыл-ой кемістігі бар білім алушылардың жас 
ерекшелігі мен физиологиялық ерекшеліктерін есепке ала отырып 
(демалыс, қимыл белсенділігі мен санитарлық-гигиеналық шаралар 
жəне жабдықталған кеңістіктер) құрылады.

21. Ойлау, сөйлеу тілі мен коммуникацияны əлеуметтендіру құралы 
ретінде дамыту қағидасы. Сөйлеу тілін түсінуді кеңейту, қарым-
қатынастың сөздік жəне сөздік емес құралдарын қалыптастыру, 
білім алушылардың көрнекілік-əрекеттік ойлауын дамыту бойынша 
жұмыстар бірізділікпен құрылады. 

22. Оқу-тəрбие процесінің əлеуметтендіру бағыттылығы қағидасы. 
Білім алушылардың ерекшеліктеріне барынша бейімдетілген оқыту 
жəне тəрбиелеу ортасының оқшау болуына жəне олардың қалыпты 
дамыған құрдастарымен өзара əрекеттенуінің шектелуіне байланысты 
білім алушыны күрделі қоғамдық ортаға ендіру арнайы жұмысты 
талап етеді: 

1) білім алушылардың өмірлік тəжірибесін жəне əлеуметтік қарым-
қатынасын олар үшін қолжетімді шамада кезең-кезеңмен жəне 
жоспарлы түрде кеңейту; 

2) білім алушының қоғамға ауыртпалықсыз кіруі үшін шыдамды 
жəне мейірімді қоршаған ортаны қалыптастырылады. Осы мақсатта 
мектептегі баланың жанұясымен жəне қоғаммен жоспарлы түрдегі 
жұмыс қарастырылады. 

23. Оқыту процесі мазмұны жағынан да, сонымен бірге ұйымдастыру 
түрі жағынан да қатал реттелуі мүмкін емес. 

24. Оқыту процесінде келесідей əдіс-тəсілдерді пайдалану тиімді: 
1) бала мен ересек адамның бірлескен əрекеті, еліктеу бойынша 

əрекеттену (əсіресе оқытудың бастапқы кезеңінде); 
2) білім алушының əсіресе сəндік сурет салу сабақтарындағы үлгі 

бойынша əрекеттері; 
3) бейнелерді сұлбасы бойынша бояу; 
4) бейнеленетін заттың бір тұтас бейнесін беру үшін қима үлгілерді 

салу жəне бойымен жүргізу  тəсілдерін пайдалану; 
5) затты алдын ала қолмен жəне қарау арқылы зерделегеннен, 

«суретін салғаннан» кейін суретті тікелей заттың өзіне қарап отырып 
орындау; 

6) арнайы таңдап алынған суреттерді, халық ойыншықтарын алдын 
ала қарау, өздігінен атау, мұғалімнің сөздік нұсқауы бойынша көрсету. 

25. Білім алушының мүмкіндігіне қарай оқыту барысында 
материалдың өту қарқынын баяулатуға немесе арттыруға болады. 
Сабақты өткізу барысында білім алушылардың ұсынылған əрекетке 
деген қызығушылығын қолдауға, оларды тапсырманы орындауға 
бағдарлауға, оларды сабақ бойы алып жүруге көмектесетін ойын 
сəттерін ендіру, ойын кейіпкерлерінің қатысуы жағымды əсер етеді. 

26. Классикалық музыка бейнелеу өнері сабағының маңызды 
элементі болып табылады. Ол ерекше көңіл күй тудырып, сурет салу 
процесін ырғақты ұйымдаструға көмектеседі, салынатын бейненің 
мəнерлілігін күшейтеді жəне оларды ойынмен байланыстырады. 

27. Ұсынылған мазмұн оқу жылдары бойынша бөлінеді, мұғалім 
əрбір сыныпты оқыту мазмұнын сол сыныптағы білім алушылардың 
даму деңгейі мен психофизикалық ерекшеліктерін ескере отырып 
таңдайды. 

28. Орташа ақыл-ой кемістігі бар білім алушылардың оқудағы 
жетістіктерін бағалау шараларына қойылатын талаптар гуманизим  
идеяларына, мектептік оқу табиғатының сəйкестігіне шартты болады. 

29. Орташа ақыл-ой кемістігі бар білім алушылардың жеке оқу 
бағдарламасында тұжырымдалған міндеттер олардың оқудағы 
жетістіктерін бағалау үшін пайдаланылады.  

30. Бейнелеу əрекетін бақылау жəне білім алушылардың 
əрекеттерінің өнімін зерделеу бағалау əрекеттері болып табылады.    

31. Орташа ақыл-ой кемістігі бар білім алушылардың   жетістіктерін 
бағалау үшін білім алушының жетістіктерінің сапалық көрсеткіші болып 
табылатын сипаттамалық бағалау пайдаланылады.   

32. Орташа ақыл-ой кемістігі бар білім алушылардың жетістіктерін 
критериалды сипаттамалық бағалау тəсілін қолдану педагогтардың 
бағалау əрекеттерінің əділ болуына мүмкіндік береді.  

33. «Бейнелеу өнері» пəнін оқыту кезінде курстың тəжірибелік 
бағытын күшейту тиімді болады. Оқу материалының басым бөлігі 
тəжірибелік тапсырмаларды орындауға беріледі. 

34. Педагогикалық тəсілдемені жүзеге асыру оқыту мен үйретудің 
төмендегідей əр түрлі стратегияларын пайдалануды көздейді: 

1) мұғалім мен білім алушының арасында сенімділік атмосферасын 
құру;

2) əрбір білім алушының пікірін тыңдау; 
3) білім алушылардың мүмкіндіктеріне сəйкес келетін, мұқият 

таңдалған тапсырмалар мен əрекеттер түрлерінің көмегімен оларды 
ынталандыра жəне дамыта оқыту; 

4) білім алушылардың жеке ерекшеліктерін есепке ала отырып, 
сараланған тапсырмаларды құру; 

5) білім алушылардың жеке, топтық əрекеттерін жəне бүкіл сынып 
жұмысын ұйымдастыру. 

35. Аталған пəнді оқыту процесінде білім алушылардың 
ақ па раттық-коммуникативтік технологияны қолдану дағдыларын да-
мыту үшін жағдай жасалады: 

1) білім алушылардың білімін кеңейту үшін мультимедиалық қорды 
пайдалану; 

2) белсенді оқытуды ұйымдастыруды техникалық қолдауға 
арналған интербелсенді тақталарды пайдалану.

3-тарау.
«Бейнелеу өнері» оқу пəнінің мазмұнын ұйымдастыру

36. «Бейнелеу өнері» пəні бойынша оқу жүктемесінің көлемі: 
1) 5-сыныпта аптасына – 1 сағат, оқу жылында 34 сағат;
2) 6-сыныпта аптасына – 1 сағат, оқу жылында 34 сағат;
3) 7-сыныпта аптасына – 1 сағат, оқу жылында 34 сағат;
4) 8-сыныпта аптасына – 1 сағат, оқу жылында 34 сағат;
5) 9-сыныпта аптасына – 1 сағат, оқу жылында 34 сағат.
37. 5-сыныпқа арналған «Бейнелеу өнері» оқу пəнінің базалық 

мазмұны: 
1) бейнелеу өнері туралы теориялық мəліметтер. Суреттер – пей-

заждар. Қазақтың ұлттық оюы;
2) сəндік сурет салу. Жолақтағы өрнек. Шаршыдағы өрнек. 

Қар ұшқыны (қимаүлгі бойынша). Кілемге арналған өрнектерді 
құру (қарындаш, гуашь). Үшбұрыштағы өрнек. Дөңгелектегі өрнек. 
Жапсырмақұрақ;

3) тақырыптық сурет салу. Ермексазбен сурет салу (дайын 
нобай бойынша). Дайын қарапайым заттық боямаларды бояу. Күзгі 
ағаш (қарындаш, акварель). Қысқы орман (қарындаш). Мерекелік 
отшашу (қарындаш, балауыз борлар, акварель). Наурыз (қарындаш, 
акварель). Аққала. Жаңа жыл (шырша, шарлар);

4) тікелей заттың өзіне қарап сурет салу (қимаүлгілердің көмегімен. 
Емен жапырағы (қарындаш, акварель). Көкөністер мен жемістердің 
нобайы (қарындаш, акварель). Жүк машинасы (қарындаш, акварель). 
Ойыншық автобус (қарындаш, акварель). Құламайтын ойыншық. 
Жайылатын пирамидка (қарындаш, гуашь). Құрылыс материалдары 
элементтерінен салу (қарындаш, акварель). Қырыққабат көбелегі 
(қарындаш, акварель). Көктемгі гүлдер гүлшоғы (қарындаш, акварель).

38. 6- сыныпқа арналған «Бейнелеу өнері» оқу пəнінің базалық 
мазмұны: 

1) бейнелеу өнері туралы теориялық мəліметтер. Пейзаж. Натюр-
морт. Жалпы қарапайым мəліметтер. Қазақтың дəстүрлі кəсіптері;

2) сəндік сурет салу (10 сағат). Қазақтың «Шексіз» оюы (жапсыр-
мақұрақ). Қазақтың «Шілтерлі» оюы (жапсырмақұрақ). Жолақта өрнек 
құрау (қарындаш, гуашь). Шаршыда өрнек құрау (қарындаш, гуашь). 
Өздігінен жолақта өрнек құрау (қарындаш, гуашь). Карнавалдық 
көзілдіріктер. Мерекелер мен айтулы даталарға арналған ашық 
хаттар; 

3) тақырыптық сурет салу. Ойыншықтар дүкенінде (қарындаш, 
акварель). Қысқы орман (қарындаш, гуашь). Наурыз (қарындаш, ак-
варель). Көктемгі көңіл күй (қарындаш, акварель). Жапсырмақұрақ. 
Мүсіндеу;

4) тікелей заттың өзіне қарап сурет салу. Үйеңкі жапырағы 
(қарындаш, акварель). Сүйікті жұмсақ ойыншығым (қарындаш, ак-
варель). Өсімдігі бар гүлсауыт (қарындаш, акварель). Жол белгілері 
(қарындаш, гуашь). Балықтар (қарындаш). Қазақтың дəстүрлі киімдері, 
бас киімдері (қарындаш, акварель). Қараторғай үйшігі (қарындаш, 
акварель). Қоңыздар (симметрия), (қарындаш, акварель). Шегіртке 
(симметрия), (қарындаш, акварель). Көктемгі гүлдердің суреттемесі. 
Сауыттағы көктемгі гүлдер (қарындаш, акварель).

39. 7-сыныпқа арналған «Бейнелеу өнері» оқу пəнінің базалық 
мазмұны: 

1) бейнелеу өнері туралы теориялық мəліметтер. Қазақтың 
дəстүрлі кəсіптері. Бейнелеу өнерінің жанрлары мен түрлері. Сəндік-
қолданбалы өнер. Сəнді сурет салудың күнделікті өмірде қолданылу 
рөлі;

2) сəндік сурет салу. Қазақ оюын дөңгелекте құрау (табаққа сурет 
салу эскизі), (қарындаш, гуашь). Жолақта өрнек құрау (қарындаш, 
гуашь). Жаңа жылдық ашық хат (қарындаш, акварель). Карнавалдық 
бетперде жасау. Қазақ оюын тікбұрышта құрау (сырмақ эскизі), 
(қарындаш, гуашь немесе жапсырмақұрақ). Көркем шығарманы 
иллюстрациялау (қарындаш, акварель). Дəстүрлі тұрмыстық заттар, 
оларды əшекейлеу (қарындаш, гуашь);

3) тақырыптық сурет салу. Күз басы (қарындаш, акварель). Дала 
(қарындаш, акварель). Табиғаттың күзгі сыйы (қарындаш, акварель). 
Цилиндр пішінді көлемді зат (қарындаш, акварель). Менің үйім. Біздің 
мектеп. Жайлау (қарындаш, акварель). Терезе сыртында көктем 
(қарындаш, акварель). Жаз келді! (қарындаш, акварель). Мерекелер 
жəне айтулы даталар;

4) тікелей заттың өзіне қарап сурет салу. Жемістер (қарындаш, ак-
варель). Көкөністер (қарындаш, акварель). Дағыра (қарындаш, гуашь). 
Кофейник (қарындаш). Құрамдастырылған пішінді зат жəне оны 
өрнекпен безендіру (торсық), (қарындаш, гуашь). Құстар (қарындаш);

40. 8- сыныпқа арналған «Бейнелеу өнері» оқу пəнінің базалық 
мазмұны: 

1) бейнелеу өнері туралы теориялық мəліметтер. Бейнелеу өнерінің 
жанрлары мен түрлері. Халық шығармашылығы. Алтын адам. Графика 
(кітаптық иллюстрация, плакат). Қазақстанның сурет галереясы. Ұлы 
суретшілер. Қазақстан халықтарының сəндік-қолданбалы өнері; 

2) сəндік сурет салу. Қазақ оюын дөңгелекте құрау (табаққа сурет 
салу эскизі), (қарындаш, гуашь). Жолақта өрнек құрау (қарындаш, 
гуашь). Жаңа жылдық ашық хат (қарындаш, акварель). Карнавалдық 
бетперде жасау. Қазақ оюын тікбұрышта құрау (сырмақ эскизі), 
(қарындаш, гуашь немесе жапсырмақұрақ). Көркем шығарманы 
иллюстрациялау (қарындаш, акварель). Дəстүрлі тұрмыстық заттар, 
оларды əшекейлеу   (қарындаш, гуашь);

3) тақырыптық сурет салу. Ыдысқа арналған қазақ оюы (қарындаш, 
гуашь). Ер адамның бас киіміне арналған қазақ оюы (қарындаш, 
гуашь). Мерекелер жəне айтулы даталар. Қазақтың «Сызықты» оюы 
(қарындаш, қара тушь). Қазақ оюын пайдалана отырып, түксіз кілемге 
ою құрастыру. Қазақтың «Кесіп алынған» оюы (жапсырмақұрақ). 
Басқұрға арналған оюлардың эскизін құрастыру (гуашь немесе 
жапсырмақұрақ);

4) тікелей заттың өзіне қарап сурет салу. «Қазақтың ұлттық ыдыс-
аяғы» (қарындаш, акварель). Тікбұрыш  пішінді көлемді зат (қарындаш, 
акварель). Қазақтың ұлттық музыка аспаптары (қарындаш, акварель). 
Конус пішінді көлемді зат (қарындаш, акварель). Күрделі пішінді зат 
(құрамды), (қарындаш, акварель). Шар тəрізді пішінді зат (қарындаш).

41. 9-сыныпқа арналған «Бейнелеу өнері» оқу пəнінің базалық 
мазмұны: 

1) бейнелеу өнері туралы теориялық мəліметтер. Бейнелеу өнерінің 
жанрлары мен түрлері. Халық шығармашылығы мұражайында. 
Экскурсия. Бейнелеу өнері түріндегі архитектура.  Əлем халықтарының  
сəндік-қолданбалы өнері. Əлемнің ірі мұражайлары;

2) сəндік сурет салу. Киімге арналған қазақ оюлары (қарындаш, 
гуашь). Ер адамның бас киіміне арналған қазақ оюын сəндік салу 
(қарындаш, гуашь). Жаңа жылға арналған плакат (қарындаш, гуашь). 
Қазақтың «Шілтерлі» оюы. Қазақтың «Шексіз» оюы (жапсырмақұрақ). 
Өрнекті лента эскизін жасау (қарындаш, гуашь). Əйел адамның бас 
киіміне арналған қазақ оюын сəндік салу  (қарындаш, гуашь);

3) тақырыптық сурет салу. Күзгі қала (қарындаш, акварель). 
Туған дала (қарындаш, акварель). Тауда (қарындаш, акварель). 
«Жайлаудағы көктем» пейзажы (қарындаш, акварель). Мектеп ауласы 
(қарындаш, акварель). Мерекелер жəне айтулы даталар;

4) тікелей заттың өзіне қарап сурет салу. Қазақтың ұлттық 
ыдыс-аяғы (қарындаш, акварель). Тікбұрыш пішінді көлемді зат 
(қарындаш, акварель). Ыдыстағы жемістер (қарындаш, акварель). 
Цилиндр пішінді көлемді зат (қарындаш, акварель). Қазақтың ұлттық 
музыка аспаптары (қарындаш, акварель). Конус пішінді көлемді зат 
(қарындаш, акварель). Менің бөлмем. Біздің сынып (қарындаш, 
акварель). Натюрморт «Дастархан» (қарындаш, акварель). Күрделі 
пішінді зат (құрамды) (қарындаш, гуашь). Адамдар. Қымыз ішуге 
арналған ыдыстарға қарап сурет салу (қарындаш, акварель).

42. «Бейнелеу өнері» пəнінің мазмұны оқыту бөлімдері бойынша 
ұйымдастырылған. Бөлімдер күтілетін нəтижелер түріндегі сыныптар 
бойынша оқыту мақсаттарын қамтитын бөлімшелерге бөлінген. 

43. Əрбір бөлімшенің ішінде бірізділікті сақтай отырып 
құрастырылған оқу мақсаттары мұғалімдерге өз жұмысын жоспарлауға 
жəне білім алушылардың жетістіктерін бағалауға, сонымен қатар 
оларға оқудың келесі кезеңдерінен хабардар болуға мүмкіндік береді. 

44. Бағдарлама келесідей бөлімдерді қамтиды: 
1) 1-бөлім «Шығармашылық идеяларды зерттеу жəне дамыту»; 
2) 2-бөлім «Шығармашылық жұмыстарды құру жəне жасау»; 
3) 3-бөлім «Шығармашылықты жобалау». 
45. «Шығармашылық идеяларды зерттеу жəне дамыту» бөлімі 

келесідей бөлімшелерді қамтиды: 
1) бейнелеу өнері туралы теориялық мəліметтер;
2) əлем халықтарының мəдениеті мен салт-дəстүрі; 
3) сезімді білдіру жəне идеяны пайдалану. 
46. «Шығармашылық жұмыстарды құру жəне жасау» бөлімі 

келесідей бөлімшелерді қамтиды:
1) сəндік сурет салу;
2) тақырыптық сурет салу;
3) тікелей заттың өзіне қарап сурет салу;
4) орындау техникасы; 
5) жоспарлау. 
47. «Шығармашылықты жобалау» бөлімі келесідей бөлімшелерді 

қамтиды:
1) презентация;
2) шығармашылық жоба.

4-тарау. Оқыту мақсаттарының жүйесі

48. Оқыту мақсаттарының мазмұны: Бағдарламада оқу мақсаттарын 
тиімділігі үшін кодтық белгі енгізілген. Кодтық белгідегі бірінші сан 
сынып, екінші жəне үшінші сандар – бөлім мен бөлімшені, төртінші сан 
оқу мақсатының реттік нөмірін көрсетеді. Мысалы, 8.2.1.2 кодындағы 
«8» – сынып, «2.1» – бөлімше, «2» – оқу мақсатының реттік саны.

49. Оқыту мақсаттарының жүйесі: 
1) «Шығармашылық идеяларды зерттеу жəне дамыту»:

1-кесте
Бөлімше Оқыту мақсаттары

5-сынып 6-сынып 7-сынып 8-сынып 9-сынып
1.1 
Бейнелеу 
өнері туралы 
теориялық 
мəліметтер

5.1.1.1 жанр ретінде 
пейзаж туралы 
қарапайым түсінік 
болу; 
5.1.1.2 кітаптардың 
иллюстарциясынан 
жəне суреттердің 
репродукциясынан 
жыл мезгілдеріне тəн 
белгілерді тану;
5.1.1.3
иллюстрациядағы  
заттардың, 
өсімдіктердің, 
жануарлардың 
бейнелерін тану 
жəне ажырату. 

6.1.1.1 сəулетті көрініс 
заңы (көкжиек сызығы, 
алдыңғы жəне артқы 
план) туралы қарапайым 
білім болу; 
6.1.1.2 бейнелеу 
өнерінің жанры ретіндегі 
натюрморт туралы 
қарапайым түсінік болу.

7.1.1.1
бейнелеу өнерінің 
жанрлары мен түрлері 
туралы қарапайым түсінік 
болу; 
7.1.1.2 атақты 
суретшілердің кейбір 
суреттерінің атуын білу; 
7.1.1.3 бейнелеу өнерінің 
жанры ретіндегі мүсін 
туралы қарапайым түсінік 
болу; 
7.1.1.4 бейнелеу 
өнерінде 
пайдаланылатын кейбір 
материалдармен таныс.  

8.1.1.1
суретті мəнерлеу  
құралдары (нүкте, штрих, 
сызық) туралы түсінік 
болу; 
8.1.1.2 сəндік-қолданбалы 
өнердің шығармаларының 
айырмашылықтары 
туралы түсінік болу;   
8.1.1.3 бейнелеу 
өнеріндегі ең бір атақты 
шығармалардың автор-
ларын білу жəне олардың 
жұмыстарын атау; 
8.1.1.4 түстердің жарықка, 
күннің жарығына, кеш 
батқан кезге, бұлтты ауа 
райына тəуелді өзге ре-
тіндігі туралы түсінік болу.

9.1.1.1 
өнер шығарма-
ларының түрі мен 
жанрына сəйкес 
ерекше белгілерін 
анықтау; 
9.1.1.2 сурет салу-
дағы  бейнеліліктің 
негізгі құралдары  
(түс, композиция) 
туралы түсінік болу; 
9.1.1.3 еліміздегі 
жəне əлемдегі ірі 
мұражайлар туралы 
түсінік болу; 
9.1.1.4 оюды 
құраған кездегі 
түстің маңызы 
туралы түсінік болу. 

1.2  Əлем 
халық-
тары ның 
мəдениеті 
мен салт-
дəстүрі

5.1.2.1 қазақ ұлттық 
оюлары туралы 
түсінік болу.

6.1.2.1. қазақтың 
дəстүрлі кəсіптері туралы 
түсінік болу. 

7.1.2.1 сəндік  сурет 
салудың күнделікті 
өмірдегі қолданыс рөлі 
туралы түсінік болу.

8.1.2.1 ұлттық сəндік-
қолданбалы өнер  туралы 
түсінік болу.

9.1.2.1 əлемнің əр 
түрлі халықтарының 
сəндік-қолданбалы 
өнері туралы түсінік 
болу. 

1.3 Өнер 
туындысы-
нан алған 
сезімді 
эмоциялық 
тұрғыда 
жəне сөзбен 
білдіру 

5.1.3.1 суретте 
бейнеленген 
тұлғалардың 
эмоциялық жағдайын 
анықтау; 
5.1.3.2 суреттің 
мазмұны туралы 
берілген сұрақтарға 
жауап беру; 
5.1.3.3 кеңістіктік 
қатынасты білдіретін 
сөздерді қолдану. 

6.1.3.1 суретте 
бейнеленген 
тұлғалардың эмоциялық 
жағдайын анықтау 
6.1.3.2 
шығарма жанрын тану; 
6.1.3.3
өнер туындысынан не-
месе халық шығар-
машылығынан алған 
эмоциялық сезімін  
сөзбен білдіру 

7.1.3.1 суреттегі бастыны 
табу, суреттің мазмұнын 
айту, бейнелеу 
өнері туындыларына 
эмоциялық-эстетикалық 
қатысты өз пікірін білдіру;  
7.1.3.2 жылы жəне суық 
реңк туралы түсінік болу, 
көңіл күйді, эмоциялық 
жағдайды көтері үшін 
оларды суретте қолдана 
алу

8.1.3.1 өнер туындысын 
мақсатты бағытытылықпен 
қабылдау жəне оларға     
қатысты  өз пікірін білдіру, 
авторын атау. 

9.1.3.1 суреттің 
мазмұнын талдау, 
өнер туындысына 
қатысты өз пікірін 
білдіру, 
9.1.3.2 
шығармашылық 
кəсіптер  жəне 
кəсіби мамандықтар 
туралы түсінік болу.

2) «Шығармашылық жұмыстарды құру жəне жасау»:
2-кесте

Бөлім-
ше

Оқыту мақсаттары
5-сынып 6-сынып 7-сынып 8-сынып 9-сынып

2.
1 
Қо
рш

ағ
ан

 ə
ле
мд

і б
ей
не
ле
у

5.2.1.1 қимаүлгінің көмегімен
жолақтағы, шаршыдағы, 
дөңгелектегі геометриялық 
пішіндерден жасалған жəне 
өсімдік тəрізді өрнектердің 
бойымен жүргізу жəне суретін 
салу; 
5.2.1.2 өзінің бақылауын 
суретте бейнелеу

6.2.1.1. қимаүлгінің 
көмегімен геометриялық 
пішіндерден құралған 
жəне өсімдік тəрізді 
өрнектердің суретін 
жолақта, шаршыда, 
дөңгелекте салу; 
6.2.1.2 суретте мұғалім 
атаған қарапайым 
оқиғаға тəн белгілерді 
бере білу; 
6.2.1.3 көліктің суретін 
салу;
6.2.1.4 карнавалдық 
бетперде жасау

7.2.1.1 қимаүлгінің 
көмегімен қазақ 
оюын құрастыру 
жəне суретін салу; 
7.2.1.2 суретте 
байланыстырылған 
мазмұнды; оқығаннан 
алған əсерді бере 
білу; 
7.2.1.4 өсімдіктер 
мен жануарлардың 
суретін салу

8.2.1.1 киімге, кииіз үйге 
арналған қазақ оюының 
эскизін құру; 
8.2.1.2 суретте 
байланыстырылған 
мазмұнды беру; сюжеті 
құру үшін негізгілерді 
таңдау; 
8.2.1.3 суретте əдебиет 
бейнелері туралы өзінің 
түсінігін бейнелеу; 
8.2.1.4 қысқы киімдегі 
адамның суретін салу

9.2.1.1 құрудың əр 
түрлі тəсілдерін 
пайдалана 
отырып əр түрлі 
геометриялық 
пішіндерден өрнек 
құрастыру; 
9.2.1.2 тақырыпқа 
сəйкес материал-
дарды таңдау; 
9.2.1.3 мектептік 
шараларды 
безендіруге қатысу; 
9.2.1.4 адамдардың 
суретін сала білу
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5.2.2.1 қарапайым пішінді 
қимаүлгілердің бойымен 
қарындашпен жүргізу;
5.2.2.2 нүктелерді қосу, 
қолмен тік, көлденең жəне 
тұйық сызықтарды жүргізу; 
5.2.2.3 қағаз бетінде 
бағдарлау; 
5.2.2.4 суретте заттың негізгі 
пішінін кеңістіктік жағдайда 
беру, мұғалімнің көмегімен 
олардың геометриялық 
пішіндермен ұқсастықтарын 
анықтау;  бейнеленетін 
заттардың салыстырмалы 
шамаларын беру; 
5.2.2.5 бейнелеу нысандарын 
талдау: пішінін, түсін анықтау, 
құрамдас бөліктерінің көлемін 
салыстыру; бейненің шамасын 
қағаз көлеміне қарай анықтау; 
5.2.2.6 қылқаламды 
пайдалану; сурет бөліктерін 
бейненің нобайынан шықпай, 
штрих бағытын сақтай отырып 
бояу

6.2.2.1 симметриялық 
пішінді заттарды 
анықтау жəне олардың 
суретін салу;
6.2.2.2 заттардың 
кеңістіктегі қатынасын 
есепке ала отырып, 
шамалық арақатынасын 
беру; 
6.2.2.3 бояумен 
жұмыстың 
қарапайым тəсілдерін 
пайдалану,фонды бояу;  
6.2.2.5  бояуға су немесе 
ақ бояу қосу арқылы түс 
қанықтығын азайту; 
6.2.2.6 бейнелеу: 
заттардың пішінін, 
олардың құрылысын 
жəне пропорциясын 
(ұзындықтың еніне 
жəне бөліктердің 
бүтінге арақатынасын) 
салыстыру; негізгі түсі 
ақ жəне ашық түстегі 
көлемді заттар.  

7.2.2.1 суреттің 
дұрыстығын тексеру 
үшін қарапайым 
көмекші сызықтарды 
пайдалану; 
7.2.2.2 жұмысты 
орындауға арналған 
материалды өздігінен 
таңдау; 
7.2.2.3 бейнеленетін 
заттардың түсін 
таңдау  жəне оны 
көлемді пішінде бере 
білу; сəндік сурет 
салуда түстерді 
үйлестіре білу;   
7.2.2.4 
өзінің суретін 
бейнеленетін затпен 
салыстыру, қателерін 
түзету, затқа сəйкес 
келетін түсті таңдау; 
7.2.2.5 заттарды 
ашық кеңістікте 
орналастыру

8.2.2.1 бейнеленетін 
заттардың пішінін, 
құрылысын, көлемін, түсін 
жəне кеңістіктегі орнын 
талдау жəне бере білу; 
8.2.2.2 сурет салғанда 
көмекші сызықтарды 
пайдалану; 
8.2.2.3 бейнелеу өнерінде  
пайдаланылатын 
материалдардың (гуашь, 
акварель), ерекшеліктерін 
білу; 
8.2.2.4 əуелік көрініс 
заңдарын пайдалану. 

9.2.2.1 тақырып 
бойынша суреттерде 
кеңістіктік 
композицияны 
жүзеге асыру;  ; 
9.2.2.2 суреттің көру 
тереңдігі туралы 
түсінігі болу: бірінші 
план, екінші план; 
9.2.2.3 бейнелеу 
нысанды өздігінен 
талдау, оның 
пішінін, құрамдас 
бөліктерінің көлемін, 
түсі мен кеңістіктегі 
жағдайын анықтау;
9.2.2.4 суреттің 
кеңістіктік 
композициясын 
суреттің элементтері 
бірін-бірі теңестіріп 
тұратындай етіп 
жүзеге асыру. 
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5.2.3.1 сурет салғанда, 
жапсырмақұрақ жасағанда, 
мүсіндегенде əрекеттердің 
дəйектілігін сақтау  

6.2.3.1 затты оның 
жалпы пішінін, 
бөліктерінің 
байланысын, түсін 
анықтай отрып 
дəйектілікпен талдау;
6.2.3.2 жұмысты алдын 
ала жоспарлау 

7.2.3.1 суретті 
орындаудың 
мақсатқа сəйкес 
дəйектілігін сақтау

8.2.3.1 суретті белгілі бір 
дəйектілікпен (жалпыдан 
жекелерге) орындау, 
жұмысты алдын ала 
жоспарлау; 
8.2.3.2 терминдерді 
пайдалана отырып, 
жоспар бойынша жұмыс 
туралы есеп беру

9.2.3.1 бейнені 
белгілі бір 
дəйектілікпен 
(жалпыдан жекеге, 
жекеден жалпыға) 
құрастыра білу; 
9.2.3.2 алдағы 
əрекеттерді 
жоспарлау

3) «Презентация жəне талдау»: 
3-кесте

Бөлімше Оқыту мақсаттары
5-сынып 6-сынып 7-сынып 8-сынып 9-сынып

3.1 
Презен-
тация

5.3.1.1
өзінің жұмысын 
(эскиз, сурет) 
көрсету. 

6.3.1.1
жұмысты оны орындау 
тəртібін түсіндіре отырып 
көрсету. 

7.3.2.1
жұмысты оның мазмұнын 
түсіндіре отырып көрсету

8.3.2.1
жұмысты оны орындау 
тəртібін, мазмұнын 
түсіндіре отырып көрсету 

9.3.2.1
жұмысты оны орындау 
тəртібін, мазмұнын, 
орындау техникасын 
түсіндіре отырып көрсету

3.2 
Талдау

5.3.2.1 жұмысты 
ұжым болып 
талдау

6.3.2.1 жұмыс сапасын 
мұғалімнің сұрақтары 
бойынша талдау 

7.3.2.1 жұмысты 
ұсынылған қарапайым 
жоспар бойынша талдау 

8.3.2.1 жұмысты 
ұсынылған толық жоспар 
бойынша талда 

9.3.2.1 жұмысты ұсынылған 
толық жоспар бойынша 
талдау 

50. Мұғалім ұзақ мерзімді жоспарды сыныптағы білім алушылардың психофизикалық жəне ақыл-ой даму ерекшеліктеріне байланысты 
олардың мүмкіндіктерін ескере отырып, тоқсандар бойынша өзі əзірлейді. 

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2018 жылғы 20 қыркүйектегі № 469 бұйрығына 100-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2013 жылғы 3 сəуірдегі № 115 бұйрығына 540-қосымша

Орташа ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға арналған 
5-9 сыныптары үшін «Музыка жəне ырғақ» пəнінен 
жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Орташа ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға арналған 
5-9 сыныптары үшін «Музыка жəне ырғақ» пəнінен жаңартылған 
мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы (бұдан əрі – Бағдарлама) «Білім 
туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 
5-бабы 6) тармақшасына сəйкес əзірленген.

2. Музыка жəне ырғақ сабақтарының мақсатына орташа ақыл-ой 
кемістігі бар білім алушыларға түзете əсер ету: жағымды эмоциялық 
жағдай жасау (қобалжушылық, асыра қозушылық факторын жою); 
қимыл-қозғалыстық функцияларды ынталандыру; сенсорлық 
процесстерді (сезіну, қабылдау, ұғыну) жəне сенсорлық қабілетті 
дамыту жəне түзету; сөйлеу тілдік функциясын қалыптандыру жатады.

3. Музыка жəне ырғақ сабақтарының негізгі міндеттері: 
1) музыка сабақтары мен оның мазмұнына жағымды қатынасты 

қалыптастыру;
2) музыкаға эмоциялық жауап беруге тəрбиелеу, биіктігі, күші, 

ұзақтығы, тембрі бойынша ажырату;
3) музыкаға деген қызығушылықты дамыту; 
4) ырғақ сезімін қалыптастыру; 
5) музыкалық жадын дамыту; 
6) жарқын жəне қолжетімді музыкалық шығармалардың əсер  етуі 

арқылы білім алушылардың өмір туралы түсініктерін кеңейту;
7) білім алушылардың əншілік аппараттын техникалық жетілдіру;
8) білім алушылардың əншілік тыныс алуын қарапайым 

элементтерден бастап, біртіндеп дамыту;
9) білім алушылардың дауыстарының жалпы дыбысталуын 

тегістеу;
10) жоғары дыбысты естуді, музыкалық жаын дамыту;
11) музыкалық орындау дағдыларын қалыптастыру;
12) музыканың сүйемелдеуімен ырғақты жəне мəнерлі қозғалу, 

қимыл-қозғалысын музыканың қарқыны мен ырғағымен үйлестіру 
қабілетін дамыту; 

13) икемділікті, бойын билей білу сезімін, кеңістікте бағдарлау, 
қимыл-қозғалысын үйлестіру сезімдерін қалыптастыру; 

14) би қимылдарына үйрету; 
15) қимылдың мəнерлілігін жəне бейнені бере білу, тəртіптің 

жағымсыз түрін жеңе білу жұмысын жүргізу; 
16) дыбысты айтудағы бұзылыстарды түзету.

2-тарау.Оқу процесін ұйымдастырудағы педагогикалық 
тəсілдер

4. «Музыка жəне ырғақ» пəні бойынша оқу процесін ұйымдастырудың 
педагогикалық тəсілдемелерінің жүзеге асырылуыорташа ақыл-ой 
кемістігі бар білім алушылардың  білім алудағы ерекше қажеттіліктерін 
қанағаттандыруға бағытталған арнайы педагогикалық қағидаларға 
негізделген.

5. Білім алушыларды оқытудағы түзете дамыту қағидасы білім 
алушының даму кемшілігі табиғатының ерекшелігіне сəйкес ағзаның 
сақталған атқарымдары мен жүйесін тірек ете отырып құруды 
қарастырады. Түзете дамыту бағыттылық оқу əрекетін арнайы 
əдіс-тəсілдермен қамтамасыз етеді. Бұл ретте білім алушылардың 
сенсорлық ақпараттарды қабылдау жəне өңдеу жылдамдылығының 

баяулығы, танымдық белсенділігінің төмендігі жəне танымдық 
қызығушылығының əлсіздігі, қоршаған орта туралы білімі мен 
түсінігінің шектеулілігі, сөйлеу тілі дамуының кешеуілдеуі, тəртіпті 
еркін реттеу қабілетінің дамымауы, қимыл-қозғалыстағы жəне қимыл-
қозғалысты үйлестірудегі кемшіліктер ескеріледі. 

6. Оқытудың əлеуметтік бейімдеу бағыттылығының қағидасы жеке 
тұлғаның əлеуметтік бейімделе алмауын жеңуді немесе төмендетуді 
білдіреді. Білім алушылардың əлеуметтік өмірге қатысуы үшін қажетті 
тəртіп нормаларын, өмірлік дағдыларды меңгеру бойынша арнайы 
жұмыс қарастырылады.

7. Білім алу құралы ретіндегі ойлау қабілетін, сөйлеу тілін жəне 
қарым-қатынасты дамыту қағидасы. Сөздік сөйлеу тілі негізінде 
қарым-қатынас дамиды, сөздік сөйлеу тілі негізінде білім алушының  
тəртібі реттеледі. 

8. Білім алуда ерекше қажеттілігі білім алушыларды оқыту мен 
тəрбиелеудегі əрекеттік тəсілдеме қағидасы психологияның «жетекші 
əрекет» түсінігіне негізделеді. Заттық-тəжірибелік əрекет  орташа 
ақыл-ой кемістігі бар білім алушыны дамытудың, оқу жəне музыкалық 
əрекетінің құрылымдық компоненттерін қалыптастырудың ерекше 
өтемдік құралы болып табылады. 

9. Ұжымдық оқу процесі жағдайындағы саралау жəне жекелеу 
тəсілдеме қағидасыбілім алуда ерекше қажеттіліктері бар білім 
алушыларға қатысты сараланған тəсілдеме бұзылыстары бір санат-
тағы білім алушылардың вариативтік типологиялық ерекшеліктерінің 
барлығына шартты болады. Педагог түзете білім беру процесін 
сыныптағы өзінің сипаты бойынша біртектес топтардың болуына 
қарай, олардың əрқайсысына арналған жұмыс мазмұнының, 
қарқынының, көлемінің, күрделілігінің, тəсілдері мен əдістерінің, 
оқуды бақылау мен уəждеу түрлері мен тəсілдерінің əр түрлі болуын 
есепке ала отырып ұйымдастырады. Білім алушыларды топтарға бөлу 
шартты жəне қозғалмалы түрде болады. Жіктелген тəсіл оқытудың 
жекелендірілуімен толықтырылады.

10. Арнайы педагогикалық басшылықтың қажеттілік қағидасы. 
Арнайы педагог орташа ақыл-ой кемістігі бар білім алушы дамуының 
жалпы заңдылығын, сыныптағы əрбір білім алушының танымдық 
мүмкіндігін, арнайы педагогикалық көмек тəсілдерін  біле отырып, 
балалардың оқу-танымдық əрекетін ұйымдастырып қана қоймай, 
сонымен бірге, бұл процесті басқара  алады.

11. Сабаққа дайындық жəне өткізу барысында мұғалім бір қатар 
педагогикалық талаптарды орындайды. Оларға жататын талаптар: 

1) музыкалық материалды оның тəрбиелік мəнін, эстетикалық 
құндылығын, білім алушылардың даму деңгейіне сəйкес келетіндігін 
есепке ала отырып таңдай білу; 

2) музыкалық шығарманы (соның ішінде жазбамен берілген) 
орындаудың жоғары деңгейі; 

3) музыкалық шығарманың мазмұнын түсіндірген, жанрлармен 
таныстырған жəне айшықтау құралын көрсеткен кездегі білім 
алушылармен сөздік қарым-қатынас түрін ойластыру;

4) музыканы тыңдаған кезде бейнелік көрнекілікті (шығарманың 
мазмұнына сəйкес суреттер топтамасын, бейнесюжеттер) кеңінен 
пайдалану;

5) білім алушылардың ырғақтық суретті, музыкалық шығарманың 
қарқынын, динамикасын жақсы меңгеруіне көмектесетін қимыл-
қозғалыстық белсенділікті ұйымдастыру.

12. Білім алушылардың музыкалық қабілетін дамытудың ең бір 
белсенді тəсілі ретіндегі əн айту музыкалық тəрбиелеудіңнегізгіболып 
табылады. Осыған байланысты əндер репертуарын таңдау, сондай-ақ 
əдіс-тəсілдерді жəне вокалдық-хорлық үйрету құралдарын пайдалану 
өте маңызды. 

13. Əсіресе хормен өлең айту маңызды емдік құрал болып 
табылады. Əннің мəтіні мен əуеннің сұлулығы білім алушылардың 
қызығушылықтарын ынталандыруға, ішкі сезімдерін қоздыруға жəне 
олардың эмоциялық көңілкүйлерін байытуға міндетті. Осындай 

(Жалғасы. Басы 18-20-беттерде) 
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психологиялық жағдайда жағымсыз кешендер кемиді жəне сөйлеу 
тілдік қиындықтар оңай байқалады. Əн айту өкпенің жəне дауыс 
аппаратын дамытуға жəне нығайтуға, орташа ақыл-ой кемістігі 
барбілім алушыларды əлеуметтік бейімдеуге көмектеседі.

14. Сабақ білім алушылардың жағдайына сəйкес таңдалатын 
жəне олардың музыка жəне əн айту сабағына психологиялық 
дайындалуына көмектесетін музыкалық  кіріспеден басталады. 
Мұғалім əнді таңдайды жəне өлеңмен жұмыстың бірізділігін білім 
алушылардың музыкалық жəне əн айту дайындығына, олардың зерде 
даму деңгейіне тəуелді анықтайды. Барлық əнді тұтас айту қиындық 
тудыратын білім алушылармен жұмыста мұғалім оларға əннің         жеке 
бөліктерін айтқызумен шектеледі.

15. Оқу материалы шектелген көлемде беріледі жəне біртіндеп 
күрделендіріледі. Орташа ақыл-ой кемістігі бар білім алушылардың 
сөйлеу тілінің кеш дамуына байланысты əншілік диапазонның 
жеткілікті деңгейде дамымауы оларға тəн ерешелік болып табылады. 
Сондықтан сыныптағы жұмыс үшін таңдалған өлеңдер үндесуі 
ыңғайлы болуға тиісті, себебі жиі жағдайда оларды до1-ре2 жоғары 
болмайтын əуеннің жоғарғы дыбыстарын айтуға мүмкіндік беретін 
үндестікке  аудару қажеттілігі туындайды.

16. Оқу жылы бойына орташа ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға 
4-5 əнді үйрету жəне келесі дағдыларды: тыныс алу, дыбысты айту, 
дикция, құрылыс, ансамбльді меңгерту қарастырылады.

17. Бағдарламада музыкалық аспаптың сүйемелдеуімен, сондай-
ақ онысыз да əн айту қарастырылады. Сүйемелдеусіз əн айту (а 
капелла) интонацияның тазалығына деген зейінді жоғарылатады, 
əсіресе музыканы ұғыну қабілетін дамытуға көмектеседі.

18. Орташа ақыл-ой кемістігі бар білім алушылардың зейіні өте 
тұрақсыз. Сондықтан музыканы қабылдау қабілетін, əншілік интонация 
тазалығын  дамыту жұмысында əрбір кезде олардың түсінігін, 
дауыстық аппаратты жəне эмоциялық көңіл күйді белсендіре отырып, 
білім алушылардың зейінін бір өлеңнен басқасына жиі аударып 
отыру тиімді болады. Əншілік дағдыларды дамытудың мақсаты білім 
алушылардың əншілік аппараттарын техникалық жетілдіру ғана емес, 
сондай-ақ ең алдымен олардың алған дағдылары мен икемділіктерін 
əнді көркемдеп орындау жəне білім алушылардың барынша терең 
эстетикалық əсер алуы үшін қолдану болып табылады.

19. Орташа ақыл-ой кемістігі барбілім алушылардың патологиялық 
ерекшеліктеріне байланысты олардың дұрыс тыныс алуын дамытудың 
үлкен маңызы бар. Сондықтан Бағдарламада білім алушылардың 
əншілік тыныс алуын қарапайым элементтерден бастап, біртіндеп 
дамыту қарастырылған.

20. Дыбыстаудағы кемшіліктер, сондай-ақ сөздік қорының кедейлігі 
орташа ақыл-ой кемістігі бар білім алушылардың ерекшелігі болып 
табылады, ал бұл оларға мəтіннің мағынасын түсінуге жəне меңгеруге 
бөгет жасайды. Сөйлемейтін білім алушылар өлең айтқандай болады 
– ызыңдайды, міңгірлейді, əуеннің ырғағына қарай теңселеді, қолын 
сермейді, аяғын тыпырлатады. Бағдарламада анық жəне нақты 
дыбыстаумен, сондай-ақ сөзбен жүйелі жұмыс (түсініксіз сөздерді 
жəне жеке айтылымдарды түсіндіру) жүргізу қарастырылған. Бұндай 
жұмыс өлеңнің мазмұнын  түсінуге ғана емес, сонымен бірге мəнерлеп 
орындауға да көмектеседі. 

21. Білім алушылардың музыкалық ой-өрісін кеңейтуге жəне 
музыканы қабылдауды қалыптастыруға көмектесетін музыканы 
тыңдау əрбір сабақтың  ажырамас бір бөлігі болып табылады.

22. Музыканы тыңдағанда мұғалімнің түсініктемесінің маңызы үлкен 
болады. Ол білім алушыларда қызығушылықты, эмоциялық жауапты, 
музыканы тағы да тыңдағысы, оны түсінгісі, есте сақтағысы келетін 
сезімдерді тудырады. Бейнемен сүйемелденетін грамжазбадағы 
музыканы тыңдау  тамаша орындаушыларды, вокалшыларды, 
аспапшыларды, əр түрлі оркестерлерді тыңдауға жəне  көруге 
мүмкіндік береді. Бұлардың барлығы білім алушыларды жаңа 
əсермен, түсініктермен, біліммен байытады.

23. Музыканы тыңдау бүкіл сабақ бойы жүреді, білім алушылар 
өлеңмен жұмыс жүргізгенде жəне жаңа шығармалармен танысу 
процесінде де музыканы тыңдайды. Үйретілетін шығарма қандай да 
бір атақты балалар хорының орындауындағы жазбадан тыңдалады. 
Бұндай тыңдау білім алушылардың зейінін, есту арқылы қабылдауын 
белсендіреді, ал бұл өлеңді мəнерлеп, эмоциямен орындауға 
көмектеседі. 

24. Музыканы тыңдау бойынша жұмыстың мазмұны мен 
ұйымдастырылуы көптеген жағдайда білім алушылардың жасы мен 
психофизикалық ерекшеліктеріне тəуелді болады.Орташа ақыл-ой 
кемістігі бар білім алушының зейін көлемінің шағын болатындығына 
байланысты музыкалық шығарманың орыдалу уақыты əдетте 1,5-2 
минуттан аспайды. 

25. Музыканы тыңдау сабағы белгілі бір тəртіпте жабдықталған 
(жақсы музыкалық құрал (фортепиано, баян, аккордеон), музыкалық 
орталық, музыкалық шығармалар жазылған аудиокассеталар, 
дискілер жиынтығы, иллюстрациялық материалдар) кезде ғана 
толыққанды болуы мүмкін.

26. Музыкалық шығарма бірнеше сабақ бойы жəне сабақтан тыс 
уақытта қайталанып тыңдалады. Тыңдаған сайын білім алушыда 
жаңа музыкалық əсер жинақтала береді. Қайталап тыңдаған уақытта 
əр түрлі ойын қимылдарын, шулы оркестердегі ойын түрлерін ендіру 
де пайдалы болады. Олар білім алушыға шығарманың құрылысын, 
оның қарқынын, ырғақтық суретін, əуен қозғалысының бағытын 
анықтауға көмектеседі. Музыкалық шығарманы қайталаған сайын 
ол жақсы таныс бола бастайды, ал ол білім алушыда үлкен қуаныш 
сезімін тудырады.

27. «Музыкалық-ырғақтық қимылдар» бөлімі музыкамен 
сүймелденетін жалпы дамыту жаттығуларын қамтиды.Осы берілген 
тарау тапсырмаларын орындау барсында мұғалім Бағдарламаны 
басшылыққа алады. Алайда жаттығулар кешенін тым жиі ауыстыру 
қимылдарды орындау дəйектілігін есте сақтауға кедергі болады, 
білім алушылар бір тапсырманы басқасымен шатастырады. Олар 
бастапқыда жаттығуды педагогқа еліктеу бойынша орындайды. Білім 
алушылар жаттығуларды меңгерулеріне қарай қимылын музыканың 
қарқыны мен сипатына өздігінен үйлестіре орындай бастайды. 
Мұғалім олардың əрекеттерін түзеп қана тұрады.

28. Білім алушылар музыкалық-ырғақтық жаттығулар процесінде 
зал ішінде жүруге; бірден жəне қос-қостан қатар түзеуге; музыканың 
сипатын ажыратуға жəне қимылды музыка сипатына сəйкес өздігінен 
орындауға; музыка түріне сəйкес бейнелі қимылдарды ажыратуға 
жəне өздігінен орындауға; ара қашықтықты сақтай отырып, сап 
бойымнен жүруге үйренеді. 

29. «Музыкалық-ырғақтық қимылдар» бөлімі ырғақтық сезімді 
музыкалық ойындар, би қимылдары, музыкалық құралдарда ойнау 
көмегімен мақсатты түрде, дəйектілікпен қалыптастырылады.

30. Бағдарламаға білім алушылардың музыкалық аспаптарында 
ойнау да ендірілген. Музыкалық ойыншықтар мен балалардың 
соқпалы құралдарына ерекше рөл беріледі, себебі олар білім 
алушыларды музыка аясына тартады, олардың шығармашылық 
қабілеттерін дамытуға жəне музыкалық сауаттылықтың жеке 
элементтерімен танысуға көмектеседі.

31. Музыка жəне ырғақ сабақтарында пайдаланылатын əр түрлі 
музыкалық аспаптар – ксилофондар, металлофондар, цитрлар, 
ұлттық халық аспаптары, аккордеон, үрмелі сырнай, пианино жəне 
мүмкіндігіне қарай синтезаторлар, электр музыкалық құралдар. 
Пайдалану тиімді болатын соқпалы жəне шулы құралдар – 
сылдырмақтар, бубендер, үшбұрыштар, қасықтар, таяқшалар, 
пандейрлер, маракастар, тəрелкелер (хай-хет), даңғаралар мен 
тамтамдар жиынтығы.

32. Сабақтағы музыкалық-ырғақтық құралдар жүйесінің барлығы 
білім алушылардың дене даму бұзылыстарына, қимыл-қозғалыстық 
аясына, музыкалық-педагогикалық жұмыстың əрбір кезеңінің түзету 
міндеттеріне, музыка сабағының мақсаты мен міндеттеріне тəуелді 
түрлендіріліп отырады. болады. Сан алуан түрлі музыкалық-ырғақтық 
құралдарды үйлесімділікте пайдалануорташа ақыл-ой кемістігі 
барбілім алушыларды əлеуметтік бейімдеудің түпкі мақсаттарына 
шартты болады.

33. Сөйлеу тілі ырғағымен жұмысқа сабақ уақыты арнайы 
бөлінбейді, бірақ мұғалім оны əрекеттің əр түрлі түрлерімен 
үйлесімділікте қарастырып отырады.

34. Орташа ақыл-ой кемістігі барбілім алушыларды музыкалық 
мəдениеттілікке тəрбиелеу ұлттық мəдениетке жағымды қатынасты 
қалыптастырумен бір мезгілде жүреді. Осыған байланысты əн жəне 
музыка мұғалімі сабақ мазмұнына келесілерді қосады:

1) өз  республикасының  өмірін  бейнелейтін  Қазақстан 
композиторларының шығармашылық мұрасын зерделеу; 

2) жеке жəне аспаптық орындалған халық əндері мен күйлерін 
тыңдау;

3) қазақ халық аспаптарының (домбыра, қобыз, сыбызғы) 
дыбысталуының тембрлік ерекшеліктерін салыстыру.

35. Мұғалім жоспарлаудан бастап, əрбір кезеңдегі жұмыстыңтəсілі 
мен түрін өздігінен таңдайды. Таңдау кезінде пайдаланылатын 
дидактикалық қағидалар:

1) білім алушының жан-жақты білімі жəне оған шынайы, əлеуметтік 
көмек көрсету;  

2) педагогикалық түпкі ойды білім алушылардың мүмкіндіктері мен 
қажеттіліктеріне жəне қоршаған орта жағдайына қарай  бейімдеу;  

3) əдістерді, дидактикалық құралдарды, жұмыс қарқынын 
жекешелендіру;  

4) оқытылатын материалдың қолжетімділігі;  
5) қиындықтардың біртіндеп өсуі;  
6) білім алушылардың оқыту процесіне белсенді жəне саналы 

түрде қатысуы; 
7) жан-жақты көрнекілік жəне мысал; 
8) кіріктірілген əсер ( ішкі жəне пəнаралық байланыстар, 

мамандардың өзара əрекеттенуі). 
36. Бағдарламаның оқу материалы орташа ақыл-ой кемістігі 

барбілім алушының өмірлік қажетті тəжірибелік икемділіктері мен 
дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Қалыптастырылатын 
икемділіктер күнделікті өмір қажеттіліктерін қанағаттандырумен 
байланысты болады. 

37. Саралау тəсілі дəрігердің ұсынысын есепке ала отырып, əрбір  
білім алушы үшін берілетін дене жəне қимыл-қозғалыстық жүктемені 
реттеуге арналған.Білім алушыларды музыка жəне əн сабақтарында 
саралау А.С.Соболев ұсынған орташа ақыл-ой кемістігі бар білім 
алушылардың музыкалық-əншілік шамасының  сипаттамасына сəйкес 
жүзеге асырылады. 

38. Түзету тəсілі орташа ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға 
тəн кемшіліктерді түзетугеəсер ететін жəне олардың зерделік жəне 
дене тұрғысынан дамуына көмектесетін арнайы педагогикалық 
тəсілдер қолданылатын оқыту процесін білдіреді Түзету жұмысының 
педагогикалық тəсілдеріорташа ақыл-ой кемістігі бар білім 
алушылардың өтемдік процесстерін ынталандыратындығымен 
жəне оларда жаңа жағымды сапаларды қалыптастыруға мүмкіндік 
беретіндігімен ерекшеленеді. Орташа ақыл-ой кемістігі бар білім 
алушылардың кемшіліктерін түзету мектептің оқу-тəрбие жұмысының 
барлық процесінде жүзеге асырылады.

39. Оқыту тəсілі ретінде ойын түрлерін пайдалану білім 
алушылардың танымдық қызығушылықтарын белсендіруге 
көмектеседі. Əрекеттің ұжымдық түрін ұйымдастыруға бағытталған 
ойын тəсілдері білім алушыларын шағын топ мүшелерінің пікірін 
сыйлауға, соңғы нəтижеге жету үшін талпынуға көмектеседі.

40. Ақпараттық-коммуникациялық технология (бұдан əрі – АКТ) 
əдетте қолданылатын құралдардың көмегімен құрылуы мүмкін 
емес дамыту жəне түзету міндеттерін шешу үшін қажетті оқыту 
жағдайларын «құрастыруға» көмектесе отырып, арнайы білім беру 
педагогы үшін қажетті құралдардың арсеналын кеңейтеді.

41. Орташа ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларды оқытудағы  
күтілетін нəтижелер аясын анықтау жəне оларды алдын ала 
жоспарлау мүмкін емес. Əрбір білім алушы дамуының өзіндік қарқыны, 
өзіндік қабілеті мен шектеулілігі болады. Оның дамуы мүмкін деген 
бағытын ғана болжауға болады. Орташа ақыл-ой кемістігі бар білім 
алушыларды бағалаудың жалпы қабылданған шəкілімен бағалауға 
болмайды. Жетістіктерді, даму деңгейін  білім алушылардың 
жетістіктерінің педагогикалық өзіндік диагнозы болып табылатын 
сипаттамалық бағалау көмегімен бағаланады.

42. Сипаттамалық бағалаудың ерекшеліктері: 
1) ол жалпылама түрде болмайды, білім алушының белгілі бір 

кезеңдегі (сондай-ақ жұмыс мақсатының қысқаша сипаттамасы 
қарастырылады) нақты жұмысының қорытындысы болуға тиісті;

2) сызбаға ұқсас болмайды, жекешеленген түрде болуға тиісті; 
3) өткен жолғы бағаланған деңгеймен салыстырылғандағы жеткен 

деңгейдің сипаттамасы (яғни білім алушының жұмысы бұрынғыдай 
ма əлде жақсарды ма əлде нашарлады ма)болуға тиісті; 

4) білім алушының мүмкіндіктеріне қатысты оқудағы жетістіктерін 
бағалайтын (білім алушы өзі үшін жоспарланған материалды қалай 
меңгергені туралы пікір болады) құжат болуға тиісті; 

5) баға жағымды болуға тиісті (жетістіктің болмауы жағымсыз 
бағаланбайды), бірақ ата-аналарда өзінің баласы туралы жаңсақ 
пікір  туындамауы үшін білім алушылардың жетістіктері шынайы 
бағалануға міндетті.

43. Музыка жəне ырғақ сабақтары түзету бағыттында, ал оқыту 
нəтижесіорташа ақыл-ой кемістігі барбілім алушылардың музыкалық-
ырғақтық жеке мүмкіндіктеріне тəуелді болатынынескере отырып, 
бағалау сөздік қолдау жəне ынталандыру арқылы жүзеге асырылады.

3-тарау. «Музыка жəне ырғақ» оқу пəнінің мазмұнын 
ұйымдастыру

44. «Музыка жəне ырғақ» пəні бойынша оқу жүктемесінің көлемі:
1) 5-сыныпта аптасына – 2 сағат, оқу жылында 68 сағат;
2) 6-сыныпта аптасына – 2 сағат, оқу жылында 68 сағат;
3) 7-сыныпта аптасына – 2 сағат, оқу жылында 68 сағат;
4) 8-сыныпта аптасына – 2 сағат, оқу жылында 68 сағатты;
5) 9-сыныпта аптасына – 2 сағат, оқу жылында 68 сағат.
45. Бағдарламаның мазмұны келесідей бөлімдерді қамтиды: 
1) өлең айту;
2) музыка тыңдау;
3) музыкалық-ырғақтық жаттығулар;
4) музыкалық аспаптарда ойнау; 
5) билер. 
46. 5-сыныпқа арналған «Музыка жəне ырғақ» пəнінің базалық 

мазмұны:
1) əр түрлі сипаттағы музыкаға деген эмоциялық əсерді 

жəне жауапты дамыту. Айтылған өлеңді өздігінен тануды жəне 
атауды,өлеңнің əр түрлі бөліктерін (бастамасы, қайырмасы, аяқталуы) 
жіктей білуді дамыту;

2)түрі мен сипатына қарай сан алуан түрлі музыкалық шығарма-
ларды анықтау: марш, би, өлең (көңілді, мұңды, жайлы), күй;

3) музыкалықірі жанрлармен: опера, балет танысу;
4) соқпалы-шулы аспаптарда (бубен, дағыра); пернелі аспапта 

(фортепиано) ойнауға үйрену;
5) аспаптармен (виолончель, жетіген), олардың дыбысталуымен 

танысу;
6) əншілік қалыпқа: өлең айтқанда дене мен басты ширықтырмай, 

түзу қалпын сақтай, дұрыс отыру немесе тұруға үйрету, əншілік дикция 
мен дыбысты құру (у, о, а, и, е, э дəйектілігінде) бойынша жұмыс 
негізі болып табылатын дауысты дыбыстардың артикуляциясын қою;

7) ре1-си1 диапазонында өлең айту, диапазонның ортаңғы бөлігін 
(ми1 – ля1) нығайту;

8) əуенді нақты айтқанда дыбысты əндете айта білуді дамыту. 
Зейінді бірыңғай интонацияға  белсендіру;

9) əндеткенде жəне ырғақтық жаттығуларды орындағанда есту 
арқылы қабылдау мен ырғақ сезімін дамыту;

10) əншілік тынысты дұрыс алуға (тынысты музыкалық тіркестің 
басталар алдында алу, тынысты бөлу, ұзақ тіркестерде тынысты ұстап 
тұруды) қалыптастыру. Тынысты жайлап, шусыз, иықты көтермей, 
барлық сыныппен бір мезгілде алуға қол жеткізуге үйрету;

11) шапшаң сипаттағы өлеңдерді жеңіл, сазды сипаттағы өлеңді 
байыппен айта білуді дамыту;

12) өлең айтуды мұғаліммен бірге бастауды, басталуын естуді, 
сыныптастарының өлеңін тыңдай білуді дамыту;

13) өлең əуенінің сипатының (көңілді, мұңды, байсалды) негізінде 
оның мазмұнын түсінуді дамыту;

14) музыкалық шығарма бөліктерін қимылда бере білуді, музыкалық 
тіркестерді кезектестіре білуді дамыту.  

15) музыкадағы динамикалық көңіл күйді, тактының күшті бөліктерін 
қимылда бере білуді дамыту.Сан алуан түрлі қимылдардың қарқынын 
өздігінен жылдамдату жəне баяулатуды дамыту;

16) əйгілі би қимылдарының элементтерін қолдана отырып, 
серіппелі, байсалды, екпінді қимылдарды орындауға үйрету.

47. 6-сыныпқа арналған «Музыка жəне ырғақ» пəнінің базалық 
мазмұны:

1) əр түрлі сипаттағы музыкаға деген эмоциялық əсерін дамыту. 
Дыбыстарды биіктігі (жоғары, төмен, орташа) бойынша жəне ұзындығы 
(қысқа, ұзақ) бойынша ажырата білуді қалыптастыру. Мазмұны мен 
сипаты сан алуан түрлі: марштық, би, көңілді, мұңды музыкалық 
шығармаларды анықтауға үйрету. Соло жəне хормен өлең айтумен 
танысу;

2) музыкалық шығармалардағы əуеннің созылыңқы жəне үздік-
создық болуы туралы түсінікті қалыптастыру. Əр түрлі музыкалық 
ұжымдармен: ансамбль, оркестр таныстыру. Опера, балет, сифония 
музыкаларымен танысуды жалғастыру;

3) соқпалы-шулы құралдар мен фортепианода ойнау дағдыларын 
бекіту.Музыкалық аспаптар – гитара, арфа;

4) əншілік дағдылар мен икемділіктерді өткен сыныптағы 
материалдарда, сондай-ақ жаңа материалдарда бекіту.Əншілік 
тыныс алуды қарапайым меңгеру негізіндегі əндете дыбыстау 
жұмысын жалғастыру. Əншілік диапазонды нығайту жəне оны 
до1–си1 көлемінде (бірінші жартыжылдық), до1-до2 (екінші 
жартыжылдық) кеңейту жұмыстарын жалғастыру. Сөйлеу тазалығын 
жəне барлық диапазондағы дыбысталудың тегістелуін жетілдіру 
жұмысын жалғастыру.Унисон өлең айту, үйренген динамикалық 
реңкі қарапайым өлеңдерін мəнерлеп, эмоциялық тұрғыда орындау 
жұмысын жалғастыру. Дауысты дыбыстарды дұрыс қалыптастыру 
жəне дауыссыз дыбыстарды анық айту, екпін түсетін буындар 
мен дауыссыз дыбыстарды өлең мəтініндегі сөздердің мағыналық 
қатынасына сəйкес ерекшелей білуді дамыту;

5) музыкадағы ырғақтық суретті, акцентті, қарқындық жəне 
динамикалық өзгерістерді өздігінен бере білуге жаттығу;

6) музыкалық тіркес бөліктерінің, музыканың сəл қарама-
қайшылығы бар бөліктерінің ауысуына сəйкес қимылын өздігінен 
өзгерту;

7) қимыл-қозғалысты əуеннің кіріспесінен кейін бастай білуді 
қалыптастыруға жаттығу;

8) ойынның жаңа нұсқаларын, би қимылдарының элементтерін, 
оларды құрамдастыруға үйрену жəне ойлап табу,қарапайым би 
композициясын құрастыру;

9) өлеңмен, сөзбен сүймелденетін ойындар. музыкалық ертегілер 
мен өлеңдерді сахналау;

10) бұрын үйренген би элементтерін орындау. Əр түрлі 
халықтардың би элементтерін ажыратуға жаттығу. Кадриль қадамын 
меңгеру: үш жай жəне бір жеңіл қадам, аяқтың ұшы созылған. 
Серіппелі жүгіріс. Артқа қарай қозғала (арқамен) секіру. Табанымен 
жəне аяғының ұшымен ұсақ қадамдардыжылдам орындау. Халық 
билерін үйрену.

48. 7-сыныпқа арналған «Музыка жəне ырғақ» пəнінің базалық 
мазмұны:

1) музыкалық шығарма бөліктерін ажырата білуді дамыту. Өлеңді 
сүйемелдеудегі жəне аспаппен орындаудағы əуенді тани білуді 
дамыту;

2) музыкалық аспаптармен (сыбызғы) жəне олардың дыбысталуы-
мен танысу;

3) соқпалы-шулы құралдарда,фортепиано, металлофоне ойнау 
дағдыларын бекіту;

4) əншілік дағдылар мен икемділіктерді өткен сыныптағы 
материалдарда, сондай-ақ жаңа материалдарда бекіту.Тіркестерінің 
арасында үзілісі болмайтын өлеңдерді орындағанда тыныс алуды 
жылдам, бірақ сабырлылықпен ауыстыра білуді дамыту.Динамикалық 
реңктері əр түрлі (дыбысталуды күшейткенде жəне төмендеткенде) 
əуенді өлеңді орындағанда тыныс алуды бөле білуге үйрету.Өлеңнің 
айтылу сапасын есту арқылы бақылай білуіменсөйлеу тазалығы мен 
унисонның тұрақтылығы бойынша жұмысты жалғастыру. Өлеңді бір 
дауыспен орындау диапазоны до1-до (ре)2. Бір буындағы екі дыбысты 
əндеткенде дауысты дыбыстарды дұрыс қалыптастырабілуді дамыту;

5) жақсы таныс өлеңнің ырғағын аспаптың сүйемелдеуімен, 
шапалақтау арқылы дыбыссыз артикуляция жолымен бере білуді 
дамыту. Дыбыстарды биіктігі жəне əуеннің қозғалыс бағыты бойынша 
(жоғары, төмен жəне орташа дыбыстар; əуеннің қозғалысы жоғары, 
төмен жəне биіктікте) саралау;

6) «диско» стиліндегі заманауи би элементтері. Оқытудың 
дəйектілігі – білім алушылар алдымен қимылдарды қолымен, аяғымен, 
денесімен жеке орындауға үйренеді, содан кейін олардыəр түрлі 
би қимылдарымен  үйлестіріп қайталау. Заманауи би элементтерін 
алдымен бір орында тұрып, баяу қарқында, содан кейін музыканың 
сүймелдеуімен қажетті қарқында қайталау қарастырылады. 
Ұсынылған элементтерді меңгеруге қарай жаңа жаттығуларды 
қосу, қимылдарды күрделендіру, қарқынды арттыру, қимыл ам-
плитудасын арттыру. Билеуүшін білім алушылардың музыкалық 
қызығушылықтарын есепке ала отырып, мұғалімнің шешімі бойынша 
заманауи музыканы пайдалану қарастырылады.

49. 8-сыныпқа арналған «Музыка жəне ырғақ» пəнінің базалық 
мазмұны:

1) өлеңді сүйемелдеудегі жəне аспаптық шығармадағы  əуенді 
ажырата білуді дамыту;

2) музыкалық аспаптармен (саксофон, виолончель) жəне олардың 
дыбысталуымен танысу. Соқпалы-шулы металлофонда ойнау 
дағдыларын бекіту;

3) жеңіл жаттығуды, өлеңдерді балалар пианиносында, аккор-
деонда, үрмелі сырнайда орындау.Таныс өлеңнің негізгі əуенін 
музыкалық аспаптармен бере білуге жəне берілген ырғақ бойынша 
таныс өлеңді анықтай білуге жаттығу;

4) əншілік дағдылар мен икемділіктерді өткен сыныптағы 
материалдарда, сондай-ақ жаңа материалдарда бекіту;

5) тіркестерінің арасында үзілісі болмайтын өлеңдерді орындағанда 
тыныс алуды жылдам, бірақ сабырлылықпен ауыстыра білуді дамыту;

6) динамикалық реңктері əр түрлі (дыбысталуды күшейткенде 
жəне төмендеткенде) əуенді өлеңді орындағанда тыныс алуды бөле 
білуді дамыту;

7) бір буындағы екі дыбысты əндеткенде дауысты дыбыстарды 
дұрыс қалыптастыра білуді дамыту;

8) өлең айту сапасын тыңдау арқылы бақылай білуді дамыту;
9) өлеңнің мəнерлілігі үшін сан алуан түрлі құралдарын (қарқын, 

динамикалық реңктер) пайдалану;
10) музыкалық ырғақты жəне жақсы таныс өлең тіркесін немесе 

шумағын аспаптың сүйемелдеуімен, дыбыссыз артикуляция жолымен 
бере білуді дамыту;

11) сөйлеудің тазалығы мен унисонның тұрақтылығы бойынша 
жұмыс жүргізу;

12) музыкалық шығарма бөліктерін  саралай білуді дамыту;
13) музыкадағы метрді, ырғақтық суретті, акцентті, қарқындық 

жəне динамикалық өзгерістерді өздігінен бере білуге жаттығу. 
Музыкалық тіркес бөліктерінің, музыканың сəл қарама-қайшылығы 
бар бөліктерінің ауысуына сəйкес қимылын өздігінен өзгерту;

14) қимыл-қозғалысты əуеннің кіріспесінен кейін бастай білуді 
қалыптастыруға жаттығу;

15) ойынның жаңа нұсқаларын, би қимылдарының элементтерін, 
оларды құрамдастыруға, қарапайым би композицияларын құрастыруға 
үйрену жəне ойлап табу;

16) өлеңмен, сөзбен сүймелденетін ойындар;
17) музыкалық ертегілер мен өлеңдерді сахналау.
50. 9-сыныпқа арналған «Музыка жəне ырғақ» пəнінің базалық 

мазмұны:
1)динамикалық реңктердің (форте — қатты, пиано — ақырын) 

мəнерлілік мəні туралы қарапайым түсініктерді қалыптастыру;
2) музыкадағы көркем бейнелер. Тəн ерекшеліктер. Идеялық 

жəне көркемдік мазмұны. Бейнелер құруға көмектесетін музыкалық 
құралдар;

3) марштарды (əскери, спорттық, мерекелік, ойнақы, қаралы), 
билерді (вальс, полька, полонез, танго, қол ұстасып айналып билеу) 
ажырата білуді дамыту;

4) музыканың көп атқарымдылығы (көңіл көтеру, спорттық, 
демалуға, босаңсуға арналған музыка) туралы қарапайым түсініктерді 
қалыптастыру;

5) əншілік дағдылар мен икемділіктерді өткен сыныптағы 
материалдарда, сондай-ақ жаңа материалдарда бекіту;

6) жеңіл, жақсы таныс өлеңдерді аспаптардың сүйемелдеуінсіз 
орындай білуді дамыту. Кантиленамен жұмыс;

7) дыбыстарды биіктігі жəне əуеннің бағыты бойынша: жоғары, 
төмен жəне орташа дыбыстар, əуеннің өршімелі, төмендемелі жəне 
бір биіктегі қозғалысын саралау;

8) қолмен əуен бағытын (жоғарыдан төмен жəне төменнен жоғары) 
көрсете білуді дамыту;

9) тыңдау арқылы күшті бөлігін анықтай білуді дамыту;
10) жылдам қарқында орындалатын шығарманың мəтінінің анық 

айта білуін дамыту;

11) халық музыкалық аспаптар оркестрінің құрылысы жəне 
дыбысталуы туралы түсініктерді қалыптастыру. Қазақ халқының 
музыкалық аспаптары: домбыра, қобыз, жетіген, қылқобыз, сыбызғы, 
асатаяқ, шаңқобыз, сырнай;

12) орыс халқының музыкалық аспаптары: домра, мандолина, баян, 
гусли, сыбызғы, гармонь, сылдырақ, ағаш қасықтар, бас-балалайка;

13) балалар пианиносында, аккордеонда, үрмелі сырнайда бір 
октава көлеміндегі гамманы жылдам қарқында орындау.Қарапайым 
əуендерді ойнауды үйрену. Əр түрлі ырғақтарды дағыра мен бубенде 
орындау;

14) музыкалық шығарма бөліктерін қимылда бере білу, музыкалық 
тіркестерді кезектестіру. Музыкадағы динамикалық өршуді, тактының 
күшті бөлігін қимылда бере білу. Əйгілі би қимылдарының элементтерін 
қолдана отырып, серіппелі, байсалды, екпінді қимылдарды орындау;

15) өлеңді сахналағандағы ойын бейнелерін бере білуге жаттығу. 
Музыкалық əңгіменің толық желісін  қимылда бере білу.Рөлдерді аяқ 
астынан ауыстыруды жүзеге асыру. Ойындар мен билерге нұсқалар 
ойлап табу.Қиялдағы заттармен əрекеттену. Өлеңмен жəне сөзбен 
сүйемелденетін шапшаң қимылды ойындар;

16) музыкалық аспаптарда ойнау. Таныс музыкалық аспаптарда 
ойнау дағдыларын бекіту;

17) қимылды орындаудың  белгілі бір бекітілген (алдын ала 
белгіленген) дəйектілігі бар «Диско» стиліндегі заманауи би  
элементтері. Еркін тұруымен ерекшеленетін билер. Музыканың 
сипатықолдың, аяқтың, дененің нақты, ырғақты қимылымен жəне 
қадамдардың ырғақты үйлесуімен беріледі;

18) заманауи музыканы білім алушылардың музыкалық 
қызығушылығын есепке ала отырып, мұғалімнің шешімімен пайдалану 
қарастырылады;

19) өткен сыныптарда үйренген би элементтерін қайталау. Аяқтың 
ұшымен адымдау, полька қадамы. Кең, биік жүгіріс.Қатты секіру, 
бүйірлеу шабу. Орыс билерінің элементтері:адымдап жүрелеу, аяғын 
өкшесіне қойып жартылай жүрелеу, бір орында жəне қозғала отырып 
жүрелеу, жартылай жүрелеу. Қимылды жұппен орындау: бүйірлей 
шабу, секіру. Қазақ билерінің элементтерін орындау. Халық билерінің 
негізгі қимылдарын меңгеру. Музыкалық-ырғақтық тапсырмаларды 
орындаудағы нақтылыққа қол жеткізу;

20) 3\4 шамасындағы музыканың ырғақтық сипатын қабылдауға 
үйрену.Дирижер ишаратын түсіну– жер (қол төмен), жазық дала (қол 
жан-жаққа), аспан (қол жоғары). Допты шеңбер арқылы лақтыру: қатты 
бөлікте – лақтыру, оң жақтағы əлсіз бөлікте – допты ауаға лақтыру, 
сол жақтағы əлсіз бөлікте – ұстап алу.Қадамдарды пайдалану: күшті 
бөлікке – ұзын қадам, əлсіз екі бөлікке – қысқа екі қадам (вальстегідей 
аяқтың ұшымен жүрген дұрыс болады). Биге үйрену– вальс (вальс-əзіл 
– қимыл ойнақы, секірістер, вальс-мазурка – сазды қимылдар). Қазақ, 
орыс, украин, билерінің қимылдарын ажыратуға үйрену.  

51. Оқыту мақсаттарының мазмұны пəндік сипаттағы білім мен 
икемділікті ғана емес, сонымен бірге оларды шынайы тəжірибеде 
қолдануды, пəнаралық жəне тəртіпаралық байланысты жүзеге 
асыруды, сөйлеу тілдік əрекет түрлерін жəне коммуникативтік 
дағдыларды дамытуды қарастырады. 

52. «Музыка жəне ырғақ» оқу пəні күтілетін нəтижелер (дағдылар 
немесе икемділіктер, білім немесе түсініктер, қолданыс) түріндегі 
сыныптар бойынша оқыту мақсаттарын қамтитын бөлімдер мен 
бөлімшелер бойынша ұйымдастырылған. Əрбір бөлімшенің 
ішінде бірізділікті сақтай отырып құрастырылған оқу мақсаттары 
мұғалімдерге өз жұмысын жоспарлауға жəне білім алушылардың 
жетістіктерін бағалауға, сонымен қатар оларға оқудың келесі 
кезеңдерінен хабардар болуға мүмкіндік береді. 

53. Бағдарламаның мазмұны келесі бөлімдерді қамтиды:
1) 1-бөлім «Əн айту»;
2) 2-бөлім «Музыка тыңдау»;
3) 3-бөлім «Музыкалық-ырғақтық жаттығулар»;
4) 4-бөлім «Музыкалық аспаптарда ойнау»;
5) 5-бөлім «Билер».

4-тарау.
Оқыту мақсаттарының жүйесі

54. Бағдарламада оқу мақсаттарын қолдануға, мониторинг өткізуге 
тиімді болу үшін кодтық белгі енгізілген. Кодтық белгідегі бірінші 
сыныпты, екінші сан бөлімді, үшінші сан оқу мақсатының реттік нөмерін 
көрсетеді. Мысалы, 5.2.4 кодындағы «5» – сынып, «2» – бөлім, «4» – 
оқу мақсатының реттік саны.

55. Оқыту мақсаттарының мазмұны: 
1) «Өлең айту»:

1-кесте
Оқыту мақсаттары

5-сынып 6-сынып 7-сынып 8-сынып 9-сынып
5.1.1 əншілік қалыпты: əн 
айтқанда дене мен басты 
ширықтырмай, түзу қалпын 
сақтай, дұрыс отыру немесе 
тұру; меңгеру;
5.1.2 əншілік дикция мен 
дыбысты құру (у, о, а, 
и, е, э дəйектілігінде) 
бойынша жұмыс негізі 
болып табылатын 
дауысты дыбыстардың 
артикуляциясын 
автоматтандыру; 
5.1.3 ре1-
си1диапазонындаөлең айту, 
диапазонның ортаңғы бөлігін 
(ми1 – ля1) нығайту;
5.1.4 əуенді нақты айтқанда 
дыбысты əндете айтуға қол 
жеткізу; 
5.1.5 зейінді бірыңғай 
интонацияға белсендіру; 
5.1.6 əндеткенде жəне 
ырғақтық жаттығуларды 
орындағанда есту арқылы 
қабылдау мен ырғақ сезімін 
дамыту; 
5.1.7 əншілік тынысты дұрыс 
алуға (тынысты музыкалық 
тіркестің басталар алдында 
алу, тынысты бөлу, ұзақ 
тіркестерде тынысты ұстап 
тұру), тынысты жайлап, 
шусыз, иықты көтермей, 
барлық сыныппен бір 
мезгілде алуға қол жеткізу; 
5.1.8 шапшаң сипаттағы 
өлеңдерді жеңіл, сазды 
сипаттағы əнді байыппен 
айту; 
5.1.9 əн айтуды мұғаліммен 
бірге бастау, басталуын 
есту, сыныптастарының 
өлеңін тыңдау; 
5.1.10 əн əуенінің сипатының 
(көңілді, мұңды, байсалды) 
негізінде оның мазмұнын 
түсіну

6.1.1 əншілік дағдылар 
мен икемділіктерді өткен 
сыныптағы материалдар-
да, сондай-ақ жаңа мате-
риалдарда бекіту; 
6.1.2 əншілік тыныс алу-
ды қарапайым меңгеру 
негізіндегі əндете 
дыбыстау жұмысын 
жалғастыру; 
6.1.3 əншілік диапазонды 
нығайту жəне оны до1–
си1 көлемінде (бірінші 
жартыжылдық), до1-до2 
(екінші жартыжылдық) 
кеңейту жұмыстарын 
жалғастыру; 6.1.4 
айту интонациясының 
тазалығын жəне 
барлық диапазондағы 
дыбысталудың тегістелуін 
жетілдіру; 
6.1.5 унисон əн айту, 
үйренген динамикалық 
реңкі қарапайым əндерін 
мəнерлеп, эмоциялық 
эмоциялық тұрғыда 
орындау жұмысын 
жалғастыру; тұрғыда 
орындау жұмысын 
жалғастыру; 
6.1.6 дауысты дыбыстар-
ды  дұрыс қалыптастыру 
жəне дауыссыз дыбыстар-
ды анық айту, екпін түсетін 
буындар мен дауыссыз 
дыбыстарды эмоциялық 
тұрғыда орындау жұмысын 
жалғастыру; 
6.1.6 дауысты дыбыстар-
ды дұрыс қалыптастыру 
жəне дауыссыз дыбыстар-
ды анық айту, екпін түсетін 
буындар мен дауыссыз 
дыбыстарды əн мəтініндегі 
сөздердің мағыналық 
қатынасына сəйкес 
ерекшелеуге үйрену

7.1.1 əншілік дағдылар мен 
икемділіктерді бекіту; 
7.1.2 тіркестерінің арасын-
да үзілісі болмайтын əндерді 
орындағанда тыныс алуды 
жылдам, бірақ сабырлылықпен 
ауыстыру; 
7.1.3 динамикалық реңктері 
əр түрлі (дыбысталуды 
күшейткенде жəне 
төмендеткенде) əуенді əнді 
орындағанда тыныс алуды бөле 
білу; 
7.1.4 əннің айтылу сапасын есту 
арқылы бақылай білгендігімен 
сөйлеу интонациясының 
тазалығы мен унисонның 
тұрақтылығы бойынша жұмысты 
жалғастыру; 7.1.5əнді бір 
дауыспен орындау диапазоны 
до1-до (ре)2; 
7.1.6 бір буындағы екі дыбысты 
əндеткенде дауысты дыбы-
старды дұрыс қалыптастыру; 
музыкалық ырғақты, тіркесті 
немесе шумақты айта білуді 
дамыту; 
бір буындағы екі дыбысты 
əндеткенде дауысты 
дыбыстарды дұрыс 
қалыптастыру; музыкалық 
ырғақты, тіркесті немесе 
шумақты айта білуді дамыту; 
дауысты дыбыстарды дұрыс 
қалыптастыру; музыкалық 
ырғақты, тіркесті немесе 
шумақты айта білуді дамыту; 
7.1.7 жақсы таныс өлеңнің 
ырғағын аспаптың 
сүйемелдеуімен, шапалақтау 
арқылы  дыбыссыз артикуляция 
жолымен бере білу; 
7.1.8 дыбыстарды биіктігі жəне 
əуеннің қозғалыс бағыты бойын-
ша (жоғары, төмен жəне орташа 
дыбыстар; əуеннің қозғалысы 
жоғары, төмен жəне биіктікте) 
жіктеу

8.1.1 əншілік дағдылар 
мен икемділіктерді өткен 
сыныптағы материалдар-
да, сондай-ақ жаңа мате-
риалдарда бекіту; 
8.1.2 тіркестерінің ара-
сында үзілісі болмайтын 
əндерді орындағанда 
тыныс алуды жылдам, 
бірақ сабырлылықпен 
ауыстыру; 
8.1.3 динамикалық 
реңктері əр түрлі (дыбы-
сталуды күшейткенде 
жəне төмендеткенде) 
əуенді əнді орындағанда 
тыныс алуды бөле білу; 
8.1.4 бір буындағы екі 
дыбысты əндеткенде 
дауысты дыбыстарды 
дұрыс қалыптастыру; 
8.1.5 əн айту сапасын 
тыңдау арқылы бақылау; 
8.1.6 əннің мəнерлілігі 
үшін сан алуан түрлі 
құралдарын (қарқын, 
динамикалық реңктер) 
пайдалану; 
8.1.7 музыкалық 
ырғақты жəне жақсы та-
ныс əнтіркесін немесе 
шумағын аспаптың 
сүйемелдеуімен, 
дыбыссыз артикуляция 
жолымен бере білуді 
дамыту; 
8.1.8 интонацияның 
тазалығы мен унисонның 
тұрақтылығы бойынша 
жұмыс жүргізу; 
8.1.9 үйренген əндерді 
ырғақпен жəне құрылыс 
пен ансамблін сақтай  
мəнерлеп айту.

9.1.1 əншілік 
дағдылар мен 
икемділіктерді 
өткен сыныптағы 
материалдарда, 
сондай-ақ жаңа 
материалдарда 
бекіту; 
9.1.2 жеңіл, жақсы 
таныс өлеңдерді 
аспаптардың 
сүйемелдеуінсіз 
орындау; 
9.1.3 кантилена-
мен жұмыс; 
9.1.4 дыбыстар-
ды биіктігі жəне 
əуеннің бағыты 
бойынша: жоғары, 
төмен жəне ор-
таша дыбыстар, 
əуеннің   өршімелі, 
төмендемелі 
жəне бір биіктегі 
қозғалысын жіктеу; 
9.1.5 қолмен 
əуен бағытын 
(жоғарыдан төмен 
жəне төменнен 
жоғары) көрсету; 
9.1.6 тыңдау 
арқылы күшті 
бөлігін анықтау, 
9.1.7 жыл-
дам қарқында 
орындалатын 
шығарманың 
мəтінінің анық 
айтылуына қол 
жеткізу. 

2) «Музыка тыңдау»:
2-кесте

Оқыту мақсаттары:
5-сынып 6-сынып 7-сынып 8-сынып 9-сынып

5.2.1 əр түрлі 
сипаттағы музыкаға 
деген эмоциялық 
əсердің болуы; 
5.2.2 айтылған өлеңді 
өздігінен тану жəне 
атау;  
5.2.3 өлеңнің əр түрлі 
бөліктерін (бастамасы, 
қайырмасы, аяқталуы) 
жіктеу; 
5.2.4 түрі мен 
сипатына қарай сан 
алуан түрлі музыкалық 
шығарманы анықтау: 
марш, би, өлең 
(көңілді, мұңды, 
жайлы), күй; 
5.2.5 ірі музыкалық 
жанрлармен: опера, 
балет танысу

6.2.1 əр түрлі сипаттағы 
музыкаға деген эмоциялық 
əсерін дамыту; 
6.2.2 дыбыстарды биіктігі 
(жоғары, төмен, орташа) 
бойынша жəне ұзындығы (қысқа, 
ұзақ) бойынша ажырату; 
6.2.3 мазмұны мен сипаты 
сан алуан түрлі  музыкалық 
шығармаларды: марштық, би, 
көңілді, мұңды анықтау; 
6.2.4 соло жəне хормен өлең 
айтумен танысу; 
6.2.5музыкалық 
шығармалардағы əуеннің 
созылыңқы жəне үздік-создық 
болуы туралы түсініктің болуы; 
6.2.6 əр түрлі музыкалық 
ұжымдармен: ансамбль, оркестр 
танысу;
6.2.7опер, балет музыка-
ларымен танысуды жалғастыру

7.2.1 музыкалық 
шығарма 
бөліктерін 
ажырату;
7.2.2 өлеңді 
сүйемелдеудегі 
жəне аспаппен 
орындаудағы 
əуенді тану;  
7.2.3 музыкалық 
аспаптармен 
(сыбызғы) 
жəне олардың 
дыбысталуымен 
танысу; 
7.2.4 
музыкадағы 
көркем 
бейнелерді 
ажыратуға 
тырысу

8.2.1 өлеңді 
сүйемелдеудегі жəне 
аспаптық шығармадағы  
əуенді ажырату; 
8.2.2 музыкалық 
аспаптармен 
(саксофон, виолончель) 
жəне олардың 
дыбысталуымен танысу;
8.2.3 музыкалық 
шығарма бөліктерін 
жіктеу; 
8.2.4 динамикалық 
реңктердің (фор-
те – қатты, пиано – 
ақырын)мəнерлілік 
мəні туралы қарапайым 
түсініктің болуы; 
8.2.5 бейнелерді құруға 
көмектесетін музыкалық 
құралдар туралы 
түсініктің болуы

9.2.1 марштарды (əскери, 
спорттық, мерекелік, ойнақы, 
қаралы) , билерді (вальс, поль-
ка, полонез, танго, қол ұстасып 
айналып билеу) ажырату;
9.2.2 музыканың көп 
атқарымдылығы (көңіл көтеру, 
спорттық, демалуға, босаңсуға 
арналған музыка) туралы 
қарапайым түсініктің болуы;
9.2.3 халық аспаптары оркестрінің 
құрылысы жəне дыбысталуы 
туралы түсініктің болуы; 
9.2.4 қазақ халқының музыкалық 
аспаптарымен: домбыра, қобыз, 
жетіген, қылқобыз, сыбызғы, 
асатаяқ, шаңқобыз, сырнай танысу;
9.2.5 орыс халық аспаптарымен: 
домра, мандолин, баян, гусли, 
сыбызғы, гармонь, сылдырақ, 
ағаш қасықтар, бас-балалайкамен 
танысу

3) «Музыкалық-ырғақтық жаттығулар»:
3-кесте

Оқыту мақсаттары:
5-сынып 6-сынып 7-сынып 8-сынып 9-сынып

5.3.1 музыкалық шығарма 
бөліктерін қимылда 
бере білу, музыкалық 
тіркестерді кезектестіру; 
5.3.2 музыкадағы 
динамикалық көңіл күйді, 
тактының күшті бөліктерін 
қимылда бере білу; 
5.3.3 сан алуан түрлі 
қимылдардың қарқынын

6.3.1 музыкадағы 
ырғақтық суретті, 
акцентті, қарқындық 
жəне динамикалық 
өзгерістерді өздігінен 
бере білуге жаттығу; 
6.3.2 музыкалық тіркес 
бөліктерінің, музыканың 
сəл қарама-қайшылығы 
бар бөліктерінің

7.3.1 өлеңді сахналағандағы 
ойын бейнелерін бере білуге 
жаттығу; 
7.3.2 музыкалық əңгіменің 
толық желісін  қимылда бере 
білу, 
7.3.4 рөлдерді аяқ астынан 
ауыстыруды жүзеге асыру; 
7.3.5 ойындар мен билерге 
нұсқалар ойлап табу; 

8.3.1 музыкадағы 
метрді, ырғақтық суретті, 
акцентті, қарқындық 
жəне динамикалық 
өзгерістерді өздігінен 
бере білуге жаттығу;  
8.3.2 музыкалық тіркес 
бөліктерінің, музыканың 
сəл қарама-қайшылығы 
бар бөліктерінің

9.3.1 музыкалық шығарма 
бөліктерін қимылда 
бере білу, музыкалық 
тіркестерді кезектестіру; 
9.3.2 музыкадағы 
динамикалық өршуді, 
тактының күшті бөлігін 
қимылда бере білу; 
9.3.3 өлеңді 
сахыналағндағы ойын

(Жалғасы. Басы 18-21-беттерде) 

(Жалғасы 23-бетте) 
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өздігінен жылдамдату 
жəне баяулату;  
5.3.4 əйгілі би 
қимылдарының 
элементтерін қолдана 
отырып, серіппелі, 
байсалды, екпінді 
қимылдарды орындау; 
5.3.5 өлеңмен жəне 
сөзбен сүйемелденетін 
шапшаң қимылды 
ойындарды ойнау

ауысуына сəйкес 
қимылын өздігінен 
өзгерту; 
6.3.3 əуеннің 
кіріспесінен кейін 
қимыл-қозғалысын 
бастау;
6.3.4 əнмен жəне 
сөзбен сүйемелденетін 
шапшаң қимылды 
ойындарды ойнау

7.3.6 əрекеттерді затпен жəне 
қиялдағы затпен орындау; 
7.3.7 сан алуан түрлі қимыл-
дардың қарқынын жылдамдату 
жəне ақырындату;
7.5.8 допты шеңбер арқылы 
лақтыру: қатты бөлікте – 
лақтыру, оң жақтағы əлсіз 
бөлікте – допты ауаға лақтыру, 
сол жақтағы əлсіз бөлікте – 
ұстап алу

ауысуына сəйкес 
қимылын өздігінен 
өзгерту; 
8.3.3 əуеннің кіріспесінен 
кейін қимыл-қозғалысын 
бастау;
8.3.4 əйгілі би 
қимылдарының 
элементтерін қолдана 
отырып, серіппелі, 
байсалды, екпінді 
қимылдарды орындау

бейнелерін бере білуге 
жаттығу; 
9.3.4 музыкалық əңгіменің 
толық желісін қимылда 
бере білу, 
9.3.5 рөлдерді аяқ 
астынан ауыстыруды 
жүзеге асыру; 
9.3.6 ойындар мен 
билерге нұсқалар ойлап 
9.3.7 қиялдағы заттармен 
əрекеттену

4) «Музыкалық аспаптарда ойнау»:
4-кесте

Оқыту мақсаттары:

5-сынып 6-сынып 7-сынып 8-сынып 9-сынып

5.4.1 дағыраны пайдалана білу, 
музыкалық шығармадағы күшті жəне 
əлсіз бөліктерін беру үшін бубен, 
дағыра, маракасты пайдалану; 
5.4.2 ұсынылған ырғақтық суретті  
бубен, дағырада қайталауға тырысу; 
5.4.3 музыкалық аспаптың 
пернелерінде оң жəне сол қолмен 
орташа қарқында бір октаваның бес 
нотасы көлемінде жоғары көтерілген 
жəне төмен түсетін гамманы 
орындау; 
5.4.4 аспаптармен (виолончель, 
жетіген) олардың дыбысталуымен 
танысу

6.4.1 қарапайым 
ырғақтық суреттерді 
бубен, дағырада 
екі таяқшамен 
бір мезгілде жəне 
кезекпен əр түрде 
түрлендіре орындау; 
6.4.2 соқпалы-
шулы құралдар мен 
фортепианода ойнау 
дағдыларын бекіту; 
6.4.2 аспаптармен 
(гитара, арфа) 
олардың дыбыста-
луымен танысу

7.4.1 соқпалы-шулы 
құралдарда ойнау 
дағдыларын бекіту; 
7.4.2 балалар 
пианиносында, 
аккордеонда, үрмелі 
сырнайда бір октава 
көлеміндегі жаттығуды 
ақырын қарқында 
орындау; 
7.4.3 музыкалық 
аспаптармен 
(сыбызғы) олардың 
дыбысталуымен 
танысу

8.4.1 музыкалық аспаптармен 
(саксофон, виолончель) олардың 
дыбысталуымен танысу;
8.4.2 соқпалы-шулы 
металлофонда  ойнау 
дағдыларын бекіту; 
8.4.3 жеңіл жаттығуды, өлеңдерді 
балалар пианиносында, 
аккордеонда, үрмелі сырнайда 
орындау; 
8.4.4 таныс өлеңнің негізгі əуенін 
музыкалық аспаптармен бере 
білуге жəне берілген ырғақ 
бойынша таныс өлеңді анықтай 
білуге жаттығу

9.4.1 балалар 
пианиносында, 
аккордеонда, 
үрмелі сырнайда 
бір октава 
көлеміндегі 
гамманы орташа 
қарқында 
орындау; 
9.4.2 қарапайым 
əуендерді 
пернелі құралда 
ойнауды үйрену

5) «Билер»:
5-кесте

Оқыту мақсаттары
5-сынып 6-сынып 7-сынып 8-сынып 9-сынып

5.5.1 өткен сыныптардағы 
би элементтерін қайталау: 
аяқтың ұшымен адымдау, 
полька қадамы; 
5.5.2 кең, биік жүгіріс, қатты 
секіріс, бүйірлей шабу 
қимылдарын меңгеру; 
5.5.3 орыс билерінің 
элементтерін меңгеру: 
адымдап жүрелеу, аяғын 
өкшесіне қойып жартылай 
жүрелеу, бір орында жəне 
қозғала отырып жүрелеу, 
жартылай жүрелеу; 
5.5.4 қимылды жұппен орын-
дау: бүйірлей шабу, секіру; 
5.5.5 қазақ билерінің 
элементтерін орындау;  
5.5.6 халық билерінің негізгі 
қимылдарын меңгеру; 
5.5.7 музыкалық –
ырғақтық тапсырмаларды 
орындаудағы нақтылыққа 
қол жеткізу;
5.5.8 дирижер ишаратын 
түсіну – жер (қол төмен), 
жазық дала (қол жан-жаққа), 
аспан (қол жоғары)

6.5.1 ойынның 
жаңа нұсқаларын, 
би қимылдарының 
элементтерін, оларды 
құрамдастыруға үйрену; 
6.5.2 қарапайым би 
композициясын құрастыру; 
6.5.3 өлеңмен, сөзбен 
сүймелденетін ойындарды 
орындау; 
6.5.4 музыкалық ертегілер 
мен өлеңдерді сахналау; 
6.5.5 бұрын үйренген би 
элементтерін орындау; 
6.5.6 əр түрлі халықтардың 
би элементтерін 
ажыратуға үйрену; 
6.5.7 кадриль қадамын 
меңгеру: үш жай жəне бір 
жеңіл қадам, аяқтың ұшы 
созылған;
6.5.8 серіппелі жүгірісті, 
артқа қарай қозғала (арқа-
мен) секіру, табанымен 
ұсақ қадамдарды жылдам 
орындауды меңгеру; 
6.5.9 халық билерін 
үйрену. 

7.5.1 «диско» 
стиліндегі заманауи би 
элементтерін меңгеру: 
қимылдарды  қолымен, 
аяғымен, денесімен 
жеке орындау, содан 
кейін оларды əр түрлі 
би қимылдарында 
үйлестіріп орындау; 
7.5.2 заманауи би 
элементтерін алдымен 
бір орында тұрып, 
баяу қарқында, содан 
кейін музыканың 
сүймелдеуімен қажетті 
қарқында қайталау; 
7.5.3 жаңа 
жаттығуларды 
қосу, қимылдарды 
күрделендіру, 
қарқынды арттыру, 
қимыл амплитудасын 
арттыру;
7.5.4 би үшін өзінің 
қалауы мен мұғалімнің 
рұқсатымен заманауи 
музыканы пайдалану.

8.5.1 ойынның жаңа 
нұсқаларын, би 
қимылдарының элементтерін, 
оларды құрамдастыруға, 
қарапайым би 
композицияларын құрастыруға 
үйрену жəне ойлап табу; 
8.5.2 өлеңмен, сөзбен 
сүймелденетін ойындарды 
орындау; 
8.5.3 музыкалық ертегілер мен 
өлеңдерді сахналау;  
8.5.4   3\4 шамасындағы 
музыканың ырғақтық сипатын 
қабылдауға үйрену; 
8.5.5 биге үйрену – вальс 
(вальс-əзіл – қимыл ойнақы, 
секрістер, вальс-мазурка – 
сазды қимылдар);
8.5.6 қадамдарды пайдалану: 
күшті бөлікке – ұзын қадам, 
əлсізекі бөлікке – қысқа екі 
қадам (вальстегідей аяқтың 
ұшымен жүрген дұрыс 
болады);
8.5.7 қазақ, орыс, украин, 
билерінің қимылдарын 
ажыратуға үйрену

9.5.1 «диско» 
стиліндегі заманауи 
би элементтерін 
орындау; қимылды 
орындаудың белгілі 
бір бекітілген 
дəйектілігі бар билер;
9.5.2 еркін тұруымен 
ерекшеленетін 
билерді меңгеру; 
9.5.3 музыканың 
сипатын қолдың, 
аяқтың, дененің нақты, 
ырғақты қимылымен 
жəне қадамдардың 
ырғақты үйлесуімен 
бере білу; 
9.5.4 би үшін өзінің 
қалауы мен мұғалімнің 
рұқсатымен заманауи 
музыканы пайдалану; 
9.5.5 мектептік 
шараларға, 
мерекелерге, 
дискотекаға белсенді 
қатысу. 

56. Білім алушылардың психофизикалық жəне ақыл-ой даму ерекшеліктеріне байланысты ұзақ мерзімді жоспар тоқсандар бойынша 
реттелмейді. Тақырыптарды оқыту дəйектілігін мұғалім сыныптағы білім алушылардың психикалық жəне дене даму ерекшеліктерімен олардың 
музыкалық-ырғақтық қабілетіне қарай өзі анықтайды. Төртінші тоқсан уақытының басым бөлігі жыл бойы өткендерді бекітуге жəне жеке білім 
алушылардың білім алудағы кемшіліктерін жоюға арналады.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2018 жылғы 20 қыркүйектегі № 469 бұйрығына 101-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2013 жылғы 3 сəуірдегі № 115 бұйрығына 541-қосымша

Орташа ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға арналған
5-9 сыныптары үшін «Əлеуметтік – тұрмыстық бағдарлау» 
пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Орташа ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға арналған              
5-9 сыныптары үшін «Əлеуметтік – тұрмыстық бағдарлау» пəнінен 
жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы (бұдан əрі – 
Бағдарлама) «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан 
Республикасы Заңының 5-бабы 6) тармақшасына сəйкес əзірленген.

2. «Əлеуметтік-тұрмыстық бағдарлау» (бұдан əрі-ƏТБ) пəнінің 
мақсаты білім алушылардың қоршаған ортада, тұрмыста, адамдармен 
қарым-қатынасқа түсуде тəжірибелік дағдыларын қалыптастыру; 
адамның тұрмыстағы əрекетінің тəсілдерін, тұрмыстық еңбектік 
процестерді меңгерту. 

3. Міндеттері:
1) білім алушылардың тұрмыстық еңбектік дағдыларын қалыптас-

тыру: жеке гигиеналық, тағам қабылдауды ұйымдастыру, үй- жай, 
киім, аяқ киім күтімі;

2) экономикалық–тұрмыстық дағдысын қалыптастыру (қоршаған 
заттарға, өз киіміне, аяқ киіміне, азық-түлікке жəне тағам əзірлеуге, 
электрлік құралдарға, суға ұқыптылықпен қарау);

3) білім алуышыларды əртүрлі кəсіпорындар мен мекемелерде 
бағдарлауға (сауда, тұрмыстық қызмет, байланыс, мəдениет, 
медициналық көмек), ондағы қызмет түрлерін пайдалана білудің 
қарапайым дағдыларын үйрету; 

4) əлеуметтік көлік қызметін пайдалану дағдыларын қалыптастыру; 
5) білім алушыларға адамдармен (таныстарымен, бөгде 

адамдармен, үлкендермен жəне кішілермен, серіктестерімен) қарым-
қатынасқа түсу мəдениетін меңгерту, қарапайым тұрмыстық қарым-
қатынасты қалыптастыру; 

6) білім алушылардың танымдық дағдыларының кемшіліктерін 
түзету; 

7) психикалық – физикалық кемшіліктерін түзетуге, сөздік қордың 
көркеюі мен жүйеленуіне, ауызша сөздің дамуына жағдай жасау.

2-тарау. Оқу процесін ұйымдастырудағы педагогикалық 
тəсілдер

4. «ƏТБ» пəні бойынша оқу процесін ұйымдастырудың 
педагогикалық тəсілдерінің жүзеге асырылуы білім алушылардың 
қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған арнайы педагогикалық 
қағидаларға негізделген: 

1) əр білім алушының көз-қарасын ескеру жəне ары –қарай дамуына 
ықпал ету үшін, бар білімін пайдалану маңыздылығын түсіну жəне 
қабылдау; 

2) ұқыптылықпен іріктелген тапсырмалар мен іс-əрекет түрлерінің 
көмегімен ынталандыра жəне дамыта оқыту; 

3) білім беруді «оқыту үшін бағалау» арқылы қолдау; 
4) шығармашылық ортаны жасау мақсатында əртүрлі əдістермен 

саралап оқыту; 
5) пəнаралық байланысты дамыту жəне қолдау.
5. Орташа ақыл-ой кемістігі бар білім алушылардың оқу 

процесін ұйымдастыруда педагогикалық тəсілдердің негіздерінде 
«қалыптылық» педагогикалық концепциясы жатыр, бұл айқын ақыл-
ой бұзылысы бар тұлғалардың өмірлерін ұйымдастыру идеясының 
негізін қалау бүкіл əлемде қабылданған. Осы концепцияға сəйкес 
түзетушілік-педагогикалық шаралардың барлық жүйесін жобалауда 
білім алушылар жалғыз жəне негізгі бағдар болып табылады. 

6. Жоспарланған педагогикалық шаралар білім алушылармен 
тікелей жұмысты, қоршаған ортаны тұрлендіруді, əр білім алушының 
өз əрекетін ынталандыруға жағдай жасауды өз есебіне алады. 

7. «Қалыптылық» концепциясының негізінде, орташа ақыл-ой 
кемшілігі бар білім алушыларды арнайы мектеп жағдайында оқыту 
жəне тəрбиелеуді ұйымдастыру процесінің қағтидалары құрылды:

1) білім алушыларды өзіндік даму қарқынымен дамуына 
құқылы екенін мойындау қағидасы əркімнің бірегей ерекшеліктерін 
сақтап қалуға мүмкіндік береді. Бұл қағиданы орындау жеке оқыту 
бағдарламасының мазмұнын анықтау мақсатында балалардың дамуы 
мен мүмкіндіктерін əрдайым зерделеп отыруды қажет етеді. Қандай 
да дамудағы өзгерістерді оқытудағы жақсы нəтижеге балау;

2) педагогтың өз бетімен мазмұнды, əдісті, түр, дидактикалық 
құралдарды білім алушылардың жекелей мүмкіндіктерін, білімдерін 
жəне тұлғалық жетістіктерінің мониторингін таңдау қағидасы;

3) білім алушылардың заттық жəне əлеуметтік дағдыларын 
дамытуда тиісті мектептік ортаны жасау қағидасы: 

білімдері мен дағдыларын өздері қолданатын жағдайға 
мүмкіндігінше жақын қалыптастыру. Бұл білімдері мен дағдыларын 
жаңа жағдайларда қолдану қиындық тудырумен байланысты;

кеңістікті, əртүрлі өмірлік жағдайлардың көрінісіне, заттық орта 
мезгілімен білім алушылардың қажеттіліктеріне қарай өзгеріп 
отырады; 

жайлы əлеуметтік-тұрмыстық жəне заттық-дамытушылық орта 
мектепте орташа ақыл-ой кемістігі бар білім алушылардың жасын 
жəне физиологиялық ерекшеліктерін ескере отырып құрылады 
(демалуға, қимылдық белсенділіккке, тазалық процедурасына 
арналған кеңістіктерді орнықтыру);

4) мектептегі білім алушылардың күнделікті əрекеттернінің кешенді 
сипатының қағидасы. Оқу жоспарының бірнеше пəндік салаларының 
интеграциялық мазмұнын қабылдатады, бұл мектепте оқу кезеңінде 
пəнсіз оқыту идеясын іске асырады. Сабақтар Бағдарламаның 

мазмұнын қолдана отырып, білім алушылардың жалпы дамуына 
бағытталған (қарым-қатынастық, қимылдық, сөйлеу тілдік, сенсорлық). 
Білім алушылардың жетістіктері мен жеке дамуының өзгерісіне қарай, 
пəндік оқытуға ауысу жүзеге асырылады. Пəнсіз оқытылу толассыз 
тақырыптық жоспар арқылы жүзеге асады;

5) ойдың, сөйлеу тілі мен қарым-қатынастың даму қағидасы 
əлеуметтену құралы ретінде қолданылады. Білім алушылардың 
сөйлеу тілінде, ой-өрісінде, қарым-қатынасқа түсуінде өздеріне тін 
проблемалары бар, олар педагогикалық əдістермен толықтырылады. 
Сөз түсінігін толықтыруды, сөзбен жəне сөзсіз тілдесу құралдарын 
қалыптастыру, көрнекі-қимылды ойлауын дамыту жұмыстары 
бірізділікпен жүйеленеді;

6) оқыту-тəрбиелеу процесіндегі əдеуметтік бағыт қағидасы. 
Оқыту жəне тəрбиелеу ортасы шарасыз шектетілгендіктен, барын-
ша білім алушылардың ерекшелігіне қарай бейімделгендіктен, со-
нымен қатар қалыпты дамып келе жатқан серіктестерімен араласуға 
мүмкіндік бермейтіндіктен, баланы күрделі əлеуметтік ортаға қосатын 
əлеуметтендіру шараларын жүргізу талап етіледі:

кезең-кезеңмен жəне біртіндеп білім алушының мүмкіндігіне сай 
өмірлік тəжірибесін жəне əлеуметтік қарым-қатынасын дамыту;

қоғамға жанын жараламай енгізу үшін, төзімді жəне қолайлы орта 
құру. 

8. Оқыту процесінде мазмұны ғана емесе, сонымен қатар 
ұйымдастыру жағынан да қатаң ереже сақталмаған. Ұжымдық 
оқыту жағдайында танымдық қызығушылықтың төмен; топтық 
жұмыста пайдаланылатын ынталандырғыштарға селсоқтық дəстүрлі 
академиялық сабақ құрамының тиімділігі төмен көрсеткішке əкеліп 
соғады.

9. Білім алушылар сабақты ұйымдастыруға мұқтаж: олар əрекеттің 
түрін өздері қалағанда өзгерте алады, жеке тапсырманы орындауға 
жəне мұғалімнің жекелей көмегін алуға мүмкіндік ала алады. Сабақ 
барысында сынып бөлмесінде еркін орын ауыстыра алады. 

10. Арнайы қағидаға сай негізделген педагогикалық шаралар, білім 
алушылардың өзіндік белсенділігіне, олардың өз бетімен жұмыс істей 
білуіне жəне ынталарына қарай бейімделген. 

11. Білім алушылардың сабақта белсенділігі мен дербес дамуы 
көрініс табатын негізгі əрекет түрлері: 

1) тірі жəне өлі табиғатты жəне əдеуметтік өмірдің құбылысын 
бақылау; 

2) заттық-тəжрібиелік əрекет; 
3) ойын əрекеті жəне ойын қызметі; 
4) ұрмыстық-еңбектік қызмет; 
5) əлеуметтік-тұрмыстық қызмет.
12. Оқыту-тəрбиелеу процесі оқу кезеңі бойы заттық əрекетті 

қолдануға құрылады. 
13. Көрнекі-тəжірибелік əдісін білім алушылардың тəжірибелік 

əрекетінің көрнекі оқыту əдісі толықтырады. Мұғалім нақты жаттытғулар 
түрін, сыныпта өткізу орны мен тəсілдерін мұқият ойластырады. Бір 
сынып білім алушыларының танымдық мүмкіндіктеріне қарай, оқыту 
барынша жеке түрде болады. 

14. Диактикалық ойындар қолданылады. Ойын жүргізу барысында 
белгілі бір қарқындылық сақталады, ойын жаттығуларына шектен тыс 
сұрақтар кіріктірілмейді. 

15. Жеке жəне топтық сабақтар тиісті көрнекі құралдармен жəне 
үлестірмелі заттық құралдармен қамтамасыз етіледі. 

16. Əлеуметтік-тұрмыстық бағдарлау білім алушыларды сабақ 
барысымен ғана шектелмей, ары-қарай тəрбие шараларында 
қисынды жалғастыруды талап етеді. Мұғалім мен тəрбиешінің кешенді 
үйлесімді жұмыстары жағымды нəтижеге жетуге мүмкіндік береді. 

3-тарау. «Əлеуметтік-тұрмыстық бағдарлау» оқу пəнінің 
мазмұнын ұйымдастыру

17. «ƏТБ» пəні бойынша оқу жүктемесінің көлемі:
1) 5- сыныпта – аптасына 2 сағат, оқу жылында 68 сағат;
2) 6-сыныпта – аптасына 2 сағат, оқу жылында 68 сағат;
3) 7-сыныпта – аптасына 2 сағат, оқу жылында 68 сағат;
4) 8-сыныпта – аптасына 2 сағат, оқу жылында 68 сағат; 
5) 9-сыныпта – аптасына 2 сағат, оқу жылында 68 сағат.
18. 5-сыныпқа арналған «ƏТБ» оқу пəнінің базалық мазмұны: 
1) денсаулық. Дене тазалығы. Жеке бастың тазалығы. Күн тəртібі 

ережесін, дене мүшесін білу жəне атау. Жеке заттарының таза 
жəне жинақы ұстауы, беторамалды пайдалану. Таңертеңгілік жəне 
кешкілік жуыну шараларының бірізділігі, тіс күтімі. Тіс тазалаудағы 
əрекеттердің тəсілі мен орныдалу реттілігі; тамақты шайқау; қол жəне 
аяқ күтімі. Қол мен аяқ жуудағы əрекеттердің орындалу реттілігі; шаш 
күтімі. Тарақты пайдалану ережесі. Айна алдында шаш тарау; таңғы 
жəне кешкі жуыну. Ұқыптылық дағдысы;

2) киім, аяқ киім. Киім, аяқ киім, бас киім түрлері. Киім, бас киім 
түрлерін маусымға сай қолдану. Киім жəне аяқ киім атауларын 
білу: көшеге, мектепке, үйде киетін түрлерін. Киім мен аяқ киімді 
маусым бойынша ауыстыру; киімнің қызметіне қарай ажырату жəне 
сəйкестендіру; сыртқы киім: пальто, күрте; қыздырға арналған киім 
(көйлек, кеудеше, белдемше) жəне ұл балалардың киімдері. Киімдерді 
ауыстыру уақыты. Жуылғанға дейін киімдерді сақтау. Жуу кезінде 
сабынды пайдалану ережелері. Киім жууду ыдысты қолдану. Шұлық 
өнімдерін күті ережелері. Ұсақ киімдерді жуу жəне кептіру əдістері; 
беторамал, жаға, шұлық; киімді шайқау ережесі, киімді қолмен жуудағы 
əрекеттің орныдалу реттілігі. Ылғалды аяқ киімді кептіру. Күнделікті өз 
киімін қағу жəне щеткамен тазалау. Өз киіміне ұқыптылықпен қарау 
ережесі; киімін күту: құрғақ щеткамен тазалау, сақтау (сөреде, ілгіште). 
Аяқ киім түрлері (туфли, бəтеңке, шəрке, етік), оларды пайдалану, 
аяқ киімін күтімі (ылғалды шүберекпен сүрту, щеткамен тазалау);

3) тамақтану. Азық-түлік өнімдері жəне олардың адам денсаулығына 
маңызы: өсімдік жəне жануар етінен тағам, азық түлік өнімдері нан, 
ет, көкөніс, жеміс. Көкөністің сырт пошымы, атаулары: қызанақ, қияр. 
Пайдалануға таңдау жəне дайындау. Жемістер: алма, алмұрт, жүзім, 
қара өрік, шие. Пайдалануға таңдау жəне дайындау (жуу, сүйектерінен 

тазарту). Ас үй мен ыдыстар жайында түсінігін қалыптастыру, ас үйді 
тазалық пен реттілікті сақтау. Ас бөлме ыдыстарын жуу: қазанды, 
шəйнекті, табаны. Ыдыстардың атауларын, жылыту құралдарын 
пайдалану ережелерін білу, тағам дайындауда қауіпсіздік шараларын 
сақтау. Тағам дайындауда санитарлық жəне гигиеналық талаптарды 
орындау. Тамақтану ережесі: таңғы ас, түскі ас, түстен кейінгі ас, 
кешкі ас. Тағам дайындауда гигиеналық талап, піскен көкөністерден 
салат жасау, тез дайындалатын консерванттардан тағам дайындау. 
Ас құралдарын ұолдану ережелері. Шай дастарханын əзірлеу. Шайға 
дастархан əзірлеу ережесе, əр құралды үстелге орналастыру. Ыдысты 
жинау, ыстық суда жуу. Шай ыдыстарын кептіру, жинау жəне сақтау. 
Мектеп асханасында дастархан жаю. Түскі асқа дастархан дайындау, 
құралдарды үстелде орналастыру ережелері. Тамақтану кезінде жəне 
əр құралды қызметіне сай қолдану. Тамақтанып болғаннан соң  кір 
ыдысты жиыстыру;

4) тұрғын үй. Тұрғын үй түрлері: жатахана, пəтер, жеке үй. Пəтерде 
тұру ережесі. Үй жинау: күнделікті, кезеңмен, толық тазалау. Кəдімгі, 
жұмсақ, өңделген жиһаз. Жиһазға күтім жасау: əр жерден шаңдарын 
сүрту, гүлге су құю. Тұрғын үйді қысқы мезгілге дайындауға болысу. 
Ауланы қыс мезгілінде тазалау. Тұрғын үйді толық тазалауға қатысу. 
Жиһазды тазалау;

5) көлік. Көлік түрлері, қоғамдық жəне жеке көлік қызметі. Қоғамдық 
көлікте жолаушының жүру ережелері: көлікке отыру жəне шығу 
ережелері. Қоғамдық көлікте еңбек ететін адамдардың жұмысын 
білу. Көлікте, жолда, көшеде жүру ережелері. Қоғамдық көлікте жүру 
ерекшеліктерін сақтау (отыру, билет алу, көлік ішінде жəне далаға 
шығу). Қарапайым жол жүру жəне жаяу жүргіншілер ережелері. 
Бағдаршам, жолдың арғы бетіне өту. Үйден мектепке жəне кері жолды 
меңгеру. Жаяу жүргінші жолы, мектепке бару жолы (жол сызбасы, көлік 
түрі). Қалада жүру жол сызбасы: мекен жайын білу.

6) отбасы. Өз есімін жəне жасын білу жəне атау. Өз мекен 
жайын білу. Отбасы мүшелері: əкес, ана, əже, ата, аға-інісі, əпке-
қарындас, сіңлі. Тегін, əкесі мен анасының есімдерін білу. Жақын 
туысқандарының есімдерін білу (əже, ата, аға-інісі, əпке-қарындас, 
сіңлісін), туыстық қатынасын білу. Отбасының үлкендеріне 
сыйласымдылықпен қарау. Үлкендермен жəне серіктестерімен 
амандасқанда, қоштасқанда тілдесу ым-ишаратын немесе сөзді 
қолдану. Үлкендерден жəне серіктестерінен көмек сұрай білу. 

19. 6-сыныпқа арналған «ƏТБ» оқу пəнінің базалық мазмұны: 
1) денсаулық. Дене гигиенасы. Жеке басының гигиенасының 

ережелері. Таңғы жəне кешкі жуыну. Ұқыптылық дағдылары. Тіс пен 
тілге күтім жасау ережелері. Тілді тазалау ережесі, тіл тазалау ірекетін 
ретімен орындау. Əр тамақтанғаннан соң, ауызды шаю. Қол мен аяққа 
күтім жасау ережелері. Қол жуу жəне қолдың тырнағын алу, тырнақты 
кезеңімен алу. Құлаққа күтім жасау. Құлаққа күтім жасауды кезеңімен 
орындау; беторамалды қолдану; қол мен аяқтың тырнағын алу, құлақ 
жуу. Шаш күтімі ережелері (жуу, тарану). Шашты күту құралдары 
(тарақ, щетка, сабын, сусабын);

2) киім, аяқ киім. Киім, аяқ киім, бас киім түрлерін маусым бойынша 
пайдалану. Киімге күтім жасау, жеке киімін ұқыпты ұстау. Шкафқа 
ілу, сөреге бүктеп жинау; түріне қарай топтастыру (жейделер, шолақ 
балақты шалбар, шалбар, көйлек); маусым арасында киімді шкафта 
сақтауға дайындау. Аяқ киімге күтім, келесі маусымға дейіңн аяқ киімді 
сақтау. Киізден жəне матадан жасалған аяқ киімді тазалау. Аяқ киімді 
қажеттілігіне қарай таңдау, кремді түсіне қарай таңдап, былғарыдан 
жасалған аяқ киімді тазалау, резинадан жəне матадан жасалған аяқ 
киімге күтім жасау, екі тесігі бар түймені тігу;

3) тамақтану. Азық- түлік өнімі. Тамақтану уақыты. Қалыпты 
жəне тамақтану уақыты.денсаулықты сақтау мен нығайтуда дұрыс 
тамақтанудың маңызы, балаларға арналған мекемелерінде дұрыс 
тамақтандыруды ұйымдастыратын мамандар, тез бұзылатын 
азық-түліктер атауларын білу (ет, сүт, шұжық, балық, ірімшік, май), 
оларды қолдану ережелері. Сусындарды суыту. Ас үйдің жəне 
асхананың ыдысы, техникасы. Тоңазытқышта азық-түлік өнімдерін 
сақтау ережелері. Тоңазытқышты таза ұстау ережелері: азық-түлікті 
тоңазытқыш сөрелеріне орналастыру, тоңазытқышты тазалау жəне 
жуу. Тағам дайындауда электрлік пешті қолдану ережесі. Газ пеші 
мен электрлік құралдарды пайдалануда қауіпсіздік ережесін сақтау. 
Жұмырқа мен шұжықты алғашқы жəне термоөңдеуде реттілік: 
жұмыртқа мен шұжықты пісіру. Бутербродтарды дайындау реттілігі. 
Бутербродтарды маймен, шұжықпен жəне ірімшікпен дайындау. 
Таңғы, түскі, кешкі тағам атауларын, тиісті азық-түліктердің атауларын 
білу. Бутербродтарды дайындауда пышақты қауіпсіз қолдану. Көкөніс 
пен жемісті тағам дайындауға даярлау: сұрыптау, жуу жəне сақтау. 
Түскі асқа дастархан дайындау ережелері, құралдарды орналастыру. 
Тамақтану кезінде, қойылған құралдарды дұрыс қолдану. Шəйға 
дастархан əзірлеу, адам санына қарай құрал санын сəйкестендіру, 
таңғы асқа шəй қайнату, шайды дұрыс, дыбыссыз ішу, тамақтану 
кезінде қарапайым тамақтану мəдениетін сақтау; шəй мен асхана 
ыдыстарын жуу жəне сүрту, ыстық суға жуу, таза суда шайқау. 
Ыдысты кептіру əдісі;

4) тұрғын үй. Тұрғын үй түрлері. Пəтер немесе үйдің кеңістіктерін 
атауларын, қажетін білу. Тұрғын үйлердің қаладағы жəне ауылдағы 
құрылыс нысандарының ерекшеліктері, пəтер мен үйдегі бөлме 
атаулары. Жеке жəне көпбөлмелі пəтердің айырмашылығы; қала жəне 
ауыл адамдарының тұрғын үй айырмашылықтары; ауылдық жердегі 
ауладағы құрылыс нысандарының қолдану ерекшеліктері; əр бөлмені 
қыөметіне қарай сипаттау. Бөлмені орналастыру. Құрылыспен 
айналысатын мамандықтың атауы. Тұрғын үйді жинау ерекшеліктері 
мен реттілігінің екі əдісі (қолмен, швабрамен), швабраны қолдану. 
Еденді қолмен немесе швабрамен жуу, швабраны шүперегімен 
аудару, екі əдіспен жуу («бір жақтан екінші жаққа қарай», «алға-
артқа қарай»). Еден бөлігі (беті, ернеуі, табалдырық); ернеуінің, 
табалдырықтың, бұрыштардың ерекшелігі. Тұрғын үйдің күнделікті 
жинау ережесі. Еденді сыпыру, орындықтан, үстелдерден, терезе 
жақтауларынан шаңды сүртіп алу;

5) көлік. Көлік түрлері. Қалалық көлік түрлері (автобус, троллейбус, 
трамвай, метро). Арнайы көліктерді сырт пошымына қарай ажырату; 
жолда кездесетін белгілер. Қоғамдық көлікті пайдалану ережесі. 
Көлікте жəне жолда жүру ережесі. Көліктен түскеннен соң, көшені 
кесіп өту, көлікті (трамвайды, троллейбусты, автобусты) айналып өту 
ережесі. Көлікке отыру, түсу, жүру ережесі. Жолдағы болған төтенше 
жағдай себептері, авариялық жағжайда өзін ұстау ережесң. Төтенше 
жағжайда полицияның, дəрігердің, өрт сөндірушінің атқаратын 
міндеттері, жолды белгіленген жерде, бағыт бойынша кесіп өту. 
Қала бойынша жол жүру бағыты. Мектепке баратын жол (бағыт, көлік 
түрі), тұратын жеріне, мекен жайына. Мектепке барар жолдағы көлік 
аялдамалары. Үйден мектепке жəне басқа да, тұрғылықты жерлерге 
бару үшін қауіпсіз бағыт құру;

6) отбасы. Отбасы құрамы. Өз тегін, есімін, əкесінің атын, 
туыстарының есімдерін, туыстық қатынастарын білу. Отбасылық 
қарым-қатынас. Үй шаруасында ата-анасына көмек көрсету: отбасы 
мүшелерінің еңбегін бағалау; отбасы мүшелерінің туған күндерін 
тойлау. Сыйлық дайындау (жапсырма, сурет салу). 

20. 7-сыныпқа арналған «ƏТБ» оқу пəнінің базалық мазмұны:
1) денсаулық. Дене гигиенасы. Ережелер: шаш күтімі, шаш 

жуу, шаш күтіміне арналған құралдар (сабын, сусабын); жеке 
тəн гигиенасы, крем, ласьон, дезодорант қолдану; душ, ванна 
қабылдаудың кезеңдерін білу. Ішкиімді жуу, қолмен жуу ережесі. 
Киімді кептіру мақсатында ілу əдістері. Дəріхананың қызметі. Жақын 
арада орналасқан дəріхана; дəріхананың орналасқа жері, дəрілік 
құралдарды алудың реттілігі. Дəріханашымен диалог құра білу;

2) киім, аяқ киім. Киім түрлері, олардың үйдегі жіне сыртқа кию 
маңызы. Киімнің, аяқ киімнің, бас киімнің денсаулықты сақтау үшін 
пайдалану маңызы. Қолға жəне аяққа арналған киімдер: қолғап, 
шұлық. Оларды сақтау. Аяқ киім түрлері, олардың қызметі. Киім 
мен аяқ киімді тазалықта ұстау. Резинадан, былғарыдан, матадан 
жасалған аяқ киімге күтім жасау. Былғары аяқ киімді тазалау. Аяқ киім 
тазалайтын құралдарды сақтау. Бас киім түрлері, олардың атаулары, 
маусымға байланысты таңдау, оларды сақтау жəне күту ережелері. 
Сұрыптау, жуу ережесң. Ұсақ киімдерді жуу (шұлық, ішкиім, алжапқыш, 
орамал). Мақтадан тігілген түсті жəне ақ түсті киімді шайқау жəне 
кептіру əдістері. Үтікпен жұмыс жасаудағы қауіпсіздік ережелері, ақ 
жəне түсті киімдерді үтіктеу. Мақтадан жасалған кішгірім киімдерді 
үтіктеу. Мақтадан жасалған ақ жəне түсті киəмдерді жуу, шайқау; 
пилотканы, орамалды, алжапқышты, шынтыққапты, беторамалдарды 
үтіктеу; төрт тесікті түймені тігу;

3) тамақтану. Азық-түлік өнімдері: жарма түрлері. Сусымалы 
өнімдерді ұзақ уақытқа сақтау мерзіміне қарай сақтау ережесі; 
көкөністерді қоймада, жертөледе сақтау ережесі. Таңдалған мəзірге 
қарай, кешкі асқа дастархан жасау. Асханада тазалық пен реттілікті 
сақтау. Ас үй ыдысы. Ас үй ыдысын жуу: қазан, шəйнек, таба. Асхана 
ыдысы. Жылыту құралдары жəне оларды пайдалану қуəпсіздігі. 
Тағам дайындауда қауіпсіздік шаралары. Картопты қабығымен 
пісіру, қабығын тазалау, сапалы кортопты пюрені дайындау; пюрені 
дайындау технологиясы бойынша дайындау. Мокорон өнімдеріннен 
тағам дайындау, қарақұмықтан, тарыдан ботқа əзірлеу; жасалған 
жұмысқа есеп беру; дастархан басындағы мəдениет, кеспені қайнату 
реті; мокорон өнімдерін алғашқы жəне термоөңдеуден өткізу ережесі. 
Тағам əзірлеуде санитарлық-гигиеналық талаптар мен қауіпсіздік 
шараларын сақтау, қайнақ сумен, тұрмыстық техниканы қауіпсіз 
пайдалану;

4) тұрғын үй. Тұрғын үй түрлері. Киізүйдің құрылысының ерекшелігін 
(дөңгеленген, тез жиналатын, жеңіл, жылы, көшуге ыңғайлы); 
жатын бөлменің маңызы, жатын бөлмедегі жиһаз; пəтер мен 
үйдегі бөлмелердің маңызы мен атауларын білу, жиһаз жəне оның 
қолданылуы (орындық, үстел, диван, шкаф, төсек); жатын бөлмені 
жинау реттілігі; төсек жабындыларын ауыстыру реттілігі, кептіру 
маңызы, төсек жабдықтарын желдету жəне қағып-сілку, тұрғын үйді 
толық тазалау реті; жиһазға жабындысына қарай күтум жасау (жұмсақ 
жабынды, жылтыр, лак). Тұрғын үйді жинау. Күнделікті сыныпты 
тазалау. Сыныптағы өсімдіктерге күтім жасау (су құю). Жатын 
бөлмеге құрғақ жəне ылғалды тазалық жүргізу; төсек жабдықтарын 
ауыстыру (өзбетімен, мұғалім көмегімен); жастық, көрпе, матрас қағу 
(балалардың жеке мүмкіндіктеріне қарай); белгілі бір реттілікпен толық 
тазалауды жүргізу;

5) көлік. Көлік құралдарының түрлері. Автобекеттің маңызы; қала 
сыртына жүретін негізгі көліктер, автобекеттегі қосымша қызметтер; 
жолаушыларға қызмет ететін адамдардың еңбегі; автобустардың жүру 
кестесінің маңызы: анықтама қызметі; кассадан бтлет алу ережесі; 
халықаралық автокөлік маңызы; қалааралық автобустардың негізгі 
бағыттары; жүк сақтау қоймасының мағызы мен оны пайдалану 
ережесі, қаласыртына жəне қалааралық қатынайтын автобустарға 

отыру ережесі; жүк жəне қол сөмкелерін жинау ерекшеліктері. Көлікте 
жəне жолда жүру ережелері; автобекет ғимаратында бағдарлау 
ережесі: автобустардың жүру уақытын, анықтаманың қызметін 
пайдалану, автобекеттің басқа да қызметтерін пайдалану. Биле 
сатып алу; жүкті жəне қол сөмкесін жинау; жүк қоймасын пайдалану. 
Қала бойынша бағыттарды білу. Жол жүру ережесі: жолды кесіп 
өтуде бағдаршамның тұсындағы «өту жолы» белгісі бар жермен 
өту; мектепке бару (бағыты, көлік түрі). Жалпы теміржол жəне əуе 
көліктері жайлы түсінігі (пойыз, ұшақ, теміржолды, автокөлікті, əуе, 
суда жүретін). Жол жүру ережесінің жалпы көрінісі; 

6) отбасы. Отбасы мүшелері. Тегін, есімін, əкесінің атын, жақын 
туыстарының есімдерін, туыстық қатынасын, туған күндерін білу. 
Отбасылық қарым-қатынас. Үйдегі өз міндетін атқару, отбасы 
мүшелеріне қамқорлық көрсету, тұрмысқа байланысты қарапайым 
тілектерін орындау.

21. 8-сыныпқа арналған «ƏТБ» оқу пəнінің базалық мазмұны:
1) денсаулық. Дене гигиенасы. Денсаулықты сақтауда жəне 

нығайтуда дене шынықтырудың жəне спорттың маңызы, табиғи 
күштердің пайдасы жайлы (күн, ауа жəне судың); біртіндеушілік 
пен жүйелілік қағидасы; жеке гигиена ережесі. Білімдерін қайталау 
мен бекіту: тұмау ауруларында мұрын гигенасы; ауыз қуысының 
гигиенасы. Тіс, ауыз қуысының жəне иек еттерінің ауруларының 
алдын алу шаралары. Ауырып қалған жағдайда тамақты шаю; қол 
жəне аяқ тырнақтарына күтім. Кезеңімен тырнақтарды алу; тұмау тию 
ауруларының алдын алу. Шынығу. Тұмау болған жағдайда ауызға қап 
киіп, беторамалды қолдану. Медициналық көмек. Емхананың маңызы, 
дəрігерге жазылу реті, үй дəрі қобдишасының құрамы (термометр, 
таңу құралдары, дезигфекция құралдары); адам ыстығын тексеру 
үшін термометрді қолдану ережесі; жараларды залалсыздандыру 
ережелері, кезекші дəргерді, «жедел жəрдемді» үйге шақыру тəртібі; 
дəрігер қабылдауына жазылу; дəрігерді, «жедел жəрдемді» үйге 
шақыруда телефонды пайдалану, кезекші дəрігерді шақыруда өзі 
жайлы жəне ауруы жайлы мағлұмат беру;

2) киім, аяқ киім. Киім, аяқ киім, бас киім түрлері. Киім базары мен 
дүкендерде аяқ киімді таңдау ерекшелігі; аяқ киімінің өлшемін жеңіл 
өлшеммен немесе есептеу арқылы білу; дүкенде немесе базарда 
сатып алу жағдайында мүмкін болатын аяқ киім ақауларын білу; 
дұрыс аяқ киімді таңдау мен сатып алу. Киім мен аяқ киімге күтім 
жасау. Киімді жинақы ұстау. Түсіп қалған түйменің орнын таба білу, 
түймені тігу. Киім-кешекті өңдеуге дайындау. Киімді жыртылған немесе 
сөгілгеніне қарай өңдеу. Киімнің матасын, түсіне, қалыңдығына 
қарай жіп таңдау. Матаны жыртығының бойымен бүктеп, қолмен тігу. 
Сөгілген жерді жиі тігіспен тігу. Жамау салу. Үтіктеу. Сөгілген матаны 
тігуді картадағы нұсқау бойынша ретімен орындау; үй жағдайында 
жүннен жəне синтетикадан жасалған киімдерді жуу ережесін білу, 
этикеткадағы мəліметті қолдану, киімнің этикеткасындағы шартты 
белгілер; кеудешені, көйлекті, шалбарды үтіктеу ережесі. Жүннен 
жəне синтетикадан жасалған киімдерді жуу ерекшелігі, жүннен жəне 
синтетикадан жасалған киімдерді кептіру жəне үтіктеу, көйлекті, 
шалбарды үтіктеу реттілігі, киімдегі жыртықты тігу; аяғы бар түймені 
тігу;

3) тамақтану .  Тамақ  əзірлеу  гигиенасы .  Балалар  мен 
жасөспірімдердің тамақтануында сүт өнімдерінің маңызы; сүт 
өнімдерін тоңазытқышта сақтау уақыты мен ережесі, «геркулес» 
ботқасын жəне сүттен көже жасау реттілігі; сүт түрлері (құрғақ, 
концентратталған, қоюландырылғын); ұнтақ сүттен сүт дайындаудың 
реті, сүтті қайнату. Ыдыстар мен ас құралдарына күтім жасау ережесі. 
Дастархан əзірлеу жəне астан соң ыдыс жуу. Турауға, кесуге арналған 
құралдармен жəне газ пешін ас даярлауда қолдануда қауіпсіздік 
ережелерін қолдану. Бұрын меңгерген дағдыларын бекіту. Шанышқы 
мен пышақты қолдану ережесі. дастархан басындағы мəдениет, өзін 
ұстау əдебі. Ұнтақтан сүт жаса, сүтті қайнатып, сүтке ас дайындау; 
«геркулес» ботқасын, сүтті көже дайындау, ірімшіктен жəне сүзбеден 
пісірме жасау;

4) тұрғын үй. Тұрғын үй түрлері. Киімдер мен күнделікті 
қолданылатын заттарды киізүйде сақтау ерекшелігі; қонақ бөлмесінің 
маңызы; қонақ бөлмесінде жиһаздардың орналасу реті. Үйді жинау. 
Қонақ бөлмесін құрғақ жəне ылғалдап тазалау. Кілемдер мен 
кілемді жабдықтар. Оларға күтім жасау ерекшеліктері. Шаңсорғыш. 
Шаңсорғыштың жалпы құрылымы жайлы. Қауіпсіздік ережесі. 
Шаңсорғышты пайдалану ережесі, пайдалану: жұмысқа дайындау, 
еденді, кілемді, батарейлерді шаңсорғыштың көмегімен тазалау; 
тұрғын үйді қысқа дайындауда маусымдық тазалау реті; маусымдық 
тазартуды қолданып, пəтерді қысқа дайындау; терезелерге күтім 
жасау түрлері: терезе жуғанда пайдаланатын құралдар; терезе жуу; 
жууға арналған сұйықтықтармен терезе жуу, терезе жууда қауіпсіздік 
ережелерін сақтау, техникалық қауіпсіздікті сақтау, терезені жылылау;

5) көлік. Көлік құралдарының түрлері. Вокзал мен ондағы 
қызметтің маңызы (анықтама, кесте, билет кассалары). Жоларшулар 
вагондарының түрлерінің атаулары жəне билет құнына сəйкестігі. 
Темір жол жолаушыларына қызмет ететін адамдардың қызметі. 
Пойыздың жүру кестесінің маңыздылығы; анықтама қызметі; теміржол 
билетін алу ережесі (кассадан алу, телефон арқылы тапсырыс беру); 
қайтарымды алу жəне жүк сақтау қомасынан жүкті алу; жүк жəне 
қол сөмкесін жинау ерекшелігі; теміржолдағы жол-көлік апттарының 
түрлері; аппатты жағдайда жолшаушының өзін ұстау тəртібі; аппатты 
жағдайда жараланған жолаушыға алғашқы көмек көрсету. Көлікте 
жəне жолда жүру ережесі. Теміржол вокзалында бағдарлай білу; 
пойыздардың кестесін бағамдау, анықтама жəне басқа да қызметті 
пайдалану; билет сатып алу (тапсырыс беру); жүк жəне қол сөмкесін 
жинау; жүк сақтау қоймасын пайдалану. Қала бойынша бағыт. Жол 
жүру ережесі, көшеден дұрыс өту ережесі. Жол ақысын төлеу; 
мектепке бару (бағыт, көлік түрі), əртүрлі көлікпен бару. Ауысып 
отыру. Жаяу жүру бағыты;

6) отбасы. Отбасы құрамы. Жақын туыстарының есімдері 
(бауырларының, əпке-сіңлілерінің, ата-əжесінің); жақын туыстарын 
достар мен таныстарынан ажырату. Отбасылық қарым-қатынас. Əр 
отбасы мүшесінің атқаратын қызмет мен құқығы, отбасындағы кішісі 
мен қарт адамға қамқор көрсету.

22. 9-сыныпқа арналған «ƏТБ» оқу пəнінің базалық мазмұны:
1) денсаулық. Дене гигенасы. Адам денсаулығы мен өмір салтының 

маңызы. Денсаулықты сақтау құралдары мен қоры. Өз бетімен 
дене, шаш күтімін орындап, гигиеналық талаптарды орындау; 
жасөспірімінің жеке гигиенасы. Жеке басының гигиенасына қажетті 
құралдарды таңдау. Дезодарант түрлері: спрей, шарлы, қатты. Аяқ 
киімге ұлтарақ, гигиеналық төсеніштер, душ қабылдауда гельдерді 
қолдану. Медициналық көмек. Тұмау ауруларының белгілері; алдын 
алу шаралары, санитарканың қызметі, емхананың қызмету; тұрмыстық 
жарақат алу себептері; жарақат алғандағы іс-əрекет ережесі: өзінің 
жайын, мəселесін айтып жеткізу. Тұрмыстық жарақат алудан сақтану;

2) киім, аяқ киім. Киім, аяқ киім, бас киім түрлері. Өз киімінің 
өлшемін білу; киімді сатып алғанда болатын ақаулар, киімінің 
өлшемін білу үшін өзінің, жолдасының денесін өлшеу; сатушының 
ұсынған кеңесін қабылдау немесе керісінше мəдениетті бас тарту; 
киімді таңдап, өлшеп көру жəне сатып алу. Киімге жəне аяқ киімке 
күтім жасау. Жүннен жіне синететикадан жасалған киімжержі күту 
ерекшеліктері. Ұсақ дақтарды кетіру. Киімді жəне аяқ киімді маусымдық 
сақтау мерзіміне дайындау. Орамалға ілгіш тігу тəртібі; кір жуғыш 
машинасының құрылысы жəне қолдану тəртібі; кір жуғыш машинамен 
жұмыс жасауда қауіпсіздік ережесін сақтау; мақтадан жасалған киімді 
кір жуғыш машинада жуу, жұмыстан соң, жұмыс орнын жинау; төсек 
жабдықтарын үтіктеу тəртібі. Үтікпен жұмыс жасауда қауіпсіздік 
ережесін сақтау. Орамалға ілгіш тігу, қиғаш тігіс тігу ережесін сақтау;

3) тамақтану. Азық-түлік өнімі. Көкөністерді піскен жəне шикі түрінде 
білу. Түскі асқа дастархан əзірлеу реттілігі жəне ережесі; пышақты 
жəне шанышқыны, майлықты қолдана білу; дастархан басындағы 
тəртіп. Көкөніс, ет жəне балық өнімдерін алғашқы жəне өңдеу 
əдістері; рецептке сүйене отырып, тағамды даярлаудың реттілігін 
сақтау (мұғалімнің нұсқауымен жəне көрсетуімен); тағам дйындауда 
санитарлық-гигеналық жəне қауіпсіздік ережелерін сақтау; винегрет, 
көкөністі көже, балықты корсерванттардан уха, картоптан котлет, 
бұқтырылған орамжапырақ жасау; піскен жəне шикі көкөністерді сырт 
пошымына, түсіне қарап ажырату; көкөністерді тазалау, турау, қайнап 
тұрған сұйықтыққа дұрыс салу; көкөністерді қуыру жəне бұқтыру; 
кепкен жемістерден компот əзірлеу; тағам дйындауда санитарлық-
гигеналық жəне қауіпсіздік ережелерін сақтау;

4) тұрғын үй. Уақытша тұру үй-жайының түрлері, бөлменің түріне 
қарай жиһаздарды орналастыру тəртібі; тоқыма өнімдері, жарық 
құралдары, бөлме жəне декоративті өсімдіктердім (функционалды-
сауықтыру, эстетикалық) тұрғын үйді безендіруде қолдану, тірі 
гүлдерден жəне табиға құралдардан букет жасау ережесі. Бөлме 
гүлдеріне күтім жасау, кезекті жөндеуді дайындалу жəне жүргізу; 
қажетті құралдар мен саймандарды дайындау. Кафелді қабырғаны 
жуу. Кезеңімен əжетхана құралдарын жуу ережесі. Жуу құралдары, 
қауіпсіздік техникасын меңгеру. Ванна мен əжетхананы химиялық 
жуу құралдарын пайдалана отырып, ретілігін сақтап жуу, қауіпсіздік 
ережесін сақтау;

5) көлік. Көлік түрлері. Аэропорттың маңызы, оның негізгі қызметі. 
Əуежай жолаушыларына қызмет көрсететін адамдадрдың жұмысы. 
Ұщақтардың ұшу кестемінің маңызы; анықтама қызметі; əуе 
билеттерін алу ережесі (кассада сатып алу, телефонмен тапсырыс 
беру); жүк пен қол сөмкесін рəсімдеу; жүк сақтау қоймасын пайдалану, 
əуежайының жəне оның қызметінің маңызы, көлікте жəне жолда жүру 
тəртібі, əуежай ғимаратында бағдарлай білу. Ұшақтардың ұшу кестесін 
бағдарлай білу, анықтама қызметін пайдалану, басқа əуежай қызметін 
пайдалану. Қала бойынша бағытты қозғалыс: өз бетімен мектепке 
келу, мектептен үйіне кету, базарға, мектепке, дүкенге, туыстарына, 
бассейінге бару бағытын құру (өз бетімен, үлкендердің көмегімен);

6) отбасы. Отбасы құрамы: əке-шешесі жағынан туыстарының 
қтынасын білу (анасының əпкесі- апайы). Отбасы қарым-қатынасы. Үй 
шаруасына белсенді араласу, отбасы мүшелеріне қамқорлық көрсету.

23. «ƏТБ» пəнінің мазмұны оқытудың бөлімдеріне қарай таралған. 
Бөлімдер кішігірім бөлімдерге бөлшектелген, ол оқытудың мақсаты 
сынып бойынша күтілетін нəтижелер түрінде болу: дағды мен білім, 
білім мен түсінік. Оқыту мақсаттары барлық кішігірім бөлімдерде 
көрсетілген, ол мұғалімдерге өз жұмысын жоспарлауға жəне 
балалардың нəтижесін бағалауға мүмкіндік береді, сонымен қатар 
келесі оқыту кезеңі жайлы ақпарат береді. 

24. Оқыту пəннің мазмұны 6 бөлімді қамтиды: 
1) 1-бөлім «Денсаулық»; 
2) 2-бөлім «Киім, аяқ киім»; 

(Жалғасы. Басы 18-22-беттерде) 

(Жалғасы 24-бетте) 
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3) 3-бөлім «Тамақтану»; 
4) 4-бөлім «Тұрғын үй»; 
5) 5-бөлім «Көлік»; 
6) 6-бөлім «Отбасы». 
25. «Денсаулық» бөлімі келесідей бөлімшелерді қамтиды:
1) дене гигиенасы;
2) медициналық көмек.
26. «Киім, аяқ киім» бөлімі келесідей бөлімшелерді қамтиды: 
1) киім, аяқ киім, бас киім түрлері;
2) киімге, аяқ киімге күтім жасау. 
27. «Тамақтану» бөлімі келесідей бөлімшелерді қамтиды: 
1) азық-түлік өнімдері;
2) ас үй жəне асхана ыдысы, техника;
3) ас дайындау.
28. «Тұрғын үй» бөлімі келесідей бөлімшелерді қамтиды:
1) тұрғын үй түрлері; 

2) жинастыру.
29. «Көлік» бөлімі келесідей бөлімшелерді қамтиды:
1) көлік құралдарының түрлері;
2) көлікте жəне жолда жүру тəртібі; 
3) қала бойынша жүрудің бағыттары.
30. «Отбасы» бөлімі келесідей бөлімшелерді қамтиды:
1) отбасы құрамы;
2) отбасы қарым-қатынасы.

4-тарау. Оқыту мақсаттарының жүйесі

31. Бағдарламада оқу мақсаттарын қолдануға, мониторинг өткізуге 
тиімді болу үшін кодтық белгі енгізілген. Кодтық белгідегі бірінші сан 
сыныпты білдіреді, екінші мен үшінші сандар Бағдарламаның бөлімі 
мен бөлімшелерін, төртінші сан оқу мақсатының нөмірін көрсетеді. 
Мысалы, 6.2.1.4 кодындағы: «6» – сынып, «2.1» – бөлімше, «4» – оқу 
мақсатының реттік саны.

32. Оқыту мақсаттарының жүйесі:

еден жуу реттілігін, оның екі 
түрлі əдісін (қолмен, шваб-
рамен); 
еден бөліктерін білу; (беті, 
ернеуі, табалдырық).
Ернеуін, табалдырықты, 
бұрыштарды тазалау ерек-
шелігін білу.
Жеке жəне көп пəтерлі 
үйлерді ажыратуды;
адамдардың қаладағы, ауыл-
дағы үйлерін ажыратуды;
ауылды жердегі ауладағы 
құрылыстардың мəнісін 
түсіндіруді; əр бөлмені сипат-
тауды игереді

жарық 
құралдарын, 
бөлме жəне 
декаративті 
өсімдіктерді пай-
далануды (функ-
ционалды-емдеу, 
эстетикалық),
табиғат матери-
алдардан жəне 
тірі гүлдерден гүл 
шоғырын жасау-
ды білу;

4.2 Үй та-
залау

5.4.2.1 
күнделікті, 
кезеңмен, 
толық жи-
науды білу; 
жұмсақ, 
жылты-
ратылған 
жиһазды 
күтуді білу.
Əртүрлі 
жерлер-
ден шаңды 
сүртіп алу, 
гүлге су 
құюды игеру

6.4.2.1 қолмен жəне швабра-
мен еден жууды, швабраны 
шүперекпен аударуды, екі 
əдіспен жууды («ары-бері», 
«алдыға-артқа»); ылғалды 
шүперекпен шаңды сүртіп 
алуды;
тұрғын үйді күнделікті таза-
лауды; швабраны қолдуды 
игереді

7.4.2.1 жатын бөлмені 
жинау тəртібін;
төсек жабдықтарын ау-
ыстыру тəртібін;
төсек жабдықтарын 
кептіру, желдету, қағу 
мəнісін;
тұрғын үйді толық таза-
лау тəртібін білу;
жатын бөлмеде құрғақ 
жəне ылғалды тазалау 
əдісін;
төсек жабдығын ауы-
стыруды
(өз бетімен немесе 
мұғадім көмегімен);
жастықты, көрпені, 
төсенішті қағуды (өз 
мүмкіншілігіне қарай); 
толық тазалауды 
қажетті реттілігімен жа-
сауды игереді

8.4.2.1 қонақ бөлме құрғақ немес 
ылғалды əдіспен тазалауды;
шаңсорғыштың құрылысын 
(мүмкіндігінше); шаңсорғышты 
қолдану тəртібін;
тұрғын үйді маусымдық тазалау, 
қысқа дайындауды;
терезеге күтім жасау, терезе жууда, 
жуатын құралдарды қолдануды;
терезені жууда қауіпсіздік ережесін;
терезені жылылау əдісін білу. Қонақ 
бөлме құрғақ немес ылғалды əдіспен 
тазалау, шаңсорғышты пайдалану: 
жұмысқа дайындалу, еденді тазалау, 
шаңсорғышпен батарей мен кілемді 
тазалауды; тұрғын үйді маусымы-
мен тазалауды, пəтерді қысқа дай-
ындауды;
терезені жуу құралдарымен жуу-
ды, қауіпсіздік ережесін сақтауды 
игереді. Ескерту: білім алушылар 1 
қабат терезесін ғана жуады

9.4.2.1 табиғи 
материалдар-
дан жəне тірі 
гүлдерден гүл 
шоғырын жасау-
ды;
бөлме гүлдеріне 
күтім жасауды;
кезекті жөндеу 
жүргізуді;
қажетті 
жабдықтар мен 
саймандарды 
таңдауды;
тұрмыстық хи-
мияны падалану 
арқылы ванна 
жəне əжетхана 
бөлмесін тазала-
уды, қауіпсіздік 
ережесін 
сақтауды білу

5) «Көлік»: 
5 кесте

Бөлімше Оқыту мақсаттары
5-сынып 6-сынып 7-сынып 8-сынып 9-сынып

5.1 Көлік 
құрал-
дарының 
түрлері

5.5.1.1 жеке 
жəне қоғамдық 
көліктің 
маңызын білу;
қоғамдық 
көлікте 
жолаушының 
жүру міндетін;
көлікке оты-
ру мен түсу 
ережелерін;
қоғамдық 
көлікте жұмыс 
жасайтын 
адамдар 
қызметін білу;

6.5.1.1 арнайы көліктердің 
жұмыс жасау бағытын;
полиция, дəрігер, өрт 
сөндірушілердің қызметін 
білу;

7.5.1.1 автовокзалдың 
маңызын; 
автовокзалдағы 
қала сыртына 
жүретін бағыттардың 
негізгі қызметін; 
жолаушыларға қызмет 
ететін адамдардың 
еңбегін;
автобустар жүру 
кестесін білу. 
Анықтама қызметін;
автовокзал кассасынан 
билет алуды; 
қала аралық 
автокөліктердің негізігі 
қызметін;
жүк қоймасы мен оның 
қызметін, қала сырты-
на жəне халықаралақ 
автобустарға отырғызу 
тəртібін;
жүк пен қол сөмкесін 
жинау ерекшелігін 
біледі

8.5.1.1 вокзал мен оның 
негізігі қызметін;
жолаушылар вагонының 
түрлерін жəне тиісті билет 
бағасын;
теміржол жолаушылары-
на қызмет ететін адамдар 
мамандықтарын; пойыздың 
жүру кестесінің, анықтама 
қызметінің маңызын; 
теміржол билеттерін алу 
тəртібін (кассандан сатып 
алу, телефонмен тапсырыс 
беру);
жүкті қоймаға өткізу немесе 
алуды; жүк пен қол сөмкесін 
жинау ерекшелігін;
теміржол аппаттарының 
түрлерін;
жолаущылардың аппатты 
жағдайлардыға өзін ұстау 
тəртібін;
аппатты жағдайда жапа 
шеккендерге алғашқы 
көмек көрсетуді білу

9.5.1.1 аэропорт жəне 
оның негізіг қызметінің 
маңызын;
əуе көлікпен жүретін 
жолаушыларға қызмет 
ететін адамдардың 
қызметін;
ұшақтардың ұшу 
кестесінің, анықтама 
қызметінің маңызын;
əуе билеттерін алу 
тəртібін (кассадан алу, 
телефонмен тапсырыс 
беруді;
жүк жəне қол сөмкесін 
тіркеу тəртібін;
жүк қоймасын пайдалану 
тəртібін білу
 

5.2 
Көлікте 
жəне жол-
да жүру 
тəртібі

5.5.2.2 
қоғамдық 
көлікте жүру 
тəртібін (оты-
ру тəртібі, 
билет алу, 
көлік ішінде 
жəне сыртқа 
шығудағы 
тəртіп); трам-
вай мен авто-
бусты айна-
лып өтуді; жол 
жүру ережесін 
сақтауды 
игереді

6.5.2.2 жолдағы белгілердің 
мағынасын; көліктен 
түскеннен соң, жолдан өту 
ережесін; көлікті айналып 
өту тəртібін (трамвай, трол-
лейбус, автобус); жолдағы 
аппаты жағдайдың болу 
себебін, аппатты жағдайдағы 
тəртіпті білу. Сырт сипаты-
на қарап арнайы көліктерді 
ажыратуды; бағдар бой-
ынша жолды шартты белгі 
көмегімен өтуді; көліктен 
шыққанда, көлікті айналып 
өтуді; авариялық жағдайда 
өзін ұстау тəртібін игереді 

7.5.2.2 автовок-
зал ғимаратында 
бағдарлануды; авто-
бустар жүру кестесін 
бағдарлай білуді 
жəне автовокзалдың 
анықтама қызметтерін 
пайдалануды; жүк 
жəне қол сөмкесін жи-
науды; жүк қоймасын 
пайдалануды игереді

8.5.2.2 теміржол 
вокзалының ғимаратында 
бағдарлауды; пойыз жүру 
кестесінде бағдарлауды; 
вокзалдың анықтама 
қызметін пайдалануды;
сатып алуды (немесе тап-
сырыс беру); жүк жəне қол 
сөмкесін жинауды; жүк 
қоймасын пайдалануды 
игереді

9.5.2.2 əуежай 
ғимаратында 
бағдарлауды; ұшақ 
кестесін бағдарлауды;
əуежайдың анықтама 
қызметтерін пайдалануды 
игереді

5.3 Қала 
бойынша 
қозғалыс 
бағыты 

5.5.3.1 үй ме-
кен жайын білу

6.5.3.1 мектепке бару жолын 
білу (бағыт, көлік түрі)

7.5.3.1 мектепке бару 
жолын білу (бағыт, 
көлік түрі)

8.5.3.1 мектепке бару жо-
лын білу (бағыт, көлік түрі)

9.5.3.1 өз бетімен мектеп-
ке келу, мектептен үйге 
қайта білу

6) «Отбасы»:
6-кесте
Бөлімше Оқыту мақсаттары

5-сынып 6-сынып 7-сынып 8-сынып 9-сынып
6.1 Отбасы 
құрамы

5.6.1.1 тегін, 
өз атын, 
жақын туы-
старын білу

6.6.1.1 тегін, өз атын, 
жақын туыстары, 
туыстық жақындығын 
білу 

7.6.1.1 тегін, өз атын, жақын ту-
ыстары, туыстық жақындығын, 
ағайындыларының есімдерін, 
туыстық дəрежесін білу

8.6.1.1 жақын туыстарын 
достарынан жəне таны-
старынан ажырата білу 

9.6.1.1 ата-ана жағынан 
туыстарын білу 
(анасының əпкесі - 
апайы)

6.2 Отбасы 
қарым-
қатынасы

5.6.2.1 
үлкендерге 
құрметпен 
қарай білу

6.6.2.1 үй шаруасында 
көмек көрсету, отбасы 
мүшелерінің еңбегін 
бағалай білу

7.6.2.1 үйде үнемі жасала-
тын міндетін атқару, отбасы 
мүшелеріне қамқорлық көрсете 
білу 

8.6.2.1 кішілер мен үй 
үлкендеріне қамқор 
көрсете білу

9.6.2.1 үй шаруасы-
на белсенді араласу, 
қамқорлық көрсете білу

33. Əр бөлімшеде білім алушылардың білу мен жасай білу дағдылары белгіленген. Аталған дағдының деңгейі білім алушының сабақтағы 
бағалау өлшемі болады. 

34. Мақсатты жоспарлау білім алушылардың таным процесін басқаруға мүмкіндік береді, тақырыпты меңгергенін қадам-қадам бойынша 
қадағалап, оқу процесін жекешелендіреді. 

35. Психофизикалық жəне ақыл-ой дамуының ерекшелігіне байланысты, ұзақ мерзімдік жоспарды мұғалім сынып білім алушыларының 
мүмкіндіктеріне қарай тоқсан бойынша өзі құрастырады.

(Жалғасы. Басы 18-23-беттерде) 

1) «Денсаулық»:
1-кесте

Бөлімше Оқыту мақсаттары
5-сынып 6-сынып 7-сынып 8-сынып 9-сынып

1.1 Дене 
гигиенасы
1.2 
Медици-
налық 
көмек 

5.1.1.1 күн 
тəртібінің 
маңызын, дене 
мүшесінің ата-
луын білу; 
5.1.1.2 
өзбетімен, 
таңертеңгілік 
жəне кешкі жу-
ыну кезеңдерін 
ретімен орын-
дауды; тісті 
дұрыс тазала-
уды, тамақты 
шая білу

6.1.1.1 құлақ, 
қол, аяқ күтімі 
ережемсі; 
тырнақты алу 
кезеңін білу;
6.1.1.2 мұрын 
тазалау, бе-
торамалды 
пайдалана; 
қолының, 
аяғының 
тырнағын алу-
ды, құлағын 
жууды білу; 

7.1.1.1 ереже: шашқа 
күтім жасау, шашты 
жуу, жеке тін гигиена-
сы, ішкиімдерді жуу, 
шаш күтіміне арналған 
құралдарды,
кезеңімен ванна, душ 
қабылдай білу;
7.1.2.1 дəріхананың 
маңызын.жақын 
арадағы дəріхананың 
орналасуын; дəрілерді 
алудың жолдарын 
білу; дəрізананы таба 
алады, дəріханашымен 
тілдесе білу;

8.1.1.1 денсаулықты нығайту үшін дене 
шынықтыру мен спорттың маңызы; табиғи 
күштердің адам денсаулығына пайдасы 
(күн, ауа, су); біртіндеушілік пен жүйелілік 
қағидасын білу;
8.1.2.1 емхананың маңызын, дəрігерге жа-
зылу ретін білу; дəрігердің қабылдауына 
жазыла алады; үй дəрі қобдишасының 
құрамын (термометр, таңу құралдары, за-
расыздандыратын құралдар, термометрді 
адам ыстығын тексеру үшін қолдана ала-
ды; жарақаттарды зарарсыздандыра ала-
ды; үйге кезекші дəрігерді, жедел жəрдемді 
шақыра алады. жасай біледі: 
- дəрігерді, «жедел жəрдемді» шақыруда 
телефонды;дəрігерді шақыруда өзі жайлы 
жəне ауруы жайлы мəлəмет бере алады 

9.1.1.1 өзбетімен 
денесінің, шашының 
тазалығын қадағалап, 
қажетті гигиеналық 
рəсімдерді орындай 
білу;
9.1.2.1 тұмау аурула-
рының белгілерін: 
тұмау ауруларын 
ескерту; санитарканың 
қызметін білу; 
емхананың қызме тін; 
тұрмыстық жара қаттың 
себебін. Жарақат 
алғандағы өзін ұстау 
тəртібін; жарақат алу-
дан қаша біледі

2) «Киім, аяқ киім»:
2 кесте
Бөлімше Оқыту мақсаттары

5-сынып 6-сынып 7-сынып 8-сынып 9-сынып
2.1 Киім, аяқ 
киім, бас 
киім түрлері 

5.2.1.1 киім, аяқ киім, бас 
киім түрлерін, олардың 
маусым бойынша 
маңызын білу;
киімді сипатына қарай 
ажыратып, топтастыра 
алады; 
-өз киіміне ұқыпты 
қарайды

6.2.1.1 маусым 
бойынша киімді 
білу; 
маусымға бай-
лынысты киім 
таңдауды; мау-
сым арасында 
киімді шкафта 
сақтауға дай-
ындауды біледі

7.2.1.1 аяқ киім түрін, 
олардың маңызын білу;
- бас киімді күті мен 
сақтау бас киімдердің 
жағдайға, маусымға 
сəйкес бас киімді таңдай 
біледі 

8.2.1.1 базарда жəне дүкенде 
аяқ киімді таңдау ерекшелігін: 
өз аяқ киімнің өлшемін;
 дүкенде жəне базарда са-
тып алуда аяқ киімде бола-
тын ақауларды; тігісі сөгілген 
жерді тігу; үй жағдайында 
жүнне жəне синтетика-
дан тігілген киімдерді жуу 
ережесін; этикетканың шарт-
ты белгілерін; кеудешені, 
көйлекті, шалбарды үтіктеуді 
білу;

9.2.1.1 
өз киімінің өлшемін;
сатып алуда киімде 
кездесетін ақауды білу;
киім өлшемін білу үшін 
өзінен жəне жолда-
сынан өлшей алады; 
сатушының кеңесін 
қабылдауды немесе 
сыпайы бас тартуды 
біледі; киімді өлшеп 
көріп, таңдап, сатып 
алады

2.2 Киіміне, 
аяқ киіміне  
күтім жасау

5.2.2.1 шұлық өнімдеріне 
күтім жасау. Ұсақ заттар-
ды сабынмен жуу шайқау 
ережесін; таза киім 
белгілерін білу;
5.2.2.2 жууда сабынды 
қолдануды; 
ұнтақты суға көпір-
шігенше араластыруды;
жуу барысында дұрыс 
тұруды біледі; 
қолмен жуу барысында 
əркеттің ретілігін; суды 
2-3 рет ауыстырып 
жууды; сығуды жəне 
сілкуді, кептіруді ал-
дында жазуды біледі. 
Қыстырғыштарды 
қолдануды;
жуудан кейін жұмыс 
орнын біледі

6.2.2.1 
аяқ киімді 
сəйкестендіріп 
таңдауды, 
кремді түсіне 
қарай таңдап, 
былғары етікті 
тазалауды, 
резинадан 
жəне матадан 
тігілген аяқ 
киімге күтім жа-
сауды,
екі тесікті 
түймені тігуді 
білу;

7.2.2.1 резинадан жəне 
былғарыдан тігілген 
етіктерге күтім жасай 
білу; 
ақ жəне түсті мақтадан 
тігілген киімдерді 
сұрыптау, жуу, шайқау 
кептіру ережелерін білу. 
Үтікпен жұмыс жасауда 
қауіпсіздік ережелерін 
сақтауды; ақ жəне түсті 
киімді үтіктеу ережесін;
мақтадан тігілген, ақ 
жəне түсті киімді жуу, 
шайқауды;
пилоткаларды, орамал-
дарды, алжапқыштарды 
шынтаққаптарды, бето-
рамалдарды үтіктеуді, 
төрт тесігі бар түймені 
тігуді біледі

8.2.2.1 базарда жəне дүкенде 
өз өлшеміне сəйкес аяқ киім 
таңдауды білу;
өз аяқ киімінің өлшемін жеңіл 
өлшеммен жəне есептеумен 
анықтауды, 
сатушының кеңесін 
қабылдауды немесе сыпайы 
бас тартуды;
тиісті аяқ киімді таңдау жəне 
сатып алуды;
сөгілген матаны тігуді 
картадағы нұсқау бойынша 
ретімен орындауды 
жүннен жəне синтети-
кадан тігілген киімдерді 
этикеткадағы мəліметті еске-
ре отырып жууды,
киімді тиісінше үтіктеуді, 
киімдегі жыртықты тігуді, аяғы 
бар түймені тігуді біледі

9.2.2.1 орамалға ілгішті 
тігу тəртібін білу; 
кір машинасын 
құрылысы, қолдану 
ережесін; 
қауіпсіздік, кір жуғыш 
машинамен жұмыс 
ережесін;
төсек жабдықтарын 
үтіктеу тəртібін;
үтікпен жұмыс істеуде 
қауіпсіздік ережесін;
ілгішті орамалға тігуді;
қиғаш тігісті ұқыпты 
жəне дұрыс тігуді;
кір жуатын машина-
да мақтадан жасалған 
киімді жуу, жұмыс ор-
нын жинауды біледі

3) «Тамақтану»: 
3-кесте

Бөлімше Оқыту мақсаттары
5-сынып 6-сынып 7-сынып 8-сынып 9-сынып

3.1 Азық-
түлік 
өнімдері

5.3.1.1 азық-түліктің 
денсаулыққа берер 
маңызын білу. Өсімдік 
жіне жануар өнімін 
біледі

6.3.1.1 
денсаулықты 
сақтау үшін 
тамақтану 
тəртібін;
балалар 
мекемесінде 
дұрыс 
тамақтандыруды 
қадағалайтын 
адамдардың 
мамандығын; тез 
бұзылатын азық-
түлік атауларын 
(ет, сүт, шұжық, 
балық, май) 
біледі;

7.3.1.1 жарма түрлері, су-
сымалы өнімдерді сақтау 
мерзімінің ұзақ сақталуына 
қарай сақтау тəртібін; 
көкөністерді қоймада жіне 
жертөледе сақтауды білу

8.3.1.1 балалар 
мен жасөспі рім -
дердің тамақ-
тануын дағы 
сүттен жасалған 
тағамдардың 
маңызын; сүтті 
тағамдарды 
тоңазытқышта 
сақтау мерзімінің 
ережесіне сай 
дұрыс сақтауды;
«геркулес» сүт 
ботқасын дайын-
дау реттілігін;
сүт түрлерін (құр-
ғақ, концентратты, 
қайнатылған);
ұнтақтан сүт 
дайындаудың 
реттілігін білу

9.3.1.1 көкөністер, шикі жəне 
пімкен күйінде қолданылатын 
түрлерін білу

3.2 Ас үй 
жəне ас-
хана ыды-
сы, техни-
касы

5.3.2.1 ас үй мен ас 
үй ыдыстары турал; 
ас үй ыдысының 
атауларын, жылы-
ту құралдарымен 
жəне оны пайдалану 
ережесін білу. Тағам 
əзірлеуде қауіпсіздік 
ережесін сақтай білу. 
Тамақтану уақыты 
– таңғы, түсуі, кешкі 
ас. Кім жəне қайда 
ас дайындайды (мек-
тепте, үйде). Ас 
үйде тазалық пен 
ұқыптылықты сақ-
тауды, ас үй құрал-
дарын пайдалану-
ды игереді. Мектеп 
асханасының дас-
тарханын жасауды 
игереді

7.3.2.1 дайындалған мəзірге 
сəйкес кешкі асқа дастархан 
əзірлеуді игереді

8.3.2.1 дастар-
хан əзірлеу жəне 
тамақтанғаннан 
кейін ыдыс жууды 
игереді

9.3.2.1 түскі асқа дастархан 
жаюдың ережесімен реттілігін, 
пышақ жəне шанышқыны 
қолдану ережесін білу; 
үстел басындағы тəртіпті білу; 
ас құралдарын, майлықты дұрыс 
жəне əдемі қолдануды;
дастархан басында өзін ұстай 
білуді игереді

3.3 Ас 
дайындау 

5.3.3.1 ас 
дайындаудағы 
гигиеналық талаптар, 
піскен көкөністерден 
салат жасау, тез дай-
ындалатын консер-
ванттармен тағам 
дайындау білу

6.3.3.1 жұмыртқа 
мен шұжықты 
алғашқы жəне 
термо өңдеуден 
өткізуді; 
бутерброд 
түрлерімен, 
оларды дайын-
дауды білу.
Таңғы, түскі, 
кешкі тағам ата-
уларын атау 
тағамға сай 
азық-түлікті 
таңдауды;
шəй дастар-
ханын əзірлеу 
жəне 
дайындауды;
жұмыртқа мен 
шұжықты дайын-
дауды білу

7.3.3.1 кешікі ас мəзірін;
кортапты қабығымен пісіру 
ережесі, картопты тазалауды; 
кортоптан пюре жасау 
тəртібін; кортапты пюренің 
дайындау сапасына 
қойылатын талапты;
макоронды өнімдерді алғаш-
қы жəне термо өңдеу əдісін;
кеспені пісіру тəртібін;
жармаларды алғашқы жəне 
термо өңдеуден өткізу 
əдісін білу; ас дайындауда 
санитарлы-гигиеналық жəне 
қауіпсіздік шараларын сақтау 
тəртібін; картопты қабығымен 
пісіруді; картопты пюрені 
дайындау технологиясын 
бұлжытпай орындауды;
макоронды өнімдерді пісіруді;
қарақұмық ботқасын, тары 
ботқасын дайындауды;
жасалған жұмысқа есеп 
беруді;
дастархан басында өзін ұстай 
білуді игереді

8.3.3.1 ас дйын-
дауда санитарлы 
гигиеналық жəне 
қауіпсіздік шарала-
рын сақтау тəртібін 
орындау, соны-
мен қатар кесекіш 
жəне шаншылатын 
құралдарды газ 
плитасымен жұмыс 
жасауды;
ұнтақтан сүт дай-
ындауды,
сүтті пісіру жəне 
сүтке тағам дайын-
дауды, «геркулес» 
ботқасын, сүттен 
жасалған ботқа, 
ірімшікті жəне 
сүзбеден дайында-
уды біледі

9.3.3.1 көкөністі, еттен жəне 
балықтан жасалған өнімдерді 
алғашқы жəне термо өқдеуден 
өткізуді; рецептке сүйене оты-
рып, ас дайындау реттілігін (не-
месе мұғалімнің көрсетуімен);
ас дйындауда санитарлы-
гигиеналық жəне қауіпсіздік ша-
раларын сақтау тəртібін орын-
дауды білу;
винегрет, көкөністен көже, 
балық көнсервісінен ухо, кар-
топтан котлет, бұқтырылған 
орамжапырақ дайындауды;
сырқы сипатынан, түсінен шикі 
жəне піскен көкөністерді салыс-
тыруды, 
көкөніс тазалау, тұрау, ыстық 
сұйықтыққа дұрыс салу тəртібін;
көкөністерді қуыру, жəне 
бұқтыруды; кептірілген 
жемістерден компот жасауды;
ас дайындауда санитарлы-
гигиеналық жəне қауіпсіздік ша-
раларын сақтау тəртібін орын-
дауды білу

4) «Тұрғын үй»: 
4-кесте

Бөлімше Оқыту мақсаттары
5-сынып 6-сынып 7-сынып 8-сынып 9-сынып

4.1 Тұрғын 
үй түрлері

5.4.1.1 
тұрғын үй 
түрлері: 
жатахана, 
пəтерлер, 
жеке үйлер. 
Пəтердегі 
тəртіп

6.4.1.1 тұрғын үй түрлерін,
үй құрылысы мен айналыса-
тын адамдардың мамандық-
тарын білу; 
Қала мен ауылдағы тұр ғын 
үй нысандарының ерекше-
ліктерін, пəтерді жəне үйде 
орналасқан бөлме атаула-
рын білу;

7.4.1.1 киіз үйдің 
құрылысының 
ерекшелігін 
(дөңгеленген, жеңіл жи-
налатын, жылы, көшуге 
ыңғайлы);
жатын бөлменің 
маңызын, ондағы 
жиһазды білу

8.4.1.1 тұрмыстық заттарды, 
киімдерді жəне керекті құралдарды 
киіз үйде сақтау тəртібін;
қонақ бөлменің маңызын; қонақ 
бөлмеде жиһазды орналастыру 
ерекшелігін білу;

9.4.1.1 уақытша 
тұру үйлерінің,
пəтерде бөлменің 
қызметіне қарай 
жиһазды орнала-
стыру тəртібін;
тұрғын үйді бе-
зендіруде тоқыма 
құралдарын, 

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2018 жылғы 20 қыркүйектегі № 469 бұйрығына 102-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2013 жылғы 3 сəуірдегі № 115 бұйрығына 542-қосымша

Орташа ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға арналған 
5-9 сыныптары үшін «Шаруашылық еңбек» пəнінен 
жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Орташа ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға арналған 
5-9 сыныптары үшін «Шаруашылық еңбек» пəнінен жаңартылған 
мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы (бұдан əрі – Бағдарлама) «Білім 
туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 
5-бабы 6) тармақшасына сəйкес əзірленген.

2. Оқу пəнінің мақсаты – білім алушыларға күнделіктегі тұрмыстық 
жағдайларда тəуелсіз болуға мүмкіндік жасайтын, күндегі өмірде қажет 
болатын іскерліктерді білім алушыларда қалыптастыру.

3. Негізгі міндеттер:
1) тұрмыстық заттарды олардың қажеттілігіне сəйкес пайдалану 

үйрету;
2) тұрмыстағы қауіпсіз жұмыс ережелерін, санитарлық-гигиеналық 

нормаларын ұстануды үйрету;
3) жеке нəрселерін, жақын айналасындағы заттарды пайдалану 

іскерліктерін қалыптастыру; 
4) арнаулы жабдықтар мен материалдарды тұрмыстық заттар мен 

жеке нəрселер үшін пайдаланудың əдістеріне үйрету; 
5) сабақтарға қызығушылықты ұстап тұру, басқа білім алушылар 

мен ересектермен өзара əрекет жасау іскерліктерін қалыптастыру.

2-тарау. 
Оқу процесін ұйымдастырудағы

педагогикалық тəсілдер

4. Оқу бағдаламасында оқу-нормативтік құжаттың үрдісті функ-
циялары, білім беру процесін ұйымдастыруға деген арнаулы 
педагогикалық ұстанымдардың сипаттамаларымен сəйкестендіріледі.

5. Құндылыққа, іс-əрекетке, тұлғаға бағдарланған, коммуникативтік 
тəсілдер, оқу мақсаттарының жүйесі мен білім беру процесі 
нəтижелерінің  басымдылығын арттыру үшін  қолданылып , 
Бағдарламаның жаңа құрамында көрініс тапты. 

6. Тұлғалық-бағдарлық білім беруді күшейту, білім беру процесінде 
барлық қатысушылардың өзара қарым-қатынасында өктемшілікке жол 
бермей, ынтымақтастығы үшін алғышарттарды құрайтын оқытудың 
алуан түрлі интербелсенді əдістері қолданылады.

7. Білім беруді ұйымдастыруға деген барлық арнаулы ұстанымдар, 
ақыл-ой даму бұзылысы орта деңгейдегі білім алушыларды оқытуды 
ұйымдасыруды нақты заттың-практикалық іс-əрекет, уақиғалар 
аясындағы білім мен іс-əрекеттермен белсенді нақты істер мен 
уақиғаларымен алмасу кезінде ұйымдастыруға бағытталады.

8. Ақыл-ой бұзылысы орташа деңгейдегі білім алушыларға 
арналған Бағдарламаның мазмұны ұсыным сипатында болады. 
Педагогтың сыныптағы əрбір білім алушының мүмкіндігі мен оның 
білім алудағы ерекше қажеттіліктерін сəйкес Бағдарламаның мазмұны 
мен оқыту қарқынына кезкелген өзгерістерді енгізу құқығы бар.

9. «Шаруашылықтық еңбек» пəні шеңберіндегі жұмыс процесінде: 
«Адам жəне дүние», «Тəртіп мəдениеті», «Əлеуметтік-тұрмыстық 
бағдарлану» пəндерімен байланыс орнатылады.

10. Оқу процесін ұйымдастыру тəсілінің нгізінде ақыл-ой дамыма-
уы айқын байқалатын тұлғалардың өмірін ұйымдастырудың негізін 
қалаушы идея ретінде бүкіл əлемде қабылданған «қалаптандыру» 

педагогикалық тұжырымдамасы жатыр. Осы тұжырымдамаға сəйкес 
білім алушы түзету педагогикалық шаралардың барлық жүйесін 
жобалаған кездегі негізгі жəне жалғыз есептегі нүктесі болып та-
былады. 

11. Жоспарланған педагогикалық шаралар білім алушылармен 
тікелей жүргізілетін жұмыстарды ғана емес, сондай ақ қоршаған 
отраның қайтадан құрылуын, əрбір білім алушының өзіндік əрекетін 
ынталандыратын жағдайды тұдыруды да қамтиды.

12. «Қалыптандыру» тұжырымдамасының негізінде оқыту мен 
тəрбиелеу процесін ұйымдастыру қағидалары қалыптастырылған: 

1) білім алушының өзіндік бірегей ерекшеліктерін сақтай отырып, 
дербес қарқында даму құқығын тану қағидасы. Бұл қағиданы сақтау 
білім алушыны оқытудың жеке бағдарламасының мазмұнын анықтау 
мақсатында оның мүмкіндігі мен ілгерілемей дамуын үнемі зерделеуді 
білдіреді. Дамудағы жəне дағдыларды меңгерудегі кез-келген, тіпті 
ең аз деген ілгері басуды оқытудағы жағынды нəтиже деп қабылдау; 

2) педагогтың əрбір білім алушыны оқытудың мазмұн, тəсілдерін 
түдін, дидактикалық құралдарды олардың жеке тұлғалық жетістіктерін 
мониторингілеу нəтижесінесепке ала отырып, өзгдігінен таңдау 
қағидасы;

3) білім алушыларда тəжірибелік əрекетер мен əлеуметтік 
дағдыларды қалыптастыру үшін қажетті мектеп ортасын құру 
қағидасы. Білім алушылармен сабақ өтетін жайлар əр түрлі өмірлік 
жағдаяттарды бейнелейтін кеңістікке айналдырылуғ тиісті. Заттық 
орта білім алушылардың қажеттіліктерінің өзгеруіне сəйкес дүркін-
дүркін өзгеріп отырады;

4) білім алушылардың мектептегі күнделікті əрекеттерінің 
кіріктірілген сипаттағы қағидасы. Барлық оқу пəндері бойынша сабақ 
кіріктірілген сипатта болады;

5) ойлауды дамыту, сайлау тілі мен коммуникацияны əлеуметтендіру 
құралы ретіндегі қағида. Сөйлеу тілін түсінуді кеңейту, қарым-қатынастың 
сөздік жəне сөздік емес құралдарын қалыптастыру, білім алушылардың 
көрнектілік-əрекеттік ойлауын дамыту бойынша жұмыстар бірізділікпен 
құрылады;

6) оқу-тəрбиелеу процесін əлеуметтендіру бағыттылығы қағидасы. 
Білім алушыларды мектеп сыртындағы күрделі əлеуметтік ортаға 
енгізу.

13. Білім алушылар сабақтың ұйымдастырылуына мұқтаж бола-
ды: олар іс-əрекет түрлерін қашан қажет болғанда алмастыра ала-
ды, жеке жұмысты орындайды жəне педагогтық жеке көмегін алады. 
Жас өспірімдерге сабақ кезінде сынып бөлмесінде еркін қозғалуға 
мүмкіндік беріледі.

14. Білім алушылардың белсенділігі мен дербестігінің дамуы бай-
қалатын негізгі əрекеті ретінде сабақта төмендегілер қолданылады:

1) адамдардың əлеуметтік өмірі мен əрекеттеріндегі құбылыстарды 
бақылау;

2) заттық-практикалық іс-əрекет;
3) іскерлік ойындар;
4) білім алушылардың шаруашылықтық-еңбектік іс-əрекеті;
5) əлеуметтік-тұрмыстық іс-əрекет;
6) жақын ортасындағы микросоциумдағы білім алушылар мен ере-

сектер клммуникациясы;
7) оқу іс-əрекеті (білім алушылардың мүмкіндіктеріне сəйкес).
15. Бағдарлама білім алушылардың «Өзіне-өзі қызмет ету» пəннің 

шеңберіндегі алынған дайындығы есеріліп құрастырылған. Оның 
концептірлік спиральдік құрылымы бар, ол үйренген дағдыларына 
қайтып келуге жəне оларды жетілдіруге мүмкіндік жасайды.

16. Əрбір білім алушы үшін практикалық жұмыстардың мазмұны 
мен көлемі медициналық ұсыныстар ескеріліп, əрқайсысы дер-
бес түрде анықталады. Мұғалімнің сабақтың мазмұнына білім 
алушылардың ерекше білім қажеттіліктерін ескере отырып, өзгерістер 
енгізу құқына ие.

(Жалғасы бар) 


