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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-нөмірлерде)

2.6 Түсқағаз 
жұмысы

9.2.6.1түсқағаздың беткі бөлігіне жағылатын 
желімді қолдану туралы түсініктерінің болуы;
9.2.6.2 суреттердің сəйкес болуы үшін 
(байқау) түсқағазды қабырғаға қойып орна-
ластыру;
9.2.6.3 жиектің еніне, дөңес жеріне дайында-
лып қойылған ендерді бет жағын төмен қарай 
жинау
9.2.6.4 енге желім құрамын қылқаламен жағу;
9.2.6.5 жабыстырылатын түсқағаздың 
жоғарғы жағын белгілеу;
9.2.6.6 түсқағаздың беткі бөлігін жабыстыру 
тəсілін меңгеру;
9.2.6.7 ескі бөлігін тегістеу арқылы беткі 
жағына түсқағазды жабыстыру

2.7 Еденді өңдеу 9.2.7.1 еденді төсеуге даярлау туралы 
түсініктерінің болуы;
9.2.7.2 еден түрлерінің алуан түрлі 
төсемелерімен таныстыру;
9.2.7.3 еден түрлерінің алуан түрлерін төсеу 
кезінде өмір қауіпсіздік техникасын сақтау, 
еденді төсеу үшін құралдардың қызметі бой-
ынша қолдану;
9.2.7.4 төсеменің астына еденің беткі жағын 
даярлаудың реттілігін білу;
9.2.7.5 металл торын тарту арқылы ағаш 
жəне бетон негізінде гидроизоляциялау; 
9.2.7.6 марка мен маяк бойынша еден 
астынадағы стяжка құралдарын білу;
9.2.7.7 беткі жамылғыны ұстауға бөлу, марка-
сын орнықтыру

3 
«Е

ңб
ек

 п
əн
ін

 та
лд
ау

 ж
əн
е 
ба
ға
ла
у»

3.1 Еңбек пəнін 
талдау жəне 
бағалау

9.3.1.1 техникалық терменологиялар-
ды қолдану арқылы өзінің жəне басқа 
адамдардың жұмыстарында көрсетілген идея 
мен тақырыбын сипаттау;
9.3.1.2 қойылған мақсатқа жету үшін 
табандылық таныту, өз еңбегін мақтан тұту, 
жауапкершілік таныту;
9.3.1.2 өзбетінше жəне мұғалімнің сұрағы 
бойынша жұмысты орындау процессін мұқият 
талдау;
9.3.1.3 орындалған жұмыстың сапасын 
басқару; 
9.3.1.4 өз жұмысын жəне басқалардың 
жұмысын бейімдеу, жетілдіру бойынша 
конструктивті түсініктемелер қабылдау жəне 
ұсыныстар жасау; 
9.3.1.5 жұмыстың сапала орындалуын 
қадағалау

3.2 Өзбетінше 
жұмыс (үлгі 
тізбесі)

9.3.2.1 жұмысты орындау үшін материалдар 
мен құралдарды, жұмыстың түрін анықтау, 
жұмыстың жоспарын құру, операцияны 
орындаудың реттілігін анықтау;
9.3.2.2 операцияны орындаудың реттілігін 
құру: түсқағаз, қылқалам, желімді даярлау; 
түсқағазды жапыстыру

4-тоқсан
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1.1 Еңбек 
құралдары ту-
ралы жалпы 
мəлімет

9.1.1.1 өзге халықтың тарихы мен мəдение-
тіне, əр түрлі ой-пікірлерге құрмет көрсету;
9.1.1.2 «Сылау-сырлау ісі» пəн ерекшелік-
терін сипаттау жəне өзбетінше меңгеруге 
ынталану

1.2 Материал-
тану (цемент, 
құм, саз, гипс, 
бояу,эмульсия, 
сылау, беткі 
қабаты толты-
рылған плитка, 
кілей жəне оның 
қасиеттері)

9.1.2.1 сылау-сырлау, түсті қағаздарды жа-
пыстыру жұмыстарында қолданылатын 
құрылыс материалдардың түрлері туралы 
түсініктерінің болуы

1.3 Құралдар 
мен жабдықтар
(механизм-
ге негіз делген 
құрал  дар, жаб-
дықтардың түр-
лері, құралдарда 
жұмыс жүргізудің 
тəсілі)

9.1.3.1 бұрамашегенің қызметі мен құруын 
білу;
9.1.3.2 бұрамашегемен жұмыс жасаудың 
тəсілдарын меңгеру

1.4 Шеберхана 
мен құрылыс 
алаңында 
қауіпсіз жұмыс 
істеу ережесі

9.1.4.1 бетон араластырғышпен жұмыс 
жасаудың қауіпсіздік ережесін сақтау;
9.1.4.2 жұмыс орнында қопару, электр 
ара, бұрамашегемен жұмысты орындауда 
қауіпсіздік ережесін сақтау;
9.1.4.3 жұмыс орнында жəне құрылыс 
алаңында еңбек қауіпсіздік ережесін сақтау;
9.1.4.4 тыныс алу жолдарының мүшелерін 
сақтаудың жеке құралдарының қызметі мен 
түрлері туралы түсініктерінің болуы: газқағар 
құбыршек, маска жəне əр түрлі құралдар 

1.5 Этика 
жəне еңбек 
заңнамасы

9.1.5.1 жұмысқа қабылдану кезінде сыртқы 
келбет пен жүріс-тұрыстың маңыздылығын 
түсіну;
9.1.5.2 түйіндеме жəне жұмысқа қабылдау ту-
ралы өтініштерді рəсімдеу;
9.1.5.3 еңбек ақысының төлеу түрлерін ажы-
рату (еңбекақы, келісімді, уақытық төлемақы);
9.1.5.4 өндірістік бақылау жүргізу жəне 
ұйымдастыру бойынша санитарлық-
эпидемиологиялық ережелер мен норматив-
тер, əдістемелік нұсқаулықтарды білу;
9.1.5.5 өрт қауіпсіздік техникасын, еңбекті 
қорғау нормалары мен ережелерін сақтау;
9.1.5.6 еңбекті қорғау, еңбек келісім 
шартындағы қызметкерлер мен 
жұмысшылардың негізгі міндеттері мен 
құқықтары туралы түсініктер алу

2.
 «
Сы

ла
у-
сы

рл
ау

 ж
ұм

ыс
ын

ың
 те

хн
ол
ог
ия
сы

»

2.3 Қарапайым 
жəне 
жақсартылған 
бояу

9.2.3.1 беткі жамылғысы метталды заттарды 
бояу туралы түсініктерінің болуы (құбыр мен 
радиаторлар, бумен жылыту жүйесін);
9.2.3.2 беткі жамылғысы метталды заттарды 
бояуға даярлау үшін құралдар мен материал-
дарды таңдау;
9.2.3.3 боялмаған беткі жағын бояуға да-
ярлау: кебемен егеу, қалақшамен тазалау, 
егеуқұм қағазымен тегістелген қабатты тазар-
туды орындау;
9.2.3.4 бояуды жұмысқа даярлау: металды 
тор арқылы жұмыс қалпына жеткізу;
9.2.3.5 үлгіге қарап бояуды орындау;
9.2.3.6 металды беткі жамылғыны бояуды 
орындау;
9.2.3.7 қылқаламен жұмыс жасау тəсілдерін 
меңгеру;
9.2.3.8 қолы ұзын жіңішке қыл қаламен радиа-
тор секцияларының жоғары ішкі бөлігін бояу

2.8 Практикалық 
бақылау

9.2.8.1 сырлау ерітіндісін даярлап, «өзіне 
қарай» «өзіңнен əрі» тəсілдерімен төбені 
сырлауды орындау, гипсокартандағы ойқтар 
мен тегіс емес жерлерді əртүрлі бұрыштарға 
сылақтарды сырлау тəсілдерін, кең, түзу 
жазық беттеріне бояуды жағу; жөндеу 
жұмыстарын орындау үшін қажетті материал-
дарды даярлаудың практикалық біліктілігі мен 
дағдыны бекіту
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3.1 Еңбек пəнін 
талдау жəне 
бағалау

9.3.1.1техникалық терменологиялар-
ды қолдану арқылы өзінің жəне басқа 
адамдардың жұмыстарында көрсетілген идея 
мен тақырыбын сипаттау;
9.3.1.2 қойылған мақсатқа жету үшін 
табандылық таныту, өз еңбегін мақтан тұту, 
жауапкершілік таныту;
9.3.1.2 өзбетінше жəне мұғалімнің сұрағы 
бойынша жұмысты орындау процессін мұқият 
талдау;
9.3.1.3 орындалған жұмыстың сапасын 
басқару;
9.3.1.4 өз жұмысын жəне басқалардың 
жұмысын бейімдеу, жетілдіру бойынша 
конструктивті түсініктемелер қабылдау жəне 
ұсыныстар жасау;
9.3.1.5 жұмыстың сапала орындалуын 
қадағалау
9.3.1.6 өз еңбегінің нəтижелеріне 
қызығушылық таныту 

3.2 Өзбетінше 
жұмыс (үлгі 
тізбесі)

9.3.2.1 жұмысты орындау үшін материалдар 
мен құралдарды, жұмыстың түрін анықтау, 
жұмыстың жоспарын құру, операцияны 
орындаудың реттілігін анықтау;
9.3.2.2 операцияны орындаудың реттілігін 
құру: түсқағаз, қылқалам, желімді даярлау; 
түсқағазды жапыстыру;
9.3.2.3 металды беткі жамылғыны өзбетінше 
бояу;
9.3.2.4 төбені бояуды бір бағытта, ал кейінгі 
қабаттарды алдынғы қабаттарға перпендику-
лярды орындау

3.3 Қорытынды 
бақылау жұмысы 
(оқу жыл

9.3.3.1 қиындығы мен орындалуы бойын-
ша емтиханға сай қорытынды практикалық 
жұмысты орындау

7) 10-сынып
7-кесте
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1-тоқсан
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1.1 Еңбек 
құралдары ту-
ралы жалпы 
мəлімет

10.1.1.1 өздігімен кəсібін анықтауға ниет 
білдіру;
10.1.1.2 заманауи өмір шартының қажеттілігі 
ретінде еңбек қызметіне дағдылану;
10.1.1.3 оқу шеберханасындағы құрал-
жабдықтарға мұқият қарау

1.2 Материалтану 
(цемент, құм, 
саз, гипс, бояу, 
эмульсия, сы-
лау, беткі қабаты 
толтырылған 
плитка, кілей 
жəне оның 
қасиеттері)

10.1.2.1 сылау-сырлау, түсті қағаздарды 
жапыстыру жұмыстарында қолданылатын 
құрылыс материалдардың түрлері туралы 
түсініктерінің болуы;
10.1.2.2 беткі бөлікті тегістеу мен сырлау 
үшін жаңа материалдар түрлері туралы 
түсініктерінің болуы;
10.1.2.3 декоративті сылау үшін ерітінді 
түрлері туралы түсініктерінің болуы;
10.1.2.4декоративті сырлау үшін ерітінді 
құрамын визуальды жəне тактильды сезіну 
арқылы анықтау

1.3 Құралдар мен 
жабдықтар
(механизм-
ге негізделген 
құралдар, 
жабдықтардың 
түрлері, 
құралдарда 
жұмыс жүргізудің 
тəсілі)

10.1.3.1еріткіш сорғыш құралы туралы 
мағлұматтар алу;
10.1.3.2 еріткіш сорғыш (қондырма) құралы 
мен қызметін ажырату жəне түсіну;
10.1.3.3 өндейтін тегістейтін машинка туралы 
түсініктерінің болуы;
10.1.3.4 өндейтін тегістейтін машинкамен 
жұмыс жүргізудің қағидасын білу;
10.1.3.5 өңдейтін тегістейтін машинкамен 
жұмыс жүргізудің тəсілдарын меңгеру;
10.1.3.6 заманауи өнеркəсіп жəне машина-
мен (құрлыс объектілеріне, цехтер немесе 
орта арнайы оқу мекемелеріне экскурсия) 
танысу;
10.1.3.7 кіші механизация құралдарымен 
танысу

1.4 Шеберхана 
мен құрылыс 
алаңында қауіпсіз 
жұмыс істеу 
ережесі

10.1.4.1 өндейтін тегістейтін машинкамен 
жұмыс жасаудың өмір қауіпсіздік ережесін 
сақтау;
10.1.4.2 қолдың басқаруымен немесе машин-
камен жұмыс жасауда қауіпсіздік ережесін 
сақтау;
10.1.4.3 электр қауіпсіздік бойынша талап-
тарды сақтау;
10.1.4.4 жұмыс орнында еңбек қауіпсіздік 
ережесін сақтау

1.5 Этика жəне 
еңбек заңнамасы

10.1.5.1 оқу-еңбек ұжымында кəсіби этика-
ны сақтау;
10.1.5.2 кəсіби борыш жəне жауапкершілік 
туралы түсініктің болуы;
10.1.5.3 тариф сеткасы бойынша жалақы 
түрлері мен өндірістегі квалификациялық 
дəрежесі туралы түсініктерінің болуы;
10.1.5.4 жалақыдан ұсталынатын салық, 
зейнетақы қоры, кəсіподақ төлемі, айыппұл 
ұстау тəртібі туралы білу;
10.1.5.5 еңбек келісімшартын бұзу шарт-
тарын білу (жұмысшының немесе жұмыс 
берушінің иницативасы бойынша);
10.1.5.6 еңбек қатынасын, ұжымда, топта 
ересектермен жəне құрдастарымен жұмыс 
істей білуі
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2.1 Қарапайым 
жəне 
жақсартылған 
бояу

10.2.1.1 сылақ жұмыстарын орындаудың 
қызметтерін түсіну;
10.2.1.2 бетон алмастырғышпен жұмыс 
жасаудың қағидаларын түсіну;
10.2.1.3 терезе беткейлері мен есiк ойық-
тарын сырлау туралы түсініктерінің болуы;
10.2.1.4 өндейтін тегістейтін машинаны 
қолдану арқылы кірпіштің беткі жамылғысын 
қарапайым сырлауды орындау;
10.2.1.5 кемшіліктер жəне оның салдары ту-
ралы мəлеметтердің болуы;
10.2.1.6 сырлау кемшіліктерінің түрлерін 
анықтау жəне оны алдын алуды білу;
10.2.1.7 ұсақ жəне терең жарылуларды ал-
дын алу, сырлауды жіктей алу;
10.2.1.8 құрлысы жұмыстарын өнеркəсіб 
шартында жазық бетін қарапайым жəне 
жақсартылған сырлауды орындау;
10.2.1.9 жазықтықтың беткі жағын өңдеуді 
қолмен жұмыс жасаудан бас тартып машина-
мен жұмыс жасау
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3.1 Еңбек пəнін 
талдау жəне 
бағалау

10.3.1.1 «Сылау-сырлау ісі» еңбек кəсібі 
бойынша өзінің кəсіби жеке ерекшеліктерін 
сəйкестендіру;
10.3.1.2 өз еңбек нəтижелеріне қызығушылық 
таныту
10.3.1.3 өз еңбегіне тəртіптілік пен 
жауапкершілік таныту;
10.3.1.4 адамның еңбегін қадірлеу, қойылған 
мақсатқа жету үшін табандылық таныту, өз 
еңбегін мақтан тұту, жауапкершілік таныту;
10.3.1.5 өз еңбек əрекетін адекватты түрде 
өзін-өзі бағалау;
10.3.1.6 тұлғалық құзыреттілік деңгейімен 
кəсіби талаптарды салыстыру;
10.3.1.7 бұйым үлгісін талдауды өзбетінше 
орындау;
10.3.1.8талапқа сəйкес жұмыстың сапасын 
бағалау;
10.3.1.9 сөзінде техникалық терминдерді 
қолдану;
10.3.1.10 жұмыстың нəтижесі мен сапасын 
тексеру

3.2 Өзбетінше 
жұмыс (үлгі 
тізбесі)

10.3.2.1 өңдеу тегістеу машинкасын қолдану 
арқылы кірпіштің беткі бөлігін қарапайым 
сырлауды орындау
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1.1 Еңбек 
құралдары ту-
ралы жалпы 
мəлімет

10.1.1.1 өздігімен кəсібін анықтауға ниет 
білдіру;
10.1.1.2 заманауи өмір шартының қажеттілігі 
ретінде еңбек қызметіне дағдылану;
10.1.1.3 оқу шеберханасындағы құрал-
жабдықтарға мұқият қарау

1.2 Материалтану 
(цемент, құм, 
саз, гипс, 
бояу,эмульсия, 
сылау, беткі 
қабаты 
толтырылған 
плитка, кілей 
жəне оның 
қасиеттері)

10.1.2.1 сылау-сырлау, түсті қағаздарды 
жапыстыру жұмыстарында қолданылатын 
құрылыс; материалдардың түрлері туралы 
түсініктерінің болуы
10.1.2.2 беткі бөлікті тегістеу мен сырлау 
үшін жаңа материалдар түрлері туралы 
түсініктерінің болуы;
10.1.2.3 декоративті сылау үшін ерітінді 
түрлері туралы түсініктерінің болуы;
10.1.2.4декоративті сырлау үшін ерітінді 
құрамын визуальды жəне тактильды сезіну 
арқылы анықтау;
10.1.2.5 қызметі бойынша декаротивті сыр-
лау үшін ерітінді түрлерін ажырату

1.3 Құралдар мен 
жабдықтар
(механизм-
ге негізделген 
құралдар, 
жабдықтардың 
түрлері, 
құралдарда 
жұмыс жүргізудің 
тəсілі)

10.1.3.1 еріткіш сорғыш құралы туралы 
мағлұматтар алу;
10.1.3.2 еріткіш сорғыш (қондырма) құралы 
мен қызметін ажырату жəне түсіну;
10.1.3.3 өндейтін тегістейтін машинка туралы 
түсініктерінің болуы;
10.1.3.4 өндейтін тегістейтін машинкамен 
жұмыс жүргізудің қағидасын білу;
10.1.3.5 өңдейтін тегістейтін машинкамен 
жұмыс жүргізудің тəсілдарын меңгеру;
10.1.3.6 заманауи өнеркəсіп жəне машина-
мен (құрлыс объектілеріне, цехтер немесе 
орта арнайы оқу мекемелеріне экскурсия) 
танысу;
10.1.3.7 кіші механизация құралдарымен 
танысу

1.4 Шеберхана 
мен құрылыс 
алаңында қауіпсіз 
жұмыс істеу 
ережесі

10.1.4.1 өндейтін тегістейтін машинкамен 
жұмыс жасаудың өмір қауіпсіздік ережесін 
сақтау;
10.1.4.2 қолдың басқаруымен немесе машин-
камен жұмыс жасауда қауіпсіздік ережесін 
сақтау;
10.1.4.3электр қауіпсіздік бойынша талаптар-
ды сақтау;
10.1.4.4 жұмыс орнында еңбек қауіпсіздік 
ережесін сақтау

1.5 Этика жəне 
еңбек заңнамасы

10.1.5.1 оқу-еңбек ұжымында кəсіби этика-
ны сақтау;
10.1.5.2 кəсіби борыш жəне жауапкершілік 
туралы түсініктің болуы;
10.1.5.3 тариф сеткасы бойынша жалақы 
түрлері мен өндірістегі квалификациялық 
дəрежесі туралы түсініктерінің болуы;
10.1.5.4 жалақыдан ұсталынатын салық, 
зейнетақы қоры, кəсіподақ төлемі, айыппұл 
ұстау тəртібі туралы білу;
10.1.5.5 еңбек келісімшартын бұзу шарт-
тарын білу (жұмысшының немесе жұмыс 
берушінің иницативасы бойынша);
10.1.5.6 еңбек қатынасын, ұжымда, топта 
ересектермен жəне құрдастарымен жұмыс 
істей білуі

2 
«С

ыл
ау

-с
ыр

ла
у 
жұ

мы
сы

ны
ң 
те
хн
о-

ло
ги
яс
ы»

2.2 Беткі 
жамылғысын 
тегістеу

10.2.2.1 жұмыс түріне байланысты 
тегістеуден қоспасын таңдау;
10.2.2.2 беткі бөлігін тегістеуге өздігімен 
даяр лау; 10.2.2.3 мəрелік тегістеу туралы 
түсініктерінің болуы
10.2.2.4 сулы құрамы бар ертіндімен беткі 
бөлігін астарлауды орындау;
10.2.2.5 мəрелік тегістеудің тəсілдерін білу;
10.2.2.6 құралды 20° бұрышына қарай қысу 
арқылы жұқа қабатпен төменнен жоғары 
қозғалту негізінде тегістеуді жүргізу;
10.2.2.7декаративті тегістеу туралы түсінік-
те рінің болуы (бояулы қабатты кракелюр, 
гипсті тегістеуден жасалған декаративті ре-
льев); 
10.2.2.8 өңдеуші-тегістеу машинасымен 
тегістелген қабаты тазартуды орындау
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3.1 Еңбек пəнін 
талдау жəне 
бағалау

10.3.1.1 «Сылау-сырлау ісі» еңбек кəсібі 
бойынша өзінің кəсіби жеке ерекшеліктерін 
сəйкестендіру; 10.3.1.2 өз еңбек 
нəтижелеріне қызығушылық таныту;
10.3.1.3 өз еңбегіне тəртіптілік пен 
жауапкершілік таныту;
10.3.1.4 адамның еңбегін қадірлеу, қойылған 
мақсатқа жету үшін табандылық таныту, өз 
еңбегін мақтан тұту, жауапкершілік таныту;
10.3.1.5 өз еңбек əрекетін адекватты түрде 
өзін-өзі бағалау;
10.3.1.6 тұлғалық құзыреттілік деңгейімен 
кəсіби талаптарды салыстыру;
10.3.1.7 бұйым үлгісін талдауды өзбетінше 
орындау;
10.3.1.8 талапқа сəйкес жұмыстың сапасын 
бағалау;
10.3.1.9 сөзінде техникалық терминдерді 
қолдану; 10.3.1.10 жұмыстың нəтижесі мен 
сапасын тексеру

3.2 Өзбетінше 
жұмыс (үлгі 
тізбесі)

10.3.2.1 бұрышы 20°-та құралды қысу 
арқылы жұқа қабатпен жоғарыдан төмен 
қарай қозғалу арқылы сырлауды жүргізу

3-тоқсан
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1.1 Еңбек 
құралдары ту-
ралы жалпы 
мəлімет.

10.1.1.1 өздігімен кəсібін анықтауға ниет 
білдіру;
10.1.1.2 заманауи өмір шартының қажеттілігі 
ретінде еңбек қызметіне дағдылану;
10.1.1.3 оқу шеберханасындағы құрал-
жабдықтарға мұқият қарау

1.2 Материалтану 
(цемент, құм, 
саз, гипс, 
бояу,эмульсия, 
сылау, беткі 
қабаты 
толтырылған 
плитка, кілей 
жəне оның 
қасиеттері)

10.1.2.1 сылау-сырлау, түсті қағаздарды 
жапыстыру жұмыстарында қолданылатын 
құрылыс материалдардың түрлері туралы 
түсініктерінің болуы;
10.1.2.2 беткі бөлікті тегістеу мен сырлау 
үшін жаңа материалдар түрлері туралы 
түсініктерінің болуы;
10.1.2.3 декоративті сылау үшін ерітінді 
түрлері туралы түсініктерінің болуы;
10.1.2.4декоративті сырлау үшін ерітінді 
құрамын визуальды жəне тактильды сезіну 
арқылы анықтау;
10.1.2.5 қызметі бойынша декаротивті сыр-
лау үшін ерітінді түрлерін ажырату;
10.1.2.6 еденнің беткі жамылғысы туралы 
түсініктерінің болуы;
10.1.2.7 еденнің беткі жамылғысының 
технологиялық қасиеттерімен, оны қолдану 
туралы түсініктерінің болуы

1.3 Құралдар мен 
жабдықтар
(меха низмге 
негізделген 
құралдар, 
жабдық тардың 
түрлері, құрал-
дарда жұмыс 
жүргізудің тəсілі)

10.1.3.1 еріткіш сорғыш құралы туралы 
мағлұматтар алу;
10.1.3.2 еріткіш сорғыш (қондырма) құралы 
мен қызметін ажырату жəне түсіну;
10.1.3.3 өндейтін тегістейтін машинка туралы 
түсініктерінің болуы;
10.1.3.4 өндейтін тегістейтін машинкамен 
жұмыс жүргізудің қағидасын білу

1.4 Шеберхана 
мен құрылыс 
алаңында қауіпсіз 
жұмыс істеу 
ережесі

10.1.4.1 өндейтін тегістейтін машинкамен 
жұмыс жасаудың өмір қауіпсіздік ережесін 
сақтау;
10.1.4.2 қолдың басқаруымен немесе машин-
камен жұмыс жасауда қауіпсіздік ережесін 
сақтау;
10.1.4.3 электр қауіпсіздік бойынша талап-
тарды сақтау;

1.5 Этика жəне 
еңбек заңнамасы

10.1.5.1 оқу-еңбек ұжымында кəсіби этика-
ны сақтау;
10.1.5.2 кəсіби борыш жəне жауапкершілік 
туралы түсініктің болуы;
10.1.5.3 тариф сеткасы бойынша жалақы 
түрлері мен өндірістегі квалификациялық 
дəрежесі туралы түсініктерінің болуы;
10.1.5.4 жалақыдан ұсталынатын салық, 
зейнетақы қоры, кəсіподақ төлемі, айыппұл 
ұстау тəртібі туралы білу;
10.1.5.5 еңбек келісімшартын бұзу шарт-
тарын білу (жұмысшының немесе жұмыс 
берушінің иницативасы бойынша);
10.1.5.6 еңбек қатынасын, ұжымда, топта 
ересектермен жəне құрдастарымен жұмыс 
істей білуі
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2.4 Эмульсиямен 
əктеу

10.2.4.1 боялған беткі жамылғыны бояуға 
даярлау;
10.2.4.2 беткі бөлігін водоэмульсиямен бояу-
ды орындау үшін өздігімен материалдар мен 
құралдарды таңдап алу;
10.2.4.3 үлгі, құрамы, түсі бойынша колер 
таңдап алу;
10.2.4.4 водоэмульсия бояуына қоспалар 
қосу;
10.2.4.5 берілген бояудың колерін даярлау;
10.2.4.6 үлгіге қарап бояу операциясын 
орындау;
10.2.4.7 сырлау жұмыстарын орындау ба-
рысында қолданылатын механизмдер жəне 
машинамен жұмыс жасаудың тəсілдері мен 
құралдары туралы түсініктерінің болуы

2.5 Негізгі 
түстерді 
тану. Бөлмені 
эстетикалық 
өңдеу

10.2.5.1 жаңа түсті алу үшін əртүрлі түстердің 
2-3 пигменттерін араластыра алу;
10.2.5.2 пəтерді безендіру кезінде түстердің 
өзіне тəн белгілерін есепке алу;
10.2.5.3 əртүрлі ғимараттарды безендіру 
үшін плитка, линолеум, түс қағаздар гамма-
ларына сəйкес таңдап алу

2.6 Түсқағаз 
жұмысы

10.2.6.1 түсқағаздың үлгілерін иілгіштігі, 
қалыңдығы, фактурасы, түрі бойынша 
анықтау;
10.2.6.2 ғимараттың өлшемін есепке ала 
отырып түс, сурет, реңкке қарай түсқағаз ма-
териалдарын таңдау жəне сұраптау;
10.2.6.3 қабырғаға жабыстыру барысында 
суреттерді аралас ендерге орналасуының 
сəйкестігіне қарай түсқазадың жалпақтығын 
берілген ұзындықта қию;
10.2.6.4 терезе ойығымен бірге қабырғаның 
сыртынан бұрышқа дейін түсқазады жабыс-
тыруды орындау;
10.2.6.5 түсқағаздың түрі бойынша беткі 
жағына айқастыра немесе жапсар арқылы 
түсқағазды жабыстыру;
10.2.6.6 жиек пен фризаны желімдеуді орын-
дау

2.7 Еденді өңдеу 10.2.7.1 керамикалық плиткалы жамылғысы 
бар еден туралы түсініктерінің болуы;
10.2.7.2 керамикалық плиткалы жамылғысы 
бар еден төсемелерінің тəсілдерін ажырату;
10.2.7.3 беткі жағын қоқыстан тазалау, ша-
нын сүрту, жуу, еденің геометриялық пішінің 
дұрыстығын тексеру;
10.2.7.4 металл торын тарту арқылы ағаш 
жəне бетон негізінде гидроизоляциялау;
10.2.7.5 марка мен маяк бойынша еден 
астынадағы стяжка құралдарын беткі 
жамылғыны ұстауға бөлу, маркасын 
орнықтыру;
10.2.7.6 еденің беткі жамылғысына 
суреттерді бөлу тəсілдерін меңгеру, аралық, 
фризонды плиткаларды орнықтыру;
10.2.7.7 деңгейлік, үшбұрыштық сызғыш 
тəсілімен бірінші қатар жəне реттілікпен 
орнықтыру;
10.2.7.8 плитканы орнықтырғаннан кейін 
артық бөліктерін тегістеу
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3.1 Еңбек пəнін 
талдау жəне 
бағалау

10.3.1.1 «Сылау-сырлау ісі» еңбек кəсібі 
бойынша өзінің кəсіби жеке ерекшеліктерін 
сəйкестендіру;
10.3.1.2 өз еңбек нəтижелеріне қызығушылық 
таныту; 10.3.1.3 өз еңбегіне тəртіптілік пен 
жауапкершілік таныту;
10.3.1.4 адамның еңбегін қадірлеу, қойылған 
мақсатқа жету үшін табандылық таныту, өз 
еңбегін мақтан тұту, жауапкершілік таныту;
10.3.1.5 өз еңбек əрекетін адекватты түрде 
өзін-өзі бағалау;
10.3.1.6 тұлғалық құзыреттілік деңгейімен 
кəсіби талаптарды салыстыру;
10.3.1.7 бұйым үлгісін талдауды өзбетінше 
орындау;

10.3.1.8 талапқа сəйкес жұмыстың сапасын 
бағалау;
10.3.1.9 сөзінде техникалық терминдерді 
қолдану; 10.3.1.10 жұмыстың нəтижесі мен 
сапасын тексеру

3.2 Өзбетінше 
жұмыс (үлгі 
тізбесі)

10.3.2.1. өңдеу тегістеу машинкасын қолдану 
арқылы кірпіштің беткі бөлігін қарапайым 
сырлауды орындау;
10.3.2.2 көлдеңнен жəне тік қозғалыспен
бояуды орындау

4-тоқсан
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1.1 Еңбек 
құралдары ту-
ралы жалпы 
мəлімет

10.1.1.1 өздігімен кəсібін анықтауға ниет 
білдіру;
10.1.1.2 заманауи өмір шартының қажеттілігі 
ретінде еңбек қызметіне дағдылану;
10.1.1.3 оқу шеберханасындағы құрал-
жабдықтарға мұқият қарау

1.2 Материалтану 
(цемент, құм, 
саз, гипс, бояу, 
эмульсия, сы-
лау, беткі қабаты 
толтырылған 
плитка, кілей 
жəне оның 
қасиеттері)

10.1.2.1 сылау-сырлау, түсті қағаздарды 
жапыстыру жұмыстарында қолданылатын 
құрылыс материалдардың түрлері туралы 
түсініктерінің болуы

1.3 Құралдар мен 
жабдықтар (меха -
низмге негіз -
делген құ рал дар, 
жабдық тардың 
түрлері, құрал-
дарда жұмыс 
жүргізудің тəсілі)

10.1.3.1 заманауи өнеркəсіп жəне машина-
мен (құрлыс объектілеріне, цехтер немесе 
орта арнайы оқу мекемелеріне экскурсия) 
танысу;
10.1.3.2 кіші механизация құралдарымен 
танысу

1.4 Шеберхана 
мен құрылыс 
алаңында қауіпсіз 
жұмыс істеу 
ережесі

10.1.4.1 өндейтін тегістейтін машинкамен 
жұмыс жасаудың өмір қауіпсіздік ережесін 
сақтау;
10.1.4.2 қолдың басқаруымен немесе машин-
камен жұмыс жасауда қауіпсіздік ережесін 
сақтау;
10.1.4.3 электр қауіпсіздік бойынша талап-
тарды сақтау

1.5 Этика жəне 
еңбек заңнамасы

 10.1.5.1 оқу-еңбек ұжымында кəсіби этика-
ны сақтау;
10.1.5.2 кəсіби борыш жəне жауапкершілік 
туралы түсініктің болуы;
10.1.5.3 тариф сеткасы бойынша жалақы 
түрлері мен өндірістегі квалификациялық 
дəрежесі туралы түсініктерінің болуы;
10.1.5.4 жалақыдан ұсталынатын салық, 
зейнетақы қоры, кəсіподақ төлемі, айыппұл 
ұстау тəртібі туралы білу;
10.1.5.5 еңбек келісімшартын бұзу шарт-
тарын білу (жұмысшының немесе жұмыс 
берушінің иницативасы бойынша);
10.1.5.6 еңбек қатынасын, ұжымда, топта 
ересектермен жəне құрдастарымен жұмыс 
істей білуі
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2.3 Қарапайым 
жəне 
жақсартылған 
бояу

10.2.3.1 жақсартылған бояу туралы 
түсініктерінің болуы;
10.2.3.2 жақсартылған бояу үшін материал-
дар мен құралдарды таңдау;
10.2.3.3 беткі жамылғыны бояуға даярлау;
10.2.3.4 майлы жəне эмальды бояу үшін 
ерітіндіні тану;
10.2.3.5 жұмысқа өзбетінше бояуды даярлау;
10.2.3.6 қылқаламен жұмыс жасау тəсілдерін 
білу; 
10.2.3.7 жақсартылған бояуды орындау;
10.2.3.8 декаративті бояу туралы 
түсініктерінің болуы;
10.2.3.9 үлгі бойынша декаративті бояу тү-
рлерін анықтау (стиплинг, эффект «тері жа-
мылғысы», венецианды тегістеу имитациясы) ;
10.2.3.10 майлау жұмыстарын орын-
дау кезінде машинамен жұмыс жасаудың 
тəсілдері мен құралдары туралы 
түсініктерінің болуы;
10.2.3.11 бояу басқышымен жұмыс жасаудың 
тəсілдерін меңгеру

2.8 Практикалық 
қайталау 

10.2.8.1 берілген ұзындықта түсқағаздың 
жалпақтығын кесу, түсқағаздың түсі бой-
ынша беткі жағына айқастыра немесе жап-
сар арқылы түсқағазды жабыстыру, еденің 
беткі жағына суреттерді бөлу, деңгейлеп, 
үшбұрыштық сызғыш тəсілімен бірінші 
қатар жəне реттілікпен орнықтыру, беткі 
жамылғыны жөндеуге даярлау бойынша опе-
рацияларды орындау, беткі жағын тегістеу, 
түсқағазды жабыстыру үшін түсқағаз бен 
желімді даярлаудың практикалық біліктілігі 
мен дағдысын бекіту 
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3.1 Еңбек пəнін 
талдау жəне 
бағалау

10.3.1.1 «Сылау-сырлау ісі» еңбек кəсібі 
бойынша өзінің кəсіби жеке ерекшеліктерін 
сəйкестендіру;
10.3.1.2 өз еңбек нəтижелеріне қызығушылық 
таныту;
10.3.1.3 өз еңбегіне тəртіптілік пен 
жауапкершілік таныту;
10.3.1.4 адамның еңбегін қадірлеу, қойылған 
мақсатқа жету үшін табандылық таныту, өз 
еңбегін мақтан тұту, жауапкершілік таныту;
10.3.1.5 өз еңбек əрекетін адекватты түрде 
өзін-өзі бағалау;
10.3.1.6 тұлғалық құзыреттілік деңгейімен 
кəсіби талаптарды салыстыру;
10.3.1.7 бұйым үлгісін талдауды өзбетінше 
орындау;
10.3.1.8 талапқа сəйкес жұмыстың сапасын 
бағалау;
10.3.1.9 сөзінде техникалық терминдерді 
қолдану; 10.3.1.10 жұмыстың нəтижесі мен 
сапасын тексеру

3.2 Өзбетінше 
жұмыс (үлгі 
тізбесі)

10.3.2.1 өңдеу тегістеу машинкасын қолдану 
арқылы кірпіштің беткі бөлігін қарапайым 
сырлауды орындау

3.3 Қорытынды 
бақылау жұмысы 
(оқу жыл

10.3.3.1 қиындығы мен орындалуы бойын-
ша емтиханға сай қорытынды практикалық 
жұмысты орындау

Ескерту: білім беру ұйымында оқу-еңбек үдерісін қажетті өндірістік мате-
риалымен қамтамасыз ету мүмкіншіліктеріне қарай, мұғалім тақырыптарды 
оқыту реттілігін белгілейді. 

Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға арналған 
7-9 (10) сыныптар үшін «Кəсіби еңбекке баулу» пəнінен 

жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасына 4-қосымша

«Кəсіби еңбекке баулу. Слесарлық іс» оқу пəнінің мазмұны

71. «Кəсіби еңбекке баулу. Слесарлық іс» профилі бойынша бағдарлама 
келесі бөлімдерді қамтиды:

1) 1-бөлім «Материалтану. Құралдар мен жабдықтар»;
2) 2-бөлім «Жұмысты орындау технологиясы»;
3) 3-бөлім «Еңбек заттарын талдау жəне бағалау».
72. «Материалтану. Құралдар жəне жабдықтар» бөлімі келесі 

бөлімшелерден тұрады: 
1) еңбек пəні туралы жалпы мəлімет;
2) материалтануға кіріспе;
3) жұмыс тəсілдері мен ережесі;
4) құралдар мен жабдықтар.
73. «Жұмысты орындау технологиясы» бөлімі келесі бөлімшелерден 

тұрады: 
1) слесарлық өңдеуге дайындық операциялары;
2) құрастыру;
3) графикалық сауаттылық негіздері;
4) технологиялық дағдыларды жетілдіру;
5) мөлшерлі слесарлық өңдеу;
6) металды көркемдік өңдеу;
7) зертханалық жұмыстар;
8) білім алушылардың өзіндік жұмысы.
74. «Еңбек заррарын талдау жəне бағалау» бөлімі келесі бөлімшелерден 

тұрады:
1) өз іс-əрекетінің нəтижиесін көрсету;
2) барлық деңгейдегі көрмелерге қатысу;
3) БАҚ жұмысты жариялау.
75. Оқыту мақсаттарының жүйесі:
1) 1-бөлім «Материалтану. Құралдар мен жабдықтар»:

1-кесте
Бөлімше 7-сынып 8-сынып 9-сынып 10-сынып

1.1 Еңбек 
пəні тура-
лы жалпы 
мəлімет

7.1.1.1 өзін Қазақстанның 
азаматы ретінде сезіну;
7.1.1.2 «Слесарлық іс» пə-
нінің ерекшеліктерін білу;
7.1.1.3 «Слесарь» 
мамандығының 
ерекшеліктерін білу

8.1.1.1 патриоттық сезімін 
көрсету;
8.1.1.2 «Слесарлық іс» пə-
нінің ерекшеліктерін түсінуі 
мен білімін көрсете білу;
8.1.1.3 слесарлық өндірістің 
негізгі мамандарын білу

9.1.1.1 басқаның көзқарасына 
құрмет көрсету;
9.1.1.2 «Слесарлық іс» пəнінің 
ерекшеліктерін сипаттау жəне өз 
бетінше оқи білу;
 9.1.3.1 слесарлық іс бойынша 
негізгі еңбек ұйымдары туралы білу

10.1.1.1 қазақ халқының тарихы мен 
мəдениетін білу;
10.1.1.2 «Слесарлық іс» пəні бойынша 
еңбек түрлерін білу;
10.1.1.3 слесарь мамандығының 
кəсібилік сипаттамасын білу

1.2 Кіріспе 
жəне мате-
риалтану

7.1.2.1 материалдар тура-
лы жалпы мəліметті білу;
7.1.2.2 материалдартану 
негіздерін білу;
7.1.2.3 материалдардың 
əр түрін ажырата білу;
7.1.2.4 металдың 
физикалық, механикалық 
жəне технологиялық 
қасиеттері туралы 
түсініктің болуы 

8.1.2.1 материалдар туралы 
жалпы мəліметті білу;
8.1.2.2 материалтануды білу;
8.1.2.3 материалдардың əр 
түрін ажырата білу;
8.1.2.4 металдың 
физикалық, механикалық 
жəне технологиялық 
қасиеттері туралы түсініктің 
болуы

9.1.2.1 материалдар туралы жалпы 
мəліметті білу;
9.1.2.2 материалтануға 
қызығушылық таныту;
9.1.2.3 қара жəне түлі-түсті метал-
дарды білу;
9.1.2.4 материалдардың қасиетін 
жəне оның түрлерін білу;
9.1.2.5 металдың физикалық, 
механикалық жəне технологиялық 
қасиеттерін білу

10.1.2.1 материалдар туралы жалпы 
мəліметті білу; 
10.1.2.2 металдың химиялық жəне 
физикалық қасиеттерін білу;
10.1.2.3 материалдардың түрлерін 
ажырату; 
10.1.2.4 материалдардың қасиетін жəне 
оның түрлерін білу;
10.1.2.5 материалдар мен 
қорытпаларды білу;
10.1.2.6 металдардың құрылымы мен 
оқыту əдістерін білу

1.3 
Слесарлық 
жұмыстың 
тəсілдері 
мен 
ережесі

7.1.3.1 жұмыс орнын 
ұйымдастыра білу;
7.1.3.2 слесарлық 
жұмысты орындау ба-
рысында техникалық 
қауіпсіздікті білу;
7.1.3.3 металды өңдеу 
тəсілдерін түсіну (бейне-
материал);

8.1.3.1 слесарлық жұмысты 
орындау барысында 
техникалық қауіпсіздікті білу; 
8.1.3.2 бағдарлама талап-
тарына сəйкес металмен 
жұмыс жасау тəсілдерін 
меңгеру;
8.1.3.3 металды өңдеу тəсіл-
дерін білу (бейнематериал);

9.1.3.1 жұмыс орнын ұйымдастыра 
білу;
9.1.3.2 құралдармен жұмыс жасай 
білу жəне жұмыстың қауіпсіздік 
ережесін сақтау;
9.1.3.3 металды өңдеу тəсілдерін 
білу (бейнематериал);
9.1.3.4 металды түзету туралы жал-
пы мəліметті білу;

10.1.3.1 жұмыс орнын ұйымдастыра 
білу;
10.1.3.2 құралдарды кəсіби деңгейде 
меңгеру жəне жұмыс жасай білу;
10.1.3.3 металды өңдеу тəсілдерін білу 
(бейнематериал);
10.1.3.4 металдың иілгіштігі туралы 
жалпы мəліметті білу;
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(Жалғасы 15-бетте) 

(Жалғасы. Басы 13-бетте) 

7.1.3.4 слесарлық 
жұмыстың құралдары мен 
құрылғыларын білу.

8.1.3.4 слесарлық жұмыста 
құралдар мен құрылғы-
лармен жұмыс жасай білу;
8.1.3.5 құралдар мен құрыл-
ғылармен жұмыс жасай білу;
8.1.3.6 металды өңдеу тəсіл-
дері мен ережелерін білу

9.1.3.5 жұмыс орнын ұйымдастыра 
білу;
9.1.3.6 құралдарды кəсіби деңгейде 
меңгеру жəне жұмыс жасау;
9.1.3.7 сызықтық белгілеуді білу;
9.1.3.8 қосымша құрылғыларды 
қолдана білу

10.1.3.5 жұмыс орнын ұйымдастыру 
жəне жабдықтай білу;
10.1.3.6 сызықтық белгілеуді білу;
10.1.3.7 жазықтықта белгілей білу;
10.1.3.8 кеңістіктік белгілеуді білу;
10.1.3.9 қосымша құрылғыларды 
қолдана білу

1.4 
Құралдар 
мен 
жабдықтар

7.1.4.1 «Слесарлық іс» 
кəсібі бойынша жұмыс 
түрлерін білу;
7.1.4.2 құралдарды 
қолданды жəне оларды 
түзетуді білу;
7.1.4.3 
бұрғылау қондырғысы 
құрал туралы түсініктің бо-
луы, бұрғылауды жасау;
7.1.4.4 кесу жəне өңдеу 
құралдарын қолдана білу
7.1.4.5 бұйымның 
графикалық бейнесін 
құрастыру жəне жұмысты 
жоспарлай білу;
7.1.4.6 слесарлық 
құралдар құрылғысын 
жəне қызметін білу;
7.1.4.7 слесарлық 
құралдарды қайрау жəне 
қызмет көрсету ережесін 
білу;
7.1.4.8 жұмыс орындау 
барысында санитарлық-
гигиеналық талаптарды 
сақтау жəне білу

8.1.4.1 «Слесарлық іс» 
пəнінің ерекшелігін білу; 
8.1.4.2 құралдарды қолдана 
білу;
8.1.4.3 сызбасы, техникалық 
суреті бойынша тапсырмаға 
бағдарлау, топтық 
əңгімелесу барысында 
жұмысты жоспарлау;
8.1.4.4 табақша металды 
қолмен өңдеу тəсілдері мен 
ережесін білу;
8.1.4.5 бұрғылау 
құрылғысын, оның түрлерін 
білу, бұрғылау құрылғысы 
туралы түсініктің болуы;
8.1.4.6 бұйымның 
техникалық суретін орын-
дай білу;
8.1.4.7 жұмыс орындау 
барысында санитарлық-
гигиеналық талаптарды 
сақтау жəне білу;
8.1.4.8 өз бетінше бөлшек-
тер мен түйіндердің түрлерін 
біріктіруді анықтай білу;
8.1.4.9 бұйымға қажетті 
жөндеу түрін таңдай білу;
8.1.4.10. жаппай өндірістегі 
бөліктерді дəл өңдеудің 
маңыздылығын түсіну

9.1.4.1 жұмыста құралдар мен 
құрылғылары қолдана білу;
9.1.4.2 құралдарды қолданды жəне 
оларды түзетуді білу;
9.1.4.3 табақша материалды пішу 
технологиясын түсіну;
9.1.4.4 қалың қабырғалы метал-
ды қолмен өңдеу тəсілдері мен 
ережесін білу;
9.1.4.5 бұрғылау құрылғысы 
жəне оның түрлерін білу. Қайрау 
құрылғысы туралы түсініктің болуы;
9.1.4.6 өз бетінше бұйымның 
технологиялық картасын құрастыра 
білу, орындалған жұмыстың сапасы 
туралы есеп беру;
9.1.4.7 жұмыс орындау барысында 
санитарлық-гигиеналық талаптар-
ды сақтау жəне білу;
9.1.4.8 құралдар мен құрылғыларды 
дұрыстау жəне қызмет көрсете 
білу;
9.1.4.9 құралға ұстағыш жасау үшін 
материалдарды білу жəне таңдай 
білу;
9.1.4.10 үлгі жəне сызбаға сəйкес 
тапсырма бойынша өз бетінше 
бағдарлай білу, алдағы жұмысты 
жоспарлау

10.1.4.1 берілген жұмысты өз бетінше 
орындай білу;
10.1.4.2 өлшеу құралдарын қолдана 
білу;
10.1.4.3 сызбасы, техникалық суреті 
бойынша тапсырмаға бағдарлау, 
топтық əңгімелесу барысында жұмысты 
жоспарлай білу;
10.1.4.5 бұрғылау құрылғысын, оның 
түрлерін білу. Жону құрылғысын білу;
10.1.4.6 өз бетінше бұйымның 
технологиялық картасын құрастыра 
білу, орындалған жұмыстың сапасы ту-
ралы есеп беру;
10.1.4.7 көру мақсатында картоннан 
немесе ермексаздан геометриялық 
пішіндер жасай білу (қолда бар зат-
тармен);
10.1.4.8 жұмыс орындау барысында 
санитарлық-гигиеналық талаптарды 
сақтау жəне білу;
10.1.4.9 құралдар мен құрылғыларды 
дұрыстау жəне қызмет көрсете білу;
10.1.4.10
білдекті бағдарламалық қамтамасыз 
ету, столярлық жұмысты автоматтан-
дыру жəне механизациясы туралы 
түсініктің болуы

2) 2-бөлім «Жұмысты орындау технологиясы»:
2-кесте
Бөлімше 7-сынып 8-сынып 9-сынып 10-сынып

2.1 Слесарлық 
өңдеуге 
дайындық опе-
рациялары

7.2.1.1 слесарлық 
жұмыстың сипаттама-
сын білу;
7.2.1.2 жұмыс орнын 
ұйымдастыра білу;
7.2.1.3 құралдар мен 
құрылғыларды білу;
7.2.1.4 дайындамалар мен 
материалдарды білу;
7.2.1.5 металды қолмен 
өңдеу технологиясын білу;
7.2.1.6 қалыпты қолдану 
жəне оны дайындай білу;
7.2.1.7 өлшеу құралдарын 
қолдану мен қызметін 
білу;
7.2.1.8 өлшемі бойынша 
белгілей білу;
7.2.1.9 слесарлық іс 
бойынша жұмыс орнын 
ұйымдастыра білу

8.2.1.1 слесарлық жұмыстың 
жалпы сипаттамасын білу;
8.2.1.2 металды түзетуді 
білу: қызметі, құралдар мен 
құрылғылар;
8.2.1.3 құралдар мен 
құрылғыларды дайындай білу;
8.2.1.4 жұмысты жоспар-
лау жəне жұмыс орнын 
ұйымдастыра білу;
8.2.1.5 алда жасалатын 
бұйымның нобайы мен эскизін 
жасай білу;
8.2.1.6. сызбаны бөлшектеуді 
білу;
8.2.1.7 үлгілерді қолдануды 
жəне оның дайындалуын білу;
8.2.1.8 өлшеу құралдарын 
қолдана білу;
8.2.1.9 құралдар мен 
құрылғыларға қызмет көрсете 
білу

9.2.1.1 слесарлық жұмыстың жал-
пы сипаттамасын білу;
9.2.1.2 профильді жəне жалпақ ме-
талды түзету тəсілдерін білу;
9.2.1.3 жұмыс орнын ұйымдастыра 
білу;
9.2.1.4 технологиялық картаны 
құрастыру жəне жоспарлай білу;
9.2.1.5 ұлттық нақышта метал-
дан бұйымдар жасау (зергерлік 
бұйымдар, нақыштау);
9.2.1.6 алда жасайтын бұйымды 
жоспарлау бойынша құралдар мен 
құрылғыларды дайындай білу;
9.2.1.7 қалыпты қолдану жəне оны 
дайындай білу;
9.2.1.8 құралдар мен құрылғыларға 
қызмет көрсете білу;
9.2.1.9 слесарлық іс бойынша 
жұмыс орнын ұйымдастыра білу

10.2.1.1 слесарлық жұмыстың 
жалпы сипаттамасын білу;
10.2.1.2 металды июге дайын-
дауды білу: маңызы, құралдар, 
құрылғылар; 
10.2.3 металды қолмен иуді орын-
дау;
10.2.1.4 металды ию 
механизация сын түсіну;
10.2.1.5 жұмыс орнын 
ұйымдастыра білу;
10.2.1.6 ұлттық нақышта металдан 
бұйым жасау;
10.2.1.7 алда жасайтын бұйымды 
жоспарлау бойынша құралдар 
мен құрылғыларды дайындай 
білу;
10.2.1.8 слесарлық жұмысқа 
қалыпты дайындай білу;
10.2.1.9 слесарлық жұмысқа 
жұмыс орнын ұйымдастыра білу

2.2
Құрастыру.

7.2.2.1 бұйымның 
техникалық суретін түсіну;
7.2.2.2 алда жасалатын 
бұйымның суреті мен сыз-
баларын салу;
7.2.2.3 қағаз жəне картон-
нан құрастыра білу;
7.2.2.4 материал қалдақ-
тарынан құрастыра білу;
7.2.2.5 атериалдардың 
құрастырымдық ерекше-
ліктерін түсіну;
7.2.2.6 материалдар мен 
бөлшектерді құрастыру 
жəне біріктіру технология-
сын білу

8.2.2.1. бұйымды құрастыра 
білу;
8.2.2.2 алда жасала-
тын бұйымның суреті мен 
нобайының суретін сала білу;
8.2.2.3 қатты материалдардан 
құрастырудың тəсілдері мен 
ережелерін білу;
8.2.2.4 металдарды біріктіру 
тəсілдері мен ережесін білу;
8.2.2.5 материалдардың 
құрастырымдық 
ерекшеліктерін білу;
8.2.2.6 материалдар мен 
бөлшектерді құрастыру жəне 
біріктіре білу

9.2.2.1 құрастырымдық құжаттарды 
түсіну; 
9.2.2.2 алда жасалатын бұйымның 
нобайын жəне суретін, сұлбасын 
жасай білу (қазақ халқының 
зергерлік бұйымдары);
9.2.2.3 зергерлік сақинаны жасау-
дың əдістері мен тəсілдерін білу;
9.2.2.4 зергерлік металдарды 
дəнекерлеу жəне біріктіруді орын-
дау;
9.2.2.5 металды арамен кесуді 
жəне материалды өңдеуді орын-
дау;
9.2.2.6 қатты металдан 
құрастыруды орындау

10.2.2.1 бұйымды құрастыруды 
орындау;
10.2.2.2 алда жасалатын 
бұйымның суретін жəне нобайын, 
сызбанұсқасын жасай білу (қазақ 
халқының ДПИ);
10.2.2.3 қағаз жəне картоннан 
құрастыра білу;
10.2.2.4 бұйымның қалпын жа-
сай білу;
10.2.2.5 құрастырудың 
технологиялық картасын білу;
10.2.2.6 қатты материалдардан 
құрастырудың технологиясын білу

2.3
Графикалық 
сауаттылық 
негіздері

7.2.3.1 бұйымның макеті, 
үлгісі, сызбасы, суретін 
жасай білу (қағаз);
7.2.3.2 өлшеу құралдарын 
қолдана білу (сызғыш 
жəне транспортир);
7.2.3.3 жасалатын 
бұйымның нобайы мен 
эскиздерін орындай білу;
7.2.3.4 құралдарды пайда-
лана отырып параллель 
жəне қисық сызықтарды 
орындай білу;
7.2.3.5 бұйымның жалпы 
сызбасын түсіну

8.2.3.1 бұйымның макеті, үлгісі, 
сызбасы, суретін жасай білу 
(қағаз);
8.2.3.2 өлшеу құралдарын 
қолдана білу (сызба үлгі жəне 
транспортир);
8.2.3.3 бірнеше бөліктен 
тұратын жасалатын бұйымның 
нобайы мен эскиздерін орын-
дай білу;
8.2.3.4 құралдарды пайдалана 
отырып өзара параллель жəне 
перпендикуляр сызықтарды 
орындай білу;
8.2.3.5 бұйымның жалпы сыз-
басын түсіну

9.2.3.1 технологиялық құжаттарды 
өңдеуді орындау;
9.2.3.2 бұйымның макеті, үлгісі, 
сызбасы, суретін жасай білу 
(қағаз);
9.2.3.3 өлшеу құралдарын қолдана 
білу (циркуль жəне транспортир);
9.2.3.4 бұйымның графикалық 
құжатының бейнесін жасау жəне 
білу;
9.2.3.5 бұйымның техникалық 
суретін орындай білу;
9.2.3.6 

бөлшектердің техникалық суретін 
рəсімдей білу

10.2.3.1 технологиялық картаны 
құрастыру , металды кесу кар-
тасы;
10.2.3.2 бұйымның макеті, үлгісі, 
сызбасы, суретін жасай білу 
(қағаз);
10.2.3.3 өлшеу құралдарын 
қолдана білу (кронциркуль жəне 
транспортир);
10.2.3.4 бұйымның технологиялық 
картасын құрастыра білу;
10.2.3.5 бұйымның графикалық 
бейнесін құрастыра білу;
10.2.3.6 техникалық суретті 
рəсімдей білу;
10.2.3.7 металдан өнер туындыла-
рын орындай білу;
10.2.3.8 металды көлемді, 
рельефті жəне контурлық өңдеуді 
орындау 
10.2.3.9 бұйымды көркем 
безендіруді орындау (қобдиша, 
декоративті жақтау)

2.4
Технологиялық 
дағдыларды 
жетілдіру

7.2.4.1 металды кесе 
білу: маңызы, құралдар, 
құрылғылар;
7.2.4.2 металға белгі қоя 
білу;
7.2.4.3 аралау жəне 
кесе білу (пышақ жəне 
кескішпен);
7.2.4.4 егеудің көмегімен 
тегіс емес бетті егеулеу 
технологиясын білу;
7.2.4.5 тегіс емес 
жазықтықта металды кесе 
білу;
7.2.4.6 металды ию тəсілі 
мен ережесін білу;
7.2.4.7 металдан тікбұрыш 
жəне қиғаш бұрышты иіп 
жасау;
7.2.4.8 мұғалімнің 
көмегімен үлгі жəне сыз-
басы бойынша тапсырма-
да бағдарлауды түсіну;
7.2.4.9 
бөлшектерді біріктіруді 
орындау;
7.2.4.10 транспортир-
мен бұрышты белгілеу, 
сызғыштың көмегімен 
қаламмен белгі қоюды 
орындау;
7.2.4.11 металды өңдеу 
тəсілдерін білу;
7.2.4.12 
қол арамен металды ара-
лау тəсілін білу

8.2.4.1 төсте, қысқышта метал-
ды кесу тəсілдерін білу;
8.2.4.2 металға белгі қоя білу;
8.2.4.3 түзу жəне тегіс емес 
жазықтықтарды аралай білу;
8.2.4.4 пішінді формалардың 
тегіс емес беттерін егеулеуді 
білу;
8.2.4.5 бұйымның бөлшектерін 
біріктіруді орындау (тойтарма 
шегенің көмегімен);
8.2.4.6 металды ию тəсілі мен 
ережесін білу;
8.2.4.7 көмекші құралдарды 
жасай білу;
8.2.4.8 төсте металды кесу 
тəсілдері мен ережесін білу;
8.2.4.9 үлгі, техникалық сурет, 
сызбасы арқылы бөлшектерді 
белгілеуді жүзеге асыру, өз 
бетінше белгілеу құралдарын 
таңдау;
8.2.4.10 сүргі сияқты бұрғылау 
құралын дайындау технологи-
ясы туралы түсініктің болуы;
8.2.4.11 
араны жұмысқа дайын-
дау реттілігін білу, қайрау, 
тегістеуді орындау

9.2.4.1 
технологиялық операцияларды 
орындалу кезектілігін түсіну;
9.2.4.2 металды кесе білу;
9.2.4.3 күрделі технологиялық опе-
рацияларды орындай білу;
9.2.4.4 пішінді формалардың тегіс 
емес беттерін егеулеуді орын-
дай білу;
9.2.4.5 рельефті формадағы 
өңдеуді жасау;
9.2.4.6 күрделі формадағы метал-
ды июдің тəсілдері мен ережесін 
білу;
9.2.4.7 көмекші құралдарды жа-
сай білу;
9.2.4.8 көмекші құралдардың 
көмегімен металды кесу тəсілдері 
мен ережелерін білу;
9.2.4.9 жеңіл операцияларды 
кезектілікпен орындай білу;
9.2.4.10 əр түрлі материалдар-
дан суреттер жиынтығын əрлеу 
негізінде слесарлық бұйымды дай-
ындау технологиясын сақтай білу;
9.2.4.11 жинау мен өңдеуді орын-
дай білу; 
9.2.4.12 сызбаүлгі, ұяшықтың 
көмегімен белгіні қоюды орындау;
9.2.4.13 металды аралау мен егеу 
тəсілдерін білу

10.2.4.1 өндірістік тапсырмаларды 
орындау кезектілігін білу;
10.2.4.2. электрлі құралдың 
көмегімен металды кесуді орын-
дау;
10.2.4.3 қысқыштың көмегімен ме-
талды бүгуді орындау;
10.2.4.4 пішінді формалардың 
тегіс емес беттерін егеулеуді 
орындай білу;
10.2.4.5 металды кесу үшін 
көмекші құралдарды жасай білу;
10.2.4.6 металды ию тəсілі мен 
ережесін білу;
10.2.4.7 элетрлі құралдар мен 
көмекші құралдардың көмегімен 
металды кесу тəсілдері мен 
ережесін білу;
10.2.4.8 жеңіл операцияларды 
кезектілікпен орындай білу;
10.2.4.9 пішінді формалардың 
тегіс емес беттерін егеулей білу;
10.2.4.10 таңдау бойынша 
бұйымды жасау, кітап сөресінің 
эскизін орындай білу;
10.2.4.11 кемшілікті анықтай білу, 
талдау, оны жоюдың əдістерін 
орнату;
10.2.4.12 таңдау бойынша 
жұмысты орындай білу;
10.2.4.13 штангенциркулмен 
мөлшерін бақылау жəне өлшеуді 
орындай білу

2.5
Мөлшерлі 
слесарлық 
өңдеу

7.2.5.1 мұғалімнің 
көмегімен тапсырмаға үлгі 
жəне сызбасы бойынша 
бағдарлай білу;
7.2.5.2  мөлшерлі жұмыс 
кезінде қауіпсіздік техни-
касын білу;
7.2.5.3
егеудің классификаци-
ясын, онымен жұмыс 
жасауды жəне күтуді, 
егеулеудің тəсілдерін білу;
7.2.5.4
егеудің классификация-
сын білу (қайталау);
7.2.5.5 сым темірден 
бұйым жасай білу;
7.2.5.6 сымдарды өңдеу 
үшін қосалқы құралдарды 
қолдана білу;
7.2.5.7 бұйымның техно-
логиялық картасын білу;
7.2.5.8 транспортир-
мен бұрышты белгілеу, 
сызғыштың көмегімен 
қаламмен белгі қоюды 
орындау;
7.2.5.9 слесарлық 
құралдармен жұмыс жа-
сау тəсілдерін білу;
7.2.5.10 металды қол ара-
мен аралау тəсілдерін 
білу;
7.2.5.11 айналмалы 
пішінді бұрғылау жəне 
таңбалау тесіктерін жа-
сай білу

8.2.5.1 мұғалімнің көмегімен 
тапсырмаға үлгі жəне сызбасы 
бойынша бағдарлай білу;
8.2.5.2
мөлшерлі жұмыс кезінде 
қауіпсіздік техникасын білу;
8.2.5.3
тегіс жəне қиғаш жазықтықты 
кесу, кесу тəсілі мен 
құралдардың түрін таңдау;
8.2.5.4
аралау бойынша құралдар мен 
құрылғыларды білу;
8.2.5.5
жұқа металдан бұйым жасай 
білу;
8.2.5.6
сымдарды өңдеу үшін қосалқы 
құралдарды қолдана білу;
8.2.5.7 бұйымның 
технологиялық картасын білу; 
8.2.5.8
сүргі сияқты бұрғылау құралын 
дайындау технологиясы тура-
лы түсініктің болуы;
8.2.5.9
бұрғының көмегімен дөңгелек 
пішінді бұрғылау тəсілдерін 
білу;
8.2.5.10 
слесарлық құралдарды 
жұмысқа дайындау кезектілігін 
білу;
8.2.5.11 
қалың қабырғалы, табақша 
металдардың белгісін білу

9.2.5.1
үлгі, техникалық сурет, сызбасы 
арқылы бөлшектерді белгілеуді 
жүзеге асыру;
9.2.5.2
мөлшерлі жұмыс кезінде қауіпсіздік 
техникасын білу жəне орындау;
9.2.5.3 тесу құралдарын білу: 
бұрғы, ұңғы, қашау, ойғыш;
9.2.5.4
көлемді жұмыс кезінде өлшеу жəне 
белгі қою құралдарын қолдана 
білу;
9.2.5.5
цилиндр жəне шаршы қималарды 
егеулей білу;
9.2.5.6
сыртқы бекіту бұрандасын кесе 
білу;
9.2.5.7
көмекші құралдарды қолдана білу;
9.2.5.8 бұйымның технологиялық 
картасын білу; 
9. 2.5.9 
бөлшектерді құрастырудың 
технологиялық процесін түсіну;
9.2.5.10 контурлық жəне ішкі жиекті 
егеулеуді орындай білу;
9.2.5.11
өз бетінше контурды егеулеуді 
орындау;
9.2.5.12 бетті жылтырату, бұрышты 
ұштау технологиясын білу жəне 
сақтау;
9.2.5.13 металдың бетін жылтыра-
туды жасай білу

10.2.5.1. бұйымныі сызбасын, 
эскизін жасай білу;
10.2.5.2 əр түрлі тəсілдермен ме-
талды кесе білу;
10.2.5.3 қол арамен аралай білу;
10.2.5.4 қиғаш аралау тəсілін 
түсіну;
10.2.5.5 металды профильді 
өңдеу тəсілдерін түсіну;
10.2.5.6 кесу құралдарын 
қайрауды орындай білу;
10.2.5.7 қашау жəне бұрғыны 
қайрау ережесін сақтау, меха-
никалық қайрақпен жұмыс жасау;
10.2.5.8 үлгі жəне шаблон, сызба 
бойынша дайындаманы белгілеу;
10.2.5.9 тесікті бұрғылау кезіндегі 
жұмыс сапасын бақылау;
10.2.5.10 металды өңдеуге қойы-
латын техникалық талаптарды 
білу;
10.2.5.11 тойтару арқылы біріктіре 
білу;
10.2.5.12  қисық метал беттерімен 
жұмыс жасау тəсілдерін меңгеру;
10.2.5.13 металды профильді еге-
улеу тəсілдерін білу;
10.2.5.14  слесарлық құралдарды, 
пышақты қайрауды орындай білу;
10.2.5.15 механикалық қайрақпен 
жұмыс, ұңғы жəне бұрғы, қашауды 
қайрау ережесін білу; 
10.2.5.16
үлгі, шаблон, сызбасы бойынша 
дайындаманы белгілей білу;
10.2.5.17 тесікті бұрғылау кезіндегі 
жұмыс сапасын бақылай білу

2.6
Металды 
көркемдік 
өңдеу

7.2.6.1 суретті белгілеу 
тəсілдері мен ережесін 
білу;
7.2.6.2 геометриялық 
өрнекті кесе білу;
7.2.6.3 тегіс қисық 
сызықты пішіннен 
қарапайым өрнек жасай 
білу;
7.2.6.4 шығарылған 
бұйымды өңдей білу

8.2.6.1
басу кезіндегі күйдіруді орын-
дау технологиясын білу;
 8.2.6.2
геометриялық пішіндерді ба-
сып шығару тəсілдерін білу;
8.2.6.3 өрнек түріндегі эскиз-
дер мен суреттерді орындай 
білу;
8.2.6.4 бұйым мен бөлшектерді 
безендіру тəсілдері мен 
ережесін білу

9.2.6.1 металды көркем безендіруді 
орындай білу;
9.2.6.2түсіну: рельеф, барельеф, 
горельеф; 
9.2.6.3 көркемдік безендірумен 
бұйымды жасай білу (қобдиша, 
картина);
9.2.6.4 басу техникасын білу;
9.2.6.5 сымнан жасау техника-
сын білу;
9.2.6.6  бөлшектерді ұлттық 
нақышта көркем безендіруді жа-
сай білу;
9.2.6.7 бөлшектердің бетін 
безендіру тəсілдерін білу;
9.2.6.8 металдың қалдықтарынан 
мүсіндеу жқмыстарын орындау

10.2.6.1 зергерлік бұйымдардың 
бетін жылтырата алу; 
10.2.6.2 күміспен, түрлі-түсті ме-
талдармен бөлшектердің бетін 
безендіру тəсілдерін білу;
10.2.6.3 қазақ ұлттық нақышта 
зергерлік бұйымдарды, 
бөлшектерді көркемдік өңдеуді 
орындай білу (құс мұрын, білезік, 
сырға);
10.2.6.4 өрнектермен бөлшек-
тердің нобайын, эскизін жасау; 
10.2.6.5 бұйымды жасау 
кезектілігін білу, технологиялық 
картаны құрастыру;
10.2.6.6 өз ойын ұлттық нақышта 
орындай білу;

10.2.6.7 қалып технологиясын 
білу;
10.2.6.8  тегіс қиғаш сызықты оңай 
өрнекті жасай білу

2.7 
Зертханалық 
жұмыстар

7.2.7.1 
жұмыс кезіндегі қауіпсіздік 
техникасын білу;
7.2.7.2 берілген бұрыш 
пен иілу радиусы бойын-
ша кесілген металдың 
жəне бейінді металдың 
дайындамаларының 
ұзындығын есептеу;
7.2.7.3
бөлшектерді өзара 
біріктіру тəсілдерін білу;
7.2.7.4
жинақтау үшін базалық 
бөлшектерді таңдай білу;
7.2.7.5
жинақтау операцияларын 
жəне оның кезектілігін 
көрсете білу;
7.2.7.6
бұйымды жинауға қажетті 
заттарды іріктей білу

8.2.7.1 жұмыс кезіндегі 
қауіпсіздік техникасын білу;
8.2.7.2 түзету жəне иілу, 
бейінді материалдың 
алгоритмдерін бастапқы 
деректерін білу: 
дайындаманың материа-
лы, өлшемдері мен пішіні, 
құралдар мен құрылғыларды 
таңдау;
8.2.7.3 бөлшектерді жинаудың 
техникалық процесін 
құрастыра білу;
8.2.7.4  қиын емес бұйымның 
жинақ сызбасын жəне оның си-
паттамасын дайындай білу;
8.2.7.5
бұйымның сипатын жəне оны 
жинау сызбасын білу;
8.2.7.6 жинақтау бірлігіне 
кіретін бөлшектерді сызбасы 
бойынша анықтай білу

9.2.7.1 жұмыс кезіндегі қауіпсіздік 
техникасын білу;
9.2.7.2 белгіленуі бойынша 
жаттығуларды орындау: берілген 
бұрыштарға тесікті орналастыру, 
циркуль мен сызғыштың көмегімен 
əр түрлі бөлшектерге жəне 
кескінділерге бөлу;
9.2.7.3 бұйымды дайындаудың тех-
нологиялық процесін құрастыра 
білу;
9.2.7.4  сызба бойынша шекті 
өлшем дердің мəндерін есептеуді 
білу;
9.2.7.5. өлшемдердің дайындығын 
анықтай білу;
9.2.7.6 жіберілген қателікті білді-
ретін түрдегі сызбаны оқи білу;
9.2.7.7 кедір-бұдырдан бетінің ор-
наласуын білу;
9.2.7.8 бөлшектердің техникалық 
сипатын құрастыра білу

10.2.7.1. жұмыс кезіндегі 
қауіпсіздік техникасын білу;
10.2.7.2 берілген мəлімет бой-
ынша бетті егеулеу алгоритмін 
білу: дайындама материалы, 
өлшемі жəне формасы, өңдеудің 
тазалығы, формасының өзгеруі; 
10.2.7.3 металды беріктігіне бай-
ланысты сынай білу;
10.2.7.4
бөлшектердің дайындалу 
дəлдігіне байланысты өлшеуді 
таңдай білу;
10.2.7.5 штангенциркулмен жəне 
микрометрмен өлшей білу;
10.2.7.6 өңдеу əдібін анықтай білу;
10.2.7.7
слесарлық жұмыстың түріне қарай 
кесу құралын таңдай білу;
10.2.7.8
бөлшектердің үлгісі бойынша 
нұсқасын құрастыра білу

2.8 Білім 
алушылардың 
өзіндік жұмысы

7.2.8.1
жұмыс орнын 
ұйымдастыру жəне техни-
ка қауіпсіздігін білу;
7.2.8.2 слесарлық опе-
рациялар бойынша 
технологиялық картаны 
құрастыра білу (таңдау 
бойынша);
7.2.8.3 өзіндік жұмыс 
тақырыптарын таңдай 
білу;
7.2.8.4 
дайындамалар мен 
материалдарға бағдарлай 
білу;
7.2.8.4 эскиз бойынша 
белгілеу жұмысын білу;
7.2.8.5
металдарды көркемдік 
өңдеуді орындай білу;
7.2.8.6
металдарды ию жəне 
түзетуді орындай білу;
7.2.8.7
құралдардың көмегімен 
металды кесуді орындай 
білу;
7.2.8.8
қайшының көмегімен ме-
талды кесу тəсілдері мен 
ережесін білу

8.2.8.1
жұмыс орнын ұйымдастыру 
жəне техника қауіпсіздігін білу;
8.2.8.2
бірлескен жұмысқа, өзіндік 
жұмысқа қатысу;
8.2.8.3 
дайындамалар мен 
материалдарға бағдарлай 
білу;
8.2.8.4 слесарлық операция-
лар бойынша технологиялық 
карталарды құрастыра білу 
(таңдау бойынша);
8.2.8.5 дайындамалар мен 
сызбанұсқаларға бағдарлай 
білу;
8.2.8.6 бейнематериалдарды 
көру, мəлімет жинақтау;
8.2.8.7 суреттеме салу жəне 
тақырыптарды таңдай білу 
(бағыт);
8.2.8.8
өлшемі бойынша шаблондар-
ды жасай білу;
8.2.8.9
шаблон бойынша металды 
кесе білу;
8.2.8.10
қайшының көмегімен металды 
кесу тəсілдері мен ережесін 
білу

9.2.8.1
жұмыс орнын ұйымдастыру жəне 
техника қауіпсіздігін білу;
9.2.8.2 кіші мектеп білім алушы-
ларына күрделі жұмысты, өзіндік 
жұмысты орындауға көмектесе 
білу
 (чеканка);
9.2.8.3 слесарлық операциялар 
бойынша технологиялық карта-
ларды құрастыра білу (таңдау 
бойынша);
9.2.8.4 
дайындамалар мен материалдарға 
бағдарлай білу; 
9.2.8.5 
бейнематериалдарды көру, 
мəлімет жинақтау;
9.2.8.6 суреттеме салу жəне 
тақырыптарды таңдай білу (чекан-
ка бағыты);
9.2.8.7
көлемді жəне рельефті беттерді 
орындай білу;
9.2.8.8
материалдарды аз қолдана білу;
9.2.8.9
чеканка бойынша құралдарды білу 
жəне қолдана білу;
9.2.8.10
чеканка бойынша көпсалалы ком-
позицияны орындай білу

10.2.8.1
жұмыс орнын ұйымдастыру жəне 
техника қауіпсіздігін білу;
10.2.8.2 слесарлық операциялар 
бойынша технологиялық карта-
ларды құрастыра білу (таңдау 
бойынша);
10.2.8.3 кіші мектеп білім алушы-
ларына күрделі жұмысты, өзіндік 
жұмысты орындауға көмектесе 
білу (зергерлік бұйым);
10.2.8.4 
дайындамалар мен 
материалдарға бағдарлай білу;
10.2.8.5 суреттеме салу жəне 
тақырыптарды таңдай білу 
(зергерлік бұйым бағыты);
10.2.8.6 дайындамалар мен 
сызбанұсқаларға бағдарлай білу;
10.2.8.7 бейнематериалдарды 
көру, мəлімет жинақтау;
10.2.8.8 
слесарлық операциялар бойын-
ша технологиялық карталарды 
құрастыра білу;
10.2.8.9
металды механикалық жолмен 
кесу

3) 3-бөлім «Еңбек заттарын талдау жəне бағалау»:
3-кесте
Бөлімше 7-сынып 8-сынып 9-сынып 10-сынып

3.1 Өз іс-
əрекетінің 
нəтижиесін 
көрсету.

7.3.1.1 еңбек нəтижиесі бой-
ынша есеп беру;
7.3.1.2  жұмысты 
орындаудың кезектілігін 
білу;
7.3.1.3  өз жұмысын бағалай 
білу;
7.3.1.4  өз достарының 
жұмысын бағалай білу;
7.3.1.5 орындалған жұмысты 
талдай білу;
7.3.1.6.
өз жұмысын ұсына 
білу(презентация)

8.3.1.1 жұмысты орындаудың 
кезектілігі туралы ауызша 
есеп беру;
8.3.1.2 сызба түрінде есеп 
құрастыру;
8.3.1.3 жұмысты орындау 
кезектілігін білу;
8.3.1.4 өз достарының 
жұмысын бағалай білу;
8.3.1.5 техникалық нұсқасын 
құрастыра білу;
8.3.1.6  өз жұмысын ұсына 
білу (презентация);

9.3.1.1 технологиялық картаны 
құрастыру; 
9.3.1.2 жұмысты орындаудың 
кезектілігін білу;
9.3.1.3 техникалық картаны 
кезектілікпен құрастыру жəне 
жұмысты талдау;
9.3.1.4 өз жұмысын бағалай білу;
9.3.1.5 орындалған жұмысты 
кезектілікпен талдай білу;
9.3.1.6 өз жұмысын ұсына білу (пре-
зентация)

10.3.1.1 өндірістік тапсырмаға 
технологиялық картаны 
құрастыру;
10.3.1.2 өндірісте технологиялық 
картаны құрастыру ережесін білу;
10.3.1.3 зергерлік бұйымдар жа-
сау кезінде штамптау құрылғысын 
орындау кезектілігін білу;
10.3.1.4 сызба түрінде есеп 
құрастыру;
10.3.1.5 орындалған жұмысты 
кезектілікпен талдай білу;
10.3.1.6 техникалық нұсқасын 
құрастыра білу;
10.3.1.7 өз жұмысын ұсына 
білу(презентация)

3.2
Тұрақты 
əрекеттегі 
мектеп 
көрмесіне 
жұмысты 
ұсыну

7.3.2.1 көрмеге жұмысты 
дайындау;
7.3.2.2 бұйымды безендіре 
білу;
7.3.2.3
бұйымның кемшілігін жою 
жəне толықтыруды орын-
дай білу;
7.3.2.4 жинақтау кезінде дай-
ындау мен өңдеуді орындау;
7.3.2.5
мектептегі көрмелерге өз 
жұмысын ұсына білу

8.3.2.1 көрмеге жұмысты да-
йындау, жұмысты сипаттау;
8.3.2.2 бұйымды бөлшектер 
бойынша, жалпы жоспар бо-
йынша жасау жəне толықтыра 
білу;
8.3.2.3 көрмеге дайындық 
кезінде мұғалімге жəне сы-
ныптастарына өз жұмысын 
ұсына білу;
8.3.2.4  бұйымның 
кемшіліктерін жою жəне 
толықтыру;
8.3.2.5 мектептегі көрмелерге 
өз жұмысын ұсына білу

9.3.2.1 көрмеге жұмысты дайындау, 
орындалуы туралы фотоесеп жасау;
9.3.2.2 
бұйымды безендіру жəне жұмысты 
кезектілікпен орындау;
9.3.2.3 жинақтау кезінде дайындау 
мен өңдеуді білу;
9.3.2.4 бұйымды бөлшектер бойын-
ша, жалпы жоспар бойынша жасау 
жəне толықтыра білу;
9.3.2.5  бұйымның кемшіліктерін жою 
жəне толықтыру;
9.3.2.6 мектептегі көрмелерге өз 
жұмысын ұсына білу

9.3.2.1 көрмеге жұмысты дайын-
дау, орындалуы туралы фотоесеп 
жасау;
10.3.2.2 бұйымды безендіру жəне 
жұмысты кезектілікпен орындау;
10.3.2.3 жинақтау кезінде дайын-
дау мен өңдеуді орындай білу;
10.3.2.4 бұйымды бөлшектер бой-
ынша, жалпы жоспар бойынша 
жасау жəне толықтыра білу;
10.3.2.5  бұйымның кемшіліктерін 
жою жəне толықтыру;
10.3.2.6 бұйымды ұлттық нақышта 
безендіру;
10.3.2.7 мектептегі көрмелерге өз 
жұмысын ұсына білу

3.3
Барлық 
деңгейдегі 
көрмелерге 
қатысу

7.3.3.1 көрмеге жұмысты 
ұйымдастыра білу;
7.3.3.2 
мектеп ішілік іс-шаралар мен 
көрмелерге қатысу;
7.3.3.3 жұмысқа талдау 
жасау

8.3.3.1 көрмеге жұмысты 
ұйымдастыра білу;
8.3.3.2 мектеп ішілік іс-
шаралар мен көрмелерге 
қатысу;
8.3.3.3 жұмысқа талдау жасау

9.3.3.1 көрмеге жұмысты 
ұйымдастыра білу;
9.3.3.2 мектеп ішілік іс-шаралар мен 
көрмелерге қатысу;
9.3.3.3 жұмысқа талдау жасау

10.3.3.1 көрмеге жұмысты 
ұйымдастыра білу;
10.3.3.2 мектеп ішілік іс-шаралар 
мен көрмелерге қатысу;
10.3.3.3 жұмысқа талдау жасау

3.4 БАҚ 
жұмысты 
жариялау

7.3.4.1 жұмыс тəсілдері бой-
ынша оқу фильмін жасау

8.3.4.1 жұмыс тəсілдері бой-
ынша оқу фильмін жасау

9.3.4.1 профиль бойынша оқу 
фильмін жасау

10.3.4.1 профиль бойынша оқу 
фильмін жасау

Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға арналған 
7-9 (10) сыныптар үшін «Кəсіби еңбекке баулу. Слесарлық іс» 

пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын 
жүзеге асыру бойынша ұзақмерзімді жоспар

1) 7-сынып
4-кесте 

Бө
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м

Бөлімше Оқу мақсаттары

1 тоқсан

1.
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1.1 Еңбек пəні 
туралы жалпы 
мəлімет

7.1.1.1 өзін Қазақстанның азаматы ретінде 
сезіну

1.2 материал-
тануға кіріспе

7.1.2.1 материалдар туралы жалпы мəліметті 
білу

1.3 жұмыс 
тəсілдері мен 
ережесі

7.1.3.1 жұмыс орнын ұйымдастыра білу

1.4 Құралдар 
мен жабдықтар.

7.1.4.1 «Слесарлық іс» кəсібі бойынша жұмыс 
түрлерін білу;
7.1.4.2 құралдарды қолданды жəне оларды 
түзетуді білу

2.
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2.1 Слесарлық 
өңдеуге 
дайындық опе-
рациялары.

7.2.1.1 слесарлық жұмыстың сипаттамасын 
білу;
7.2.1.2 жұмыс орнын ұйымдастыра білу

2.2 Құрастыру 7.2.2.1 бұйымның техникалық суретін түсіну;
7.2.2.2 алда жасалатын бұйымның суреті мен 
сызбаларын салу

2.3 Графикалық 
сауаттылық 
негіздері

7.2.3.1 бұйымның макеті, үлгісі, сызбасы, 
суретін жасай білу (қағаз);
7.2.3.2 өлшеу құралдарын қолдана білу 
(сызғыш жəне транспортир)

2.4 
технологиялық 
дағдыларды 
жетілдіру

7.2.4.1 металды кесе білу: маңызы, құралдар, 
құрылғылар;
7.2.4.2 металға белгі қоя білу;
7.2.4.3 аралау жəне кесе білу (пышақ жəне 
кескішпен)

2.5 Мөлшерлі 
слесарлық 
өңдеу

7.2.5.1 мұғалімнің көмегімен тапсырмаға үлгі 
жəне сызбасы бойынша бағдарлай білу;
7.2.5.2 мөлшерлі жұмыс кезінде қауіпсіздік тех-
никасын білу;
7.2.5.3 егеудің классификациясын, оны-
мен жұмыс жасауды жəне күтуді, егеулеудің 
тəсілдерін білу

2.6 Металды 
көркемдік өңдеу

7.2.6.1 суретті белгілеу ережесі мен тəсілдерін 
білу

2.7 Зертха-
налық 
жұмыстар

7.2.7.1 жұмыс кезіндегі қауіпсіздік техникасын 
білу;
7.2.7.2. берілген бұрыш пен иілу радиусы бо-
йынша кесілген металдың жəне бейінді метал-
дың дайындамаларының ұзындығын есептеу

2.8 Білім 
алушылардың 
өзіндік жұмысы

7.2.8.1 жұмыс орнын ұйымдастыру жəне тех-
ника қауіпсіздігін білу; 7.2.8.2 слесарлық опе-
рациялар бойынша технологиялық картаны 
құрастыра білу (таңдау бойынша)

3.
 Е
ңб
ек

 за
тт
ар
ын

 та
лд
ау

 
жə

не
 б
ағ
ал
ау

3.1 Еңбек зат-
тарын талдау 
жəне бағалау

7.3.1.1 баға қою кезінде есеп бере білу;
7.3.1.2 жұмысты орындау кезектілігін білу

3.2 Тұрақты 
əрекеттегі мек-
теп көрмесіне 
жұмысты ұсыну

7.3.2.1 көрмеге жұмысты дайындау

3.3 Барлық 
дең гейдегі 
көрмелерге 
қатысу

7.3.3.1 көрмеге жұмысты ұйымдастыра білу

2-тоқсан

1.
М
ат
ер
иа
лт
ан
у.

 Қ
ұр
ал
да
р 
ме

н 
жа

бд
ық
та
р

1.1 Еңбек пəні 
туралы жалпы 
мəлімет

7.1.1.1 «Слесарлық іс» пəнінің ерекшеліктерін 
білу

1.2 Кіріспе жəне 
материалтану

7.1.2.1 материалтануды білу

1.3 Слесарлық 
жұмыстың 
тəсілдері мен 
ережесі

7.1.3.1 слесарлық жұмысты орындау кезіндегі 
ҚТ білу

1.4 Құралдар 
мен жабдықтар

7.1.4.1 бұрғылау құрылғысын, оның түрлерін 
білу, бұрғылау құрылғысы туралы түсініктің 
болуы;
7.1.4.2 кесу жəне өңдеу құралдарын қолдана 
білу

2.
 Ж

ұм
ыс

ты
 о
ры

нд
ау

 те
хн
ол
ог
ия
сы

2.1 Слесарлық 
өңдеуге 
дайындық опе-
рациялары

7.2.1.1 құралдар мен құрылғыларды түсіну;
7.2.1.2 дайындамалар мен материалдарды 
білу

2.2 Құрастыру 7.2.2.1 қағаз жəне картоннан құрастыра білу;
7.2.2.2 материал қалдақтарынан құрастыра 
білу

2.3 Графикалық 
сауаттылық 
негіздері

7.2.3.1 жасалатын бұйымның нобайы мен 
эскиздерін орындай білу

2.4 
Технологиялық 
дағдыларды 
жетілдіру.

7.2.4.1 егеудің көмегімен тегіс емес бетті 
егеулеуді білу;
7.2.4.5 тегіс емес жазықтықта металды кесе 
білу;
7.2.4.6 металды ию тəсілі мен ережесін білу

2.5 Мөлшерлі 
слесарлық 
өңдеу

7.2.5.1 егеудің классификациясын білу 
(қайталау);
7.2.5.2 сым темірден бұйым жасай білу;
7.2.5.3 сымдарды өңдеу үшін қосалқы 
құралдарды қолдана білу

2.6 Металды 
көркемдік өңдеу

7.2.6.1 геометриялық өрнекті кесе білу

2.7 Зертха-
налық 
жұмыстар

7.2.7.1 берілген бұрыш пен иілу радиусы 
бойынша кесілген металдың жəне бейінді 
металдың дайындамаларының ұзындығын 
есептеу;
7.2.7.1 өзара біріктіру тəсілдерін білу

2.8 Білім 
алушылардың 
өзіндік жұмысы

7.2.8.1 өзіндік жұмыс тақырыптарын таңдай 
білу;
7.2.8.2 материалдар бойынша бағдарлай білу

3.
Ең

бе
к з

ат
та
ры

н 
та
лд
ау

 
жə

не
 б
ағ
ал
ау

3.1 Өз іс-əреке-
тінің нəтижиесін 
көрсету

7.3.1.1 өзінің жұмысын бағалай білу;
7.3.1.2 өзінің достарының жұмысын бағалай 
білу

3.2 Тұрақты 
əрекеттегі мек-
теп көрмесіне 
жұмысты ұсыну

7.3.2.1 бұйымның кемшілігін жоюды жəне 
толықтыруды білу

3.3 Барлық дең-
гейдегі көрме-
лерге қатысу

7.3.3.1. мектеп ішілік іс-шаралар мен 
көрмелерге қатыса алу

3-тоқсан

1.
М
ат
ер
иа
лт
ан
у.

 Қ
ұр
ал
да
р 
ме

н 
жа

бд
ық
та
р

1.1 Еңбек пəні 
туралы жалпы 
мəлімет

7.1.1.1 «Слесарь» мамандығының 
ерекшеліктерімен таныса білу

1.2
Мате риал-
тануға кіріспе

7.1.2.1 материалдардың əр түрін ажырата білу

1.3 Слесарлық 
жұмыстың 
тəсіл дері мен 
ережесі

7.1.3.1 металды өңдеу тəсілдерін түсіну (бей-
нематериал)

1.4 Құралдар 
мен жабдықтар

7.1.4.1 бұйымның графикалық бейнесін 
құрастыру жəне жоспарлай білу;
7.1.4.2 слесарлық құралдар құрылғысын жəне 
қызметін білу

2.
Ж
ұм

ыс
ты

 о
ры

нд
ау

 те
хн
ол
ог
ия
сы

2.1 Слесарлық 
өңдеуге 
дайындық опе-
рациялары

7.2.1.1 бейнематериалды қолмен өңдеуді 
түсіну; 7.2.1.2 үлгілерді қолдануды жəне оның 
дайындалуын білу; 7.2.1.3 өлшеу құралдарын 
қолдану мен қызметін білу

2.2 Құрастыру 7.2.2.1 қағаз жəне картоннан құрастыра білу;
7.2.2.2 материал қалдақтарынан құрастыра 
білу; 7.2.2.3 құрастыруда материалдардың 
ерекшеліктерін түсіну; 7.2.2.4 материалдар мен 
бөлшектерді біріктіру мен құрастыруды білу

2.3 Графикалық 
сауаттылық 
негіздері

7.2.3.1 өлшеу құралдарын қолдана білу 
(сызғыш жəне транспортир);
7.2.3.2 жасалатын бұйымның нобайы мен 
эскиздерін орындай білу;
7.2.3.3 құралдарды пайдалана отырып парал-
лель жəне қисық сызықтарды орындай білу

2.4
Технологиялық 
дағдыларды 
жетілдіру

7.2.4.1 металдан тікбұрыш жəне қиғаш 
бұрышты иіп жасау;
7.2.4.2 мұғалімнің көмегімен үлгі жəне сызба-
сы; бойынша тапсырмада бағдарлауды түсіну;
7.2.4.3 бөлшектерді біріктіруді орындай білу

2.5 Мөлшерлі 
слесарлық 
өңдеу

7.2.5.1 егеудің классификациясын білу 
(қайталау);
7.2.5.2 сым темірден бұйым жасай білу;
7.2.5.3 сымдарды өңдеу үшін қосалқы 
құралдарды қолдана білу;
7.2.5.4 бұйымның технологиялық картасын 
білу
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(Жалғасы. Басы 13-14-беттерде) 

2.6 Металды 
көркемдік өңдеу

7.2.6.1 тегіс қисық сызықты пішіннен 
қарапайым өрнек жасай білу

2.7 
Зертханалық 
жұмыстар

7.2.7.1 өзара біріктіру тəсілдерін білу;
7.2.7.2 жинақтау үшін базалық бөлшектерді 
таңдай білу

2.8 Білім 
алушылардың 
өзіндік жұмысы

7.2.8.1 металдарды көркемдік өңдеуді орын-
дай білу;
7.2.8.2 металдарды түзету мен июді орын-
дай білу

3.
Ең

бе
к з

ат
та
ры

н 
та
лд
ау

 
жə

не
 б
ағ
ал
ау

3.1 Өз іс-
əрекетінің 
нəтижиесін 
көрсету

7.3.1.1 өзінің жұмысын бағалай білу;
7.3.1.2 өзінің достарының жұмысын бағалай 
білу

3.2 Тұрақты 
əрекеттегі мек-
теп көрмесіне 
жұмысты ұсыну

7.3.2.1 бұйымның кемшілігін жоюды жəне 
толықтыруды білу;
7.3.2.2 жинақтау кезінде өңдеу мен дайында-
уды білу

3.3 Барлық 
деңгейдегі 
көрмелерге 
қатысу

7.3.3.1 көрмеге жұмысты ұйымдастыра білу;
7.3.3.2 мектеп ішілік іс-шаралар мен 
көрмелерге қатыса алу;
7.3.3.3 жұмысты талдау

4-тоқсан

1.
 М
ат
ер
иа
лт
ан
у.

 Қ
ұр
ал
да
р 
ме

н 
жа

бд
ық
та
р

1.1 Еңбек пəні 
туралы жалпы 
мəлімет

7.1.1.1 «Слесарь» мамандығының 
ерекшеліктерімен таныса білу

1.2 Кіріспе жəне 
материалтану

7.1.2.1 металдың физикалық, механикалық 
жəне технологиялық қасиеттері туралы 
түсініктің болуы

1.3 Слесарлық 
жұмыстың 
тəсіл дері мен 
ережесі

7.1.3.1 слесарлық жұмыстың құралдары мен 
құрылғыларын білу

1.4 Құралдар 
мен жабдықтар

7.1.4.1 слесарлық құралдарды қайрау жəне 
қызмет көрсетуді білу;
7.1.4.2 жұмыс орындау барысында 
санитарлық-гигиеналық талаптарды сақтау 
жəне білу

2.
Ж
ұм

ыс
ты

 о
ры

нд
ау

 те
хн
ол
ог
ия
сы

2.1 Слесарлық 
өңдеуге 
дайындық опе-
рациялары.

7.2.1.1 өлшеу құралдарын қолдану мен 
қызметін білу;
7.2.1.2 өлшемі бойынша белгілей білу;
7.2.1.3 слесарлық іс бойынша жұмыс орнын 
ұйымдастыра білу

2.2 Құрастыру 7.2.2.1 материалдардың құрастырымдық 
ерекшеліктерін білу;
7.2.2.2 материалдар мен бөлшектерді 
құрастыру жəне біріктіре білу

2.3 Графикалық 
сауаттылық 
негіздері

7.2.3.1 құралдарды пайдаланып параллель 
жəне қиғаш сызықтарды салу;
7.2.3.2 бұйымның жалпы сызбасын білу

2.4 Техно -
логиялық 
дағдыларды 
жетілдіру

7.2.4.1 транспортирмен бұрышты белгілеу, 
сызғыштың көмегімен қаламмен белгі қоюды 
орындау;
7.2.4.2 металды өңдеу тəсілдерін білу;
7.2.4.3 бұрғы, қол арамен металды аралау 
тəсілдерін білу  

2.5 Мөлшерлі 
слесарлық 
өңдеу

7.2.5.1 слесарлық құралдармен жұмыс жасау 
тəсілдерін білу;
7.2.5.2 металдарды қол арамен аралау 
тəсілдерін білу;
7.2.5.3 айналмалы пішінді бұрғылау жəне 
таңбалау тесіктерін жасай білу

2.6 Металды 
көркемдік өңдеу

7.2.6.1 шығарылған бұйымды өңдей білу

2.7 
Зертханалық 
жұмыстар

7.2.7.1 жинақтау операцияларын жəне оның 
кезектілігін белгілей білу;
7.2.7.2 бұйымды жинақтау үшін қажетті заттар-
ды таңдай алу

2.8 Білім 
алушылардың 
өзіндік жұмысы

7.2.8.1 құралдардың көмегімен металды кесуді 
орындай білу;
7.2.8.2 қайшының көмегімен металды кесу 
тəсілдері мен ережесін білу

3.
Ең

бе
к з

ат
та
ры

н 
та
лд
ау

 ж
əн
е 

ба
ға
ла
у

3.1 Өз іс-
əрекетінің 
нəтижиесін 
көрсету

7.3.1.1 орындалған жұмысты кезектілікпен өз 
бетінше талдай білу;
7.3.1.2 өз жұмысын ұсына білу (қорғау)

3.2 Тұрақты 
əрекеттегі мек-
теп көрмесіне 
жұмысты ұсыну

7.3.2.1 жинақтау кезінде өңдеу мен дайында-
уды білу;
7.3.2.2 мектеп көрмелеріне өз жұмысын ұсына 
білу

3.3 Барлық 
деңгейдегі 
көрмелерге 
қатысу

7.3.3.1 мектеп ішілік іс-шаралар мен 
көрмелерге қатыса алу;
7.3.3.2. жұмысты талдау

3.4 БАҚ жұ-
мысты
жариялау

7.3.4.1 жұмыс тəсілдері бойынша оқу фильмін 
жасау 

2) 8-сынып:
5-кесте 

Бө
лі
м Бөлімше Оқыту мақсаттары

1-тоқсан

1.
 М
ат
ер
иа
лт
ан
у.

 Қ
ұр
ал
да
р 

ме
н 
жа

бд
ық
та
р

1.1 Еңбек пəні 
туралы жалпы 
мəлімет

8.1.1.1 патриотизм сезімін түсіну

1.2 кіріспе жəне 
материалтану

8.1.2.1 материалдар туралы жалпы мəліметті 
білу

1.3 Слесарлық 
жұмыстың 
тəсілдері мен 
ережесі

8.1.3.1 слесарлық жұмысты орындау 
кезіндегі ҚТ білу;
8.1.3.2 жұмыс тəсілдерін меңгеру мен ҚТ 
ережесін сақтауды білу

1.4 Құралдар мен 
жабдықтар

8.1.4.1 «Слесарлық іс» ерекшеліктерін білу;
8.1.4.2 құралдарды қолдану жəне оны түзете 
білу

2.
Ж
ұм

ыс
ты

 о
ры

нд
ау

 те
хн
ол
ог
ия
сы

2.1 Слесарлық 
өңдеуге 
дайындық опера-
циялары

8.2.1.1 слесарлық жұмыстың жалпы сипатта-
масын білу;
8.2.1.2 металды түзетуді білу: қызметі, 
құралдар мен құрылғылар

2.2 Құрастыру 8.2.2.1 бұйымды құрастыра білу
2.3 Графикалық 
сауаттылық 
негіздері 

8.2.3.1 бұйымның макеті, үлгісі, сызбасы, 
суретін жасай білу (қағаз);
8.2.3.2 өлшеу құралдарын қолдана білу (сыз-
ба үлгі жəне транспортир)

2.4 
Технологиялық 
дағдыларды 
жетілдіру

8.2.4.1 төсте, қысқышта металды кесу 
тəсілдерін білу;
8.2.4.2 металға белгі қоя білу;
8.2.4.3 түзу жəне тегіс емес жазықтықтарды 
аралай білу

2.5 Мөлшерлі 
слесарлық өңдеу

8.2.5.1 мұғалімнің көмегімен тапсырмаға үлгі 
жəне сызбасы бойынша бағдарлай білу;
8.2.5.2 мөлшерлі жұмыс кезінде қауіпсіздік 
техникасын білу;
8.2.5.3 тегіс жəне қиғаш жазықтықты кесу, 
кесу тəсілі мен құралдардың түрін таңдау

2.6 Металды 
көркемдік өңдеу

8.2.6.1 басу кезіндегі күйдіруді орындау тех-
нологиясын білу

2.7 Зертханалық 
жұмыстар

8.2.7.1 жұмыс кезінде қауіпсіздік техника-
сын білу

2.8 Білім 
алушылардың 
өзіндік жұмысы

8.2.8.1 жұмыс орнын ұйымдастыру жəне тех-
ника қауіпсіздігін білу;
8.2.8.2 бірлескен жұмысқа, өзіндік жұмысқа 
қатысу

3.
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3.1 Өз іс-əреке-
тінің нəтижиесін 
көрсету.

8.3.1.1 орындалған жұмыстың кезектілігі ту-
ралы ауызша есеп беру

3.2 Тұрақты 
əрекеттегі мек-
теп көрмесіне 
жұмысты ұсыну

8.3.2.1 көрмеге жұмысты дайындау, көрме 
жұмысын сипаттау

3.3 Барлық 
деңгейдегі 
көрмелерге 
қатысу

8.3.3.1 көрмеге жұмысты ұйымдастыра білу

2-тоқсан

1.
 М
ат
ер
иа
лт
ан
у.

 Қ
ұр
ал
да
р 

ме
н 
жа

бд
ық
та
р

1.1 Еңбек пəні 
туралы жалпы 
мəлімет

8.1.1.1 «Слесарлық іс» пəнінің 
ерекшеліктерін түсінуі мен білімін көрсете 
білу

1.2 Кіріспе жəне 
материалтану

8.1.2.1 материалтануды білу

1.3 Слесарлық 
жұмыстың 
тəсілдері мен 
ережесі

8.1.3.1 слесарлық жұмысты орындау 
кезіндегі ҚТ білу;
8.1.3.2 жұмыс тəсілдерін меңгеру мен ҚТ 
ережесін сақтауды білу

1.4 Құралдар мен 
жабдықтар

8.1.4.1 «Слесарлық іс» ерекшеліктерін білу;
8.1.4.2. құралдарды қолдану жəне оны түзете 
білу

2.
Ж
ұм

ыс
ты

 о
ры

нд
ау

 те
хн
ол
ог
ия
сы

2.1 Слесар-
лық өңдеуге 
дайындық
операциялары

8.2.1.1 слесарлық жұмыстың жалпы сипатта-
масын білу;
8.2.1.2 металды түзетуді білу: маңызы, 
құралдар мен құрылғылар

2.2 Құрастыру 8.2.2.1 қатты материалдардан құрастыруды 
білу;
8.2.2.2 металды біріктірудің тəсілдері мен 
ережесін білу

2.3 Графикалық 
сауаттылық 
негіздері

8.2.3.1 бірнеше бөліктен тұратын жасалатын 
бұйымның нобайы мен эскиздерін орын-
дай білу

2.4 
Технологиялық 
дағдыларды 
жетілдіру

8.2.4.1 түзу жəне тегіс емес жазықтықтарды 
аралай білу;
8.2.4.2 пішінді формалардың тегіс емес 
беттерін егеулей білу;
8.2.4.3 бұйымның бөлшектерін біріктіруді 
түсіну (тойтарма шегенің көмегімен)

2.5 Мөлшерлі 
слесарлық өңдеу

8.2.5.1 тегіс жəне қиғаш жазықтықты кесу, 
кесу тəсілі мен құралдардың түрін таңдау;
8.2.5.2 аралау бойынша құралдар мен 
құрылғыларды білу

2.6 Металды 
көркемдік өңдеу

8.2.6.1 геометриялық пішіндерді басып 
шығару тəсілдерін білу

2.7 Зертханалық 
жұмыстар

8.2.7.1 түзету жəне иілу, бейінді 
материалдың алгоритмдерін бастапқы 
деректерін білу: дайындаманың матери-
алы өлшемдері мен пішіні, құралдар мен 
құрылғыларды таңдау;
8.2.7.2 бөлшектерді жинаудың техникалық 
процесін құрастыра білу

2.8 Білім 
алушылардың 
өзіндік жұмысы

8.2.8.1 материалдар бойынша бағдарлай 
білу; 8.2.8.2 слесарлық операциялар бойын-
ша технологиялық картаны құрастыра білу 
(таңдау бойынша)

3.
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3.1 Өз іс-
əрекетінің 
нəтижиесін 
көрсету

8.3.1.1 жұмысты орындау кезектілігін білу;
8.3.1.2 өз достарының жұмысын бағалай білу

3.2 Тұрақты 
əрекеттегі мек-
теп көрмесіне 
жұмысты ұсыну

8.3.2.1 бөлшектер бойынша жəне жалпы 
жоспар бойынша бұйымды дайындау жəне 
толықтыра білу

3.3 Барлық дең-
гейдегі көрме-
лерге қатысу

8.3.3.1 көрмеге жұмысты ұйымдастыра білу

3-тоқсан

1.
М
ат
ер
иа
лт
ан
у.

 Қ
ұр
ал
да
р 
ме

н 
жа

бд
ық
та
р 1.1 Еңбек пəні 

туралы жалпы 
мəлімет

8.1.1.1 слесарлық өндірістің негізгі кəсіптерін 
түсіну

1.2 Кіріспе жəне 
материалтану

8.1.2.1 материалдардың əр түрін ажыра-
та білу

1.3 Слесарлық 
жұмыстың 
тəсілдері мен 
ережесі

8.1.3.1 металды өңдеу тəсілдерін түсіну (бей-
нематериал);
8.1.3.2 слесарлық жұмыстың құралдары мен 
құрылғыларын қолдана білу

1.4 Құралдар мен 
жабдықтар

8.1.4.1 бұрғылау құрылғысын, оның түрлерін 
білу. Бұрғылау құрылғысы туралы түсініктің 
болуы;
8.1.4.2 бұйымның техникалық суретін орын-
дай білу;
8.1.4.3 жұмыс орындау барысында 
санитарлық-гигиеналық талаптарды сақтау 
жəне білу

2.
Ж
ұм

ыс
ты

 о
ры

нд
ау

 те
хн
ол
ог
ия
сы

2.1 Слесарлық 
өңдеуге 
дайындық опера-
циялары

8.2.1.1 алда жасалатын бұйымның нобайы 
мен эскизін жасай білу;
8.2.1.2 сызбада бөлшектей білу;
8.2.1.3 үлгілерді қолдануды жəне оның дай-
ындалуын білу

2.2 Құрастыру 8.2.2.1 қатты металдан құрастыруды білу;
8.2.2.2 металды біріктірудің тəсілдері мен 
ережесін білу

2.3 Графикалық 
сауаттылық 
негіздері

8.2.3.1 бірнеше бөліктен тұратын жасалатын 
бұйымның нобайы мен эскиздерін орындай 
білу;
8.2.3.2 құралдары қолданып өзара парал-
лель жəне перпендикуляр сызықтарды орын-
дай білу

2.4 
Технологиялық 
дағдыларды 
жетілдіру

8.2.4.1 көмекші құралдарды жасай білу;
8.2.4.2 төсте металды кесу тəсілдері мен 
ережесін білу;
8.2.4.3 үлгі, техникалық сурет, сызбасы 
арқылы бөлшектерді белгілеуді жүзеге асы-
ру, өз бетінше белгілеу құралдарын таңдау

2.5 Мөлшерлі 
слесарлық өңдеу

8.2.5.1 сымдарды өңдеу үшін қосалқы 
құралдарды қолдана білу;
8.2.5.2 бұйымның технологиялық картасын 
білу;
8.2.5.3 сүргі сияқты слесар құралын дайын-
дау технологиясы туралы түсініктің болуы;
8.2.5.4 бұрғының көмегімен дөңгелек пішінді 
бұрғылау тəсілдерін білу

2.6 Металды 
көркемдік өңдеу

8.2.6.1 өрнек түріндегі эскиздер мен 
суреттерді орындай білу

2.7 Зертханалық 
жұмыстар

8.2.7.1 қиын емес бұйымның жинақ сызбасын 
жəне оның сипаттамасын дайындау;
8.2.7.2 бұйымның сипатын жəне оны жинау 
сызбасын білу

2.8 Білім 
алушылардың 
өзіндік жұмысы

8.2.8.1 дайындамаларға жəне эскиздерге 
бағдарлана білу;
8.2.8.2 бейнематериалдарды көру, мəлімет 
жинақтау;
8.2.8.3 суреттеме салу жəне тақырыптарды 
таңдай білу (бағыт);
8.2.8.4. өлшемі бойынша шаблондарды жа-
сай білу
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3.1 Өз іс-
əрекетінің 
нəтижиесін 
көрсету

8.3.1.1 өз достарының жұмысын бағалай 
білу;
8.3.1.2 техникалық нұсқасын құрастыра білу

3.2 Тұрақты 
əрекеттегі мек-
теп көрмесіне 
жұмысты ұсыну

8.3.2.1 көрмеге дайындық кезінде мұғалімге 
жəне сыныптастарына өз жұмысын ұсына 
білу;
8.3.2.2 бұйымның кемшілігін жоюды жəне 
толықтыруды білу

3.3 Барлық 
деңгейдегі 
көрмелерге 
қатысу

8.3.3.1 мектеп ішілік іс-шаралар мен 
көрмелерге қатыса алу

4-тоқсан

1.
М
ат
ер
иа
лт
ан
у.

 Қ
ұр
ал
да
р 
ме

н 
жа

бд
ық
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р

1.1 Еңбек пəні 
туралы жалпы 
мəлімет

8.1.1.1 слесарлық өндірістің негізгі кəсіптерін 
түсіну

1.2 Кіріспе жəне 
материалтану

8.1.2.1 металдың физикалық, механикалық, 
технологиялық қасиеттерін түсіну

1.3 Слесарлық 
жұмыстың 
тəсілдері мен 
ережесі

8.1.3.1 құралдар мен құрылғылармен жұмыс 
жасай білу;
8.1.3.2 металды өңдеу тəсілдері мен 
ережелерін білу

1.4 Құралдар мен 
жабдықтар

8.1.4.1 бөлшектер мен түйіндерді біріктіру 
түрін өз бетінше анықтай білу;
8.1.4.2 бұйымды қажетті жөндеу түрін 
таңдауды түсіну;
8.1.4.3 жаппай өндірістегі бөліктерді дəл 
өңдеудің маңыздылығын түсіну
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нд
ау

 те
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2.1 Слесарлық 
өңдеуге 
дайындық опера-
циялары

8.2.1.1 үлгілерді қолдануды жəне оның дай-
ындалуын білу;
8.2.1.2 өлшеу құралдарын қолдана білу;
8.2.1.3 құралдар мен құрылғыларға қызмет 
көрсете білу

2.2 Құрастыру 8.2.2.1 материалдардың құрылымдық 
ерекшеліктерімен таныстыру;
8.2.2.2 материалдар мен бөлшектерді 
құрастыру жəне біріктіре білу

2.3 Графикалық 
сауаттылық 
негіздері

8.2.3.1 құралдары қолданып өзара парал-
лель жəне перпендикуляр сызықтарды орын-
дай білу;
8.2.3.2 бұйымның жалпы сызбасын түсіну

2.4 
Технологиялық 
дағдыларды 
жетілдіру

8.2.4.1 сүргі сияқты бұрғылау құралын дай-
ындау технологиясы туралы түсініктің болуы;
8.2.4.2 араны жұмысқа дайындау реттілігін 
білу, қайрау, тегістеуді орындау

2.5 Мөлшерлі 
слесарлық өңдеу

8.2.5.1. слесарлық құралдарды жұмысқа дай-
ындау кезектілігін білу;
8.2.5.2 қалың қабырғалы, табақша 
металдардың белгісін білу

2.6 Металды 
көркемдік өңдеу

8.2.6.1 бұйым мен бөлшектерді безендіру 
тəсілдері мен ережесін білу

2.7 Зертханалық 
жұмыстар

8.2.7.1 бұйымның сипатын жəне оны жинау 
сызбасын білу;
8.2.7.2 жинақтау бірлігіне кіретін бөлшектерді 
сызбасы бойынша анықтай білу

2.8 Білім 
алушылардың 
өзіндік жұмысы

8.2.8.1 өлшемі бойынша шаблондарды жа-
сай білу;
8.2.8.2 шаблон бойынша металды кесе білу;
8.2.8.3 қайшының көмегімен металды кесу 
тəсілдері мен ережесін білу
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3.1 Өз іс-əреке-
тінің нəтижиесін 
көрсету

8.3.1.1 техникалық нұсқасын құрастыра білу;
8.3.1.2 өз жұмысын ұсына білу(қорғау)

3.2 Тұрақты 
əрекеттегі мек-
теп көрмесіне 
жұмысты ұсыну

8.3.2.1 бұйымның кемшілігін жоюды жəне 
толықтыруды білу;
8.3.2.2 мектеп көрмелеріне өз жұмысын 
ұсына білу

3.3 Барлық дең-
гейдегі көрме-
лерге қатысу

8.3.3.1 жұмысты талдау

3.4 БАҚ жұмысты 
жариялау

8.3.4.1 жұмыс тəсілдері туралы оқу фильмін 
құрастыра білу

3) 9-сынып:
6-кесте

Бө
лі
м

Бөлімше Оқыту мақсаттары

1-тоқсан

1.
 М
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1.1 Еңбек пəні 
туралы жалпы 
мəлімет

9.1.1.1 басқаның көзқарасына құрмет көрсету

1.2 кіріспе жəне 
материалтану

9.1.2.1 материалдар туралы жалпы мəліметті 
білу;
9.1.2.2 материалтануға қызығушылық білдіру

1.3 Слесарлық 
жұмыстың 
тəсілдері мен 
ережесі

9.1.3.1 жұмыс орнын ұйымдастыра білу;
9.1.3.2 құралдарды меңгеру жəне жұмыстың 
қауіпсіздік ережесін сақтау

1.4 Құралдар мен 
жабдықтар

9.1.4.1 жұмыста құралдар мен құрылғылары 
қолданаі білу;
9.1.4.2 құралдарды қолданды жəне оларды 
түзетуді білу
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2.1 Слесарлық 
өңдеуге 
дайындық опера-
циялары

9.2.1.1 слесарлық жұмыстың жалпы сипатта-
масын білу;
9.2.1.2 профильді жəне жалпақ металды 
түзету тəсілдерін білу

2.2 Құрастыру 9.2.2.1 құрастырымдық құжаттарды түсіну
2.3 Графикалық 
сауаттылық 
негіздері

9.2.3.1 технологиялық құжаттарды өңдеуді 
түсіну;
9.2.3.2 бұйымның макеті, үлгісі, сызбасы, 
суретін жасай білу (қағаз)

2.4 
Техно логиялық 
дағдыларды 
жетілдіру

9.2.4.1 технологиялық операцияларды орын-
далу кезектілігін түсіну; 
9.2.4.2 металды кесе білу;
9.2.4.3 күрделі технологиялық операциялар-
ды орындай білу

2.5 Мөлшерлі 
слесарлық өңдеу

9.2.5.1 үлгі, техникалық сурет, сызбасы ар-
қылы бөлшектерді белгілеуді жүзеге асыру;
9.2.5.2 мөлшерлі жұмыс кезінде қауіпсіздік 
техникасын білу жəне орындау;
9.2.5.3 тесу құралдарын білу: бұрғы, ұңғы, 
қашау, ойғыш

2.6 Металды 
көркемдік өңдеу

9.2.6.1 металға көркемдік безендіру жасай 
білу; 
9.2.6.2 түсіну: рельеф, барельеф, горельеф

2.7 Зертханалық 
жұмыстар

9.2.7.1 жұмыс кезінде қауіпсіздік техника-
сын білу;
9.2.7.2 белгіленуі бойынша жаттығуларды 
орындау: берілген бұрыштарға тесікті орнала-
стыру, циркуль мен сызғыштың көмегімен əр 
түрлі бөлшектерге жəне кескінділерге бөлу

2.8 Білім 
алушылардың 
өзіндік жұмысы

9.2.8.1 жұмыс орнын ұйымдастыру жəне тех-
ника қауіпсіздігін білу;
9.2.8.2 кіші мектеп оұушыларына күрделі 
жұмысты, өзіндік жұмысты орындауға 
көмектесе білу (чеканка)
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2.1 Слесарлық 
өңдеуге 
дайындық опера-
циялары

9.2.1.1 слесарлық жұмыстың жалпы сипатта-
масын білу;
9.2.1.2 профильді жəне жалпақ металды 
түзету тəсілдерін білу

3.1 Өз іс-əреке-
тінің нəтижиесін 
көрсету

9.3.1.1 технологиялық картаны құрастыру; 
9.3.1.2 жұмысты орындау кезектілігін талдау

3.2 Тұрақты 
əрекеттегі мек-
теп көрмесіне 
жұмысты ұсыну

9.3.2.1 көрмеге жұмысты дайындау, орында-
луы туралы фотоесеп
9.3.2.2 бұйымды безендіру жəне жұмысты 
кезектілікпен орындай білу

2-тоқсан

1.
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1.1 Еңбек пəні 
туралы жалпы 
мəлімет

9.1.1.1 «Слесарлық іс» пəнінің 
ерекшеліктерін сипаттау жəне өз бетінше 
оқи білу

1.2 Кіріспе жəне 
материалтану

9.1.2.1 материалтануды түсіну;
9.1.2.2 қара жəне түлі-түсті металдардың 
қасиеттерін білу

1.3 Слесарлық 
жұмыстың 
тəсілдері мен 
ережесі

9.1.3.1 металды өңдеу тəсілдерімен таныс-
тыру (бейнематериал);
9.1.3.2 металды өңдеу бойынша жалпы 
ақпарат

1.4 Құралдар мен 
жабдықтар.

9.1.4.1 табақша материалды пішу 
технология сын түсіну;
9.1.4.2 қалың қабырғалы металды қолмен 
өңдеу тəсілдері мен ережесін білу
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2.1 Слесарлық 
өңдеуге дайын-
дық операция-
лары

9.2.1.1 жұмыс орнын ұйымдастыра білу;
9.2.1.2 технологиялық картаны құрастыру 
жəне жоспарлай білу

2.2 Құрастыру 9.2.2.1 алда жасалатын бұйымның нобайын 
жəне суретін, сұлбасын жасай білу 
(қазақ халқының зергерлік бұйымдары);
9.2.2.2 зергерлік сақинаны жасаудың 
тəсілдері мен əдістерін түсіну

2.3 Графикалық 
сауаттылық 
негіздері

9.2.3.1 бұйымның макеті, үлгісі, сызбасы, 
суретін жасай білу (қағаз);
9.2.3.2 өлшеу құралдарын қолдана білу 
(циркуль жəне транспортир)

2.4 
Технологиялық 
дағдыларды 
жетілдіру

9.2.4.1 пішінді формалардың тегіс емес 
беттерін егеулей білу;
9.2.4.2 рельефті формаларды өңдей білу;
9.2.4.3 күрделі формадағы металды июдің 
тəсілдері мен ережесін білу

2.5 Мөлшерлі 
слесарлық өңдеу

9.2.5.1 көлемді жұмыс кезінде өлшеу жəне 
белгі қою құралдарын қолдана білу;
9.2.5.2 цилиндр жəне шаршы қималарды 
егеулей білу;
9.2.5.3 сыртқы бекіту бұрандасын кесе білу

2.6 Металды 
көркемдік өңдеу

9.2.6.1 көркемдік безендірумен бұйымды жа-
сай білу (қобдиша, картина);
9.2.6.2 басу техникасын білу

2.7
Зертханалық 
жұмыстар

9.2.7.1 бұйымды дайындаудың 
технологиялық процесін құрастыра білу;
9.2.7.2 сызба бойынша шекті өлшемдердің 
мəндерін есептеуді білу

2.8 Білім 
алушылардың 
өзіндік жұмысы

9.2.8.1 слесарлық операциялар бойын-
ша технологиялық картаны құрастыра білу 
(таңдау бойынша);
9.2.8.2 материалдар бойынша бағдарлай 
білу
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3.1 Өз іс-əреке-
тінің нəтижиесін 
көрсету

9.3.1.1 жұмысты орындау кезектілігін білу;
9.3.1.2 жұмыстың нəтижесін талдай білу

3.2 Тұрақты 
əрекеттегі мек-
теп көрмесіне 
жұмысты ұсыну

9.3.2.1 бұйымды безендіре білу жəне 
жұмысты кезектілікпен орындау;
9.3.2.2 жинақтау кезінде өңдеу мен дайын-
дауды білу

3.3 Барлық дең-
гейдегі көрме-
лерге қатысу

9.3.3.1 мектеп ішілік іс-шаралар мен 
көрмелерге қатыса алу

3-тоқсан
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1.1 Еңбек пəні 
туралы жалпы 
мəлімет.

9.1.3.1 слесарлық іс бойынша негізгі еңбек 
ұйымдары туралы білу

1.2 Кіріспе жəне 
материалтану

9.1.2.1 қара жəне түлі-түсті металдарды білу;
9.1.2.2 материалдардың қасиетін жəне оның 
түрлерін білу

1.3 Слесарлық 
жұмыстың 
тəсілдері мен 
ережесі

9.1.3.1 металды өңдеу тəсілдерімен таны-
стыру (бейнематериал);
9.1.3.2 металды өңдеу бойынша жалпы 
ақпарат

1.4 Құралдар мен 
жабдықтар

9.1.4.1 бұрғылау құрылғысы жəне оның 
түрлерін білу. Қайрау құрылғысыі туралы 
түсініктің болуы;
9.1.4.2 өз бетінше бұйымның технологиялық 
картасын құрастыра білу, орындалған 
жұмыстың сапасы туралы есеп беру;
9.1.4.3 жұмыс орындау барысында санитар-
лық-гигиеналық талаптарды сақтау жəне білу
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2.1 Слесарлық 
өңдеуге 
дайындық опера-
циялары

9.2.1.1 материалдармен ұлттық нақышта 
орындауды түсіну (чеканка, зергерлік 
бұйым);
9.2.1.2 алда жасайтын бұйымды жоспарлау 
бойынша құралдар мен құрылғыларды да-
йындай білу;
9.2.1.3 үлгілерді қолдануды жəне оның да-
йындалуын білу

2.2 Құрастыру 9.2.2.1 зергерлік сақинаны жасаудың 
тəсілдері мен əдістерін түсіну;
9.2.2.2 зергерлік металдарды дəнекерлеу 
жəне біріктіруді түсіну

2.3 Графикалық 
сауаттылық 
негіздері

9.2.3.1 өлшеу құралдарын қолдана білу (цир-
куль жəне транспортир);
9.2.3.2 бұйымның графикалық құжатын бей-
нелеу жəне білу

2.4
Технологиялық 
дағдыларды 
жетілдіру

9.2.4.1 көмекші құралдарды жасай білу;
9.2.4.2 көмекші құралдардың көмегімен ме-
талды кесу тəсілдері мен ережелерін білу;
9.2.4.3 жеңіл операцияларды кезектілікпен 
орындай білу;
9.2.4.4 əр түрлі материалдардан суреттер 
жиынтығын əрлеу негізінде слесарлық бұ-
йымды дайындау технологиясын сақтай білу

2.5 Мөлшерлі 
слесарлық өңдеу

9.2.5.1 көмекші құралдарды қолдана білу;
9.2.5.2 бұйымның технологиялық картасын 
білу 
9. 2.5.3 бөлшектерді жинаудың 
технологиялық процесін түсіну;
9.2.5.4 контурлық жəне ішкі жиекті егеулеуді 
орындай білу;
9.2.5.5 өз бетінше контурларды егеулей білу

2.6 Металды 
көркемдік өңдеу

9.2.6.1 сымнан жасау техникасын білу;
9.2.6.2 бөлшектерді ұлттық нақышта көркем 
безендіруді жасай білу

2.7
Зертханалық 
жұмыстар

9.2.7.1 өлшемдердің дайындығын анықтай 
білу; 9.2.7.2 жіберілген қателікті білдіретін 
түрдегі сызбаны оқи білу

2.8 Білім 
алушылардың 
өзіндік жұмысы

9.2.8.1 бейнематериал көру, мəлімет жи-
нау білу; 
9.2.8.2 суреттеме салу жəне тақырыптарды 
таңдай білу (чеканка бағыты);
9.2.8.3 көлемді жəне рельефті беттерді 
орындай білу
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3.1 Өз іс-əре-
кетінің нəтижесін 
көрсету

9.3.1.1 техникалық картаны кезектілікпен 
құрастыру жəне жұмысты талдау;
9.3.1.2 өзінің жұмысын бағалай білу

3.2 Тұрақты 
əрекеттегі мек-
теп көрмесіне 
жұмысты ұсыну

9.3.2.1 жинақтау кезінде өңдеу мен дайын-
дауды білу;
9.3.2.2 бөлшектер бойынша жəне жалпы 
жоспар бойынша бұйымды дайындау жəне 
толықтыра білу;
9.3.2.3 бұйымның кемшілігін жоюды жəне 
толықтыруды білу

3.3 Барлық дең-
гейдегі көрме-
лерге қатысу

9.3.3.1 мектеп ішілік іс-шаралар мен 
көрмелерге қатыса алу

4-тоқсан
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1.1 Еңбек пəні 
туралы жалпы 
мəлімет

9.1.3.1 слесарлық іс бойынша негізгі еңбек 
ұйымдары туралы білу

1.2 Кіріспе жəне 
материалтану

9.1.2.1 материалдардың қасиетін жəне оның 
түрлерін білу;
9.1.2.2 металдың физикалық, механикалық, 
технологиялық қасиеттерін түсіну

1.3 Слесарлық 
жұмыстың 
тəсілдері мен 
ережесі

9.1.3.1 сызықтық белгілеуді білу;
9.1.3.2 қосымша құрылғыларды қолдана білу

1.4 Құралдар мен 
жабдықтар

9.1.4.1 құралға ұстағыш жасау үшін матери-
алдарды білу жəне таңдай білу;
9.1.4.2 үлгі жəне сызбаға сəйкес тапсырма 
бойынша өз бетінше бағдарлай білу, алдағы 
жұмысты жоспарлау
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2.1 Слесарлық 
өңдеуге 
дайындық опера-
циялары

9.2.1.1 құралдар мен құрылғыларға қызмет 
көрсетуді түсіну
9.2.1.2 слесарлық іс бойынша жұмыс орнын 
ұйымдастыра білу

2.2 Құрастыру 9.2.2.1 зергерлік металдарды дəнекерлеу 
жəне біріктіруді түсіну;
9.2.2.2 материалды дайындауды жəне ме-
талды егеулеуді білу;
9.2.2.3 қатты металдан құрастыруды білу

2.3 Графикалық 
сауаттылық 
негіздері

9.2.3.1 бұйымның графикалық құжатын бей-
нелеу жəне білу;
9.2.3.2 бұйымның техникалық суретін орын-
дай білу;
9.2.3.3 бөлшектердің техникалық суретін 
рəсімдей білу

2.4 
Технологиялық 
дағдыларды 
жетілдіру

9.2.4.1 жинақтау мен əрлеуді дайындай білу
9.2.4.2 сызбаүлгі, ұяшықтың көмегімен 
белгіні қоюды орындау
9.2.4.3 металды аралау мен егеу тəсілдерін 
білу

2.5 Мөлшерлі 
слесарлық өңдеу

9.2.5.1 өз бетінше контурларды егеулей білу;
9.2.5.2 бетті жылтырату, бұрышты ұштау тех-
нологиясын білу жəне сақтау;
9.2.5.3 металдың бетін жылтыратуды жа-
сай білу

2.6 Металды 
көркемдік өңдеу

9.2.6.1. бөлшектің бетін өрнектеу тəсілдерін 
білу;
9.2.6.2. металл қалдықтарынан мүсіндеу 
жұмысын білу

2.7 Зертханалық 
жұмыстар

9.2.7.1 кедір-бұдырдан бетінің орналасуын 
білу;
9.2.7.2 бөлшектердің техникалық сипатын 
құрастыра білу

2.8 Білім 
алушылардың 
өзіндік жұмысы

9.2.8.1 көлемді жəне рельефті беттерді 
орындай білу;
9.2.8.2 материалдарды аз қолдана білу;
9.2.8.3 чеканка бойынша құралдарды 
қолдана білу жəне тану;
9.2.8.4 чеканка бойынша көпсалалы компози-
цияны орындай білу

3.
Ең

бе
к з

ат
та
ры

н 
та
лд
ау

 ж
əн
е 

ба
ға
ла
у

3.1 Өз іс-
əрекетінің 
нəтижиесін 
көрсету

9.3.1.1 орындалған жұмысты кезектілікпен өз 
бетінше талдай білу;
9.3.1.2 өз жұмысын ұсына білу(қорғау)

3.2 Тұрақты 
əрекеттегі мек-
теп көрмесіне 
жұмысты ұсыну

9.3.2.1 бұйымның кемшілігін жоюды жəне 
толықтыруды білу;
9.3.2.2 мектеп көрмелеріне өз жұмысын 
ұсына білу

3.3 Барлық 
деңгейдегі 
көрмелерге 
қатысу

9.3.3.1 жұмысты талдау

3.4 БАҚ жұмысты 
жариялау.

9.3.4.1 жұмыс тəсілдері туралы оқу фильмін 
құрастыра білу

4) 10-сынып:
7-кесте

Бө
лі
мі

Бөлімше Оқыту мақсаттары

1-тоқсан
1.

 М
ат
ер
иа
лт
ан
у.

 Қ
ұр
ал
да
р 
ме

н 
жа

бд
ық
та
р

1.1 Еңбек пəні 
туралы жалпы 
мəлімет

10.1.1.1 қазақ халқының тарихын жəне 
мəдениетін түсіну

1.2 кіріспе жəне 
материалтану

10.1.2.1 материалдар туралы жалпы 
мəліметті түсіну;
10.1.2.2 металдың химиялық жəне 
физикалық қасиеттерін түсіну

1.3 Слесарлық 
жұмыстың тəсіл-
дері мен ережесі

10.1.3.1 жұмыс орнын ұйымдастыра білу;
10.1.3.2 құралдарды кəсіби деңгейде меңгеру 
жəне жұмыс жасай білу

1.4 Құралдар мен 
жабдықтар

10.1.4.1 берілген жұмысты өз бетінше орын-
дай білу;
10.1.4.2 өлшеу құралдарын қолдана білу

2.
Ж
ұм

ыс
ты

 о
ры

нд
ау

 те
хн
ол
ог
ия
сы

2.1 Слесарлық 
өңдеуге 
дайындық опера-
циялары

10.2.1.1 слесарлық жұмыстың жалпы сипат-
тамасын білу;
10.2.1.2. металды июге дайындауды білу: 
маңызы, құралдар, құрылғылар

2.2 Құрастыру 10.2.2.1 бұйымды құрастыруды түсіну;
10.2.2.2 алда жасалатын бұйымның суретін 
жəне нобайын сызбанұсқасын жасай білу 
(қазақ халқының ДПИ)

2.3 Графикалық 
сауаттылық 
негіздері

10.2.3.1 технологиялық картаны құрастыру, 
металды кесу картасы;
10.2.3.2 бұйымның макеті, үлгісі, сызбасы, 
суретін жасай білу (қағаз)

2.4
Технологиялық 
дағдыларды 
жетілдіру

10.2.4.1 өндірістік тапсырмаларды орындау 
кезектілігін білу;
10.2.4.2 электрлі құралдың көмегімен метал-
ды кесуді білу;
10.2.4.3 қысқыштың көмегімен металды бүге 
білу

2.5 Мөлшерлі 
слесарлық өңдеу

10.2.5.1 жұмыстың эскизін, технологиялық 
картаны құрастыра білу;
10.2.5.2 əр түрлі тəсілдермен металды кесе 
білу;
10.2.5.3 қол арамен аралай білу;
10.2.5.4 қиғаш аралау тəсілін түсіну

2.6 Металды 
көркемдік өңдеу

10.2.6.1 зергерлік бұйымдардың бетін жыл-
тырату;
10.2.6.2 күміспен, түрлі-түсті металдармен 
бөлшектердің бетін өрнектеу тəсілдерін білу

2.7 
Зертханалық 
жұмыстар

10.2.7.1 жұмыс кезінде қауіпсіздік техника-
сын білу;
10.2.7.2 берілген мəлімет бойынша бетті 
егеулеу алгоритмін білу: дайындама ма-
териалы, өлшемі жəне формасы, өңдеудің 
тазалығы, формасының өзгеруі 

2.8 
Білім 
алушылардың 
өзіндік жұмысы

10.2.8.1 жұмыс орнын ұйымдастыру жəне 
техника қауіпсіздігін білу;
10.2.8.2 слесарлық операциялар бойынша 
технологиялық карталарды құрастыра білу 
(таңдау бойынша)

3.
Ең

бе
к з

ат
та
ры

н 
та
лд
ау

 
жə

не
 б
ағ
ал
ау

3.1 Өз іс-əреке-
тінің нəтижиесін 
көрсету

10.3.1.1 өндірістік тапсырмаға технологиялық 
картаны құрастыру 

3.2 Тұрақты 
əрекеттегі мек-
теп көрмесіне 
жұмысты ұсыну

9.3.2.1 көрмеге жұмысты дайындау, орында-
луы туралы фотоесеп

3.3 Барлық 
деңгейдегі 
көрмелерге 
қатысу

10.3.3.1 көрмеге жұмысты ұйымдастыра білу

2-тоқсан

1.
 М
ат
ер
иа
лт
ан
у 
Құ
ра
лд
ар

 м
ен

 
жа

бд
ық
та
р

1.1 Еңбек пəні 
туралы жалпы 
мəлімет

10.1.1.1 «Слесарлық іс» пəні бойынша еңбек 
түрлерін түсіну

1.2 Кіріспе жəне 
материалтану

10.1.2.1 металдың химиялық жəне 
физикалық қасиеттерін түсіну;
10.1.2.2 материалдардың түрлерін ажырату

1.3 Слесарлық 
жұмыстың 
тəсілдері мен 
ережесі

10.1.3.1 металды өңдеу тəсілдерін білу (бей-
нематериал);
10.1.3.2 металдың иілуі туралы жалпы 
мəліметті білу

1.4 Құралдар мен 
жабдықтар

10.1.4.1 сызбасы, техникалық суреті бойын-
ша тапсырмаға бағдарлау, топтық əңгімелесу 
барысында жұмысты жоспарлай білу;
10.1.4.2 бұрғылау құрылғысын, оның 
түрлерін білу. Жону құрылғысын білу

2.
Ж
ұм

ыс
ты

 о
ры

нд
ау

 те
хн
ол
ог
ия
сы

.

2.1 Слесарлық 
өңдеуге 
дайындық опера-
циялары

10.2.1.1 металды қолмен бүгуді түсіну; 
10.2.1.2 металды бүгу механизациясын 
түсіну

2.2 Құрастыру 10.2.2.1 алда жасалатын бұйымның суретін 
жəне нобайын, сызбанұсқасын жасай білу 
(қазақ халқының ДПИ);
10.2.2.2 қағаз жəне картоннан құрастыра білу

2.3 Графикалық 
сауаттылық 
негіздері

10.2.3.1 өлшеу құралдарын қолдана білу 
(кронциркуль жəне транспортир);
10.2.3.2 бұйымның технологиялық картасын 
құрастыра білу

2.4 
Технологиялық
дағдыларды 
жетілдіру

10.2.4.1 пішінді формалардың тегіс емес 
беттерін егеулей білу;
10.2.4.2 металды кесу үшін көмекші 
құралдарды жасай білу;
10.2.4.3 металды ию тəсілі мен ережесін білу

2.5 Мөлшерлі 
слесарлық өңдеу

10.2.5.1 металды профильді өңдеу 
тəсілдерін түсіну;
10.2.5.2 кесу құралдарын қайрай білу;
10.2.5.3 қашау жəне бұрғыны қайрау 
ережесін сақтау, механикалық қайрақпен 
жұмыс жасау;
10.2.5.4 үлгі жəне шаблон, сызба бойынша 
дайындаманы белгілеу

(Жалғасы 16-бетте) 
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(Жалғасы. Басы 13-15-беттерде) 

2.6 Металды 
көркемдік өңдеу

10.2.6.1 қазақ ұлттық нақышта зергерлік 
бұйымдарды, бөлшектерді көркемдік өңдеуді 
орындай білу (құс мұрын, білезік, сырға);
10.2.6.2 өрнектермен бөлшектердің нобайын, 
эскизін жасау

2.7 Зертханалық 
жұмыстар

10.2.7.1 металды беріктігіне байланысты 
сынай білу;
10.2.7.2 бөлшектердің дайындалу дəлдігіне 
байланысты өлшеуді таңдай білу

2.8 Білім 
алушылардың 
өзіндік жұмысы

10.2.8.1 кіші мектеп оұушыларына күрделі 
жұмысты, өзіндік жұмысты орындауға 
көмектесу(зергерлік бұйым); 10.2.8.2 мате-
риалдар бойынша бағдарлай білу

3.
Ең

бе
к з

ат
та
ры

н 
та
лд
ау

 
жə

не
 б
ағ
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ау

3.1 Өз іс-
əрекетінің 
нəтижиесін 
көрсету

10.3.1.1 өндірістік тапсырмаға технологиялық 
картаны құрастыру;
10.3.1.2 өндірісте технологиялық картаны 
құрастыра білу

3.2 Тұрақты 
əрекеттегі мек-
теп көрмесіне 
жұмысты ұсыну

10.3.2.1 бұйымды безендіруде жұмысты 
кезектілікпен орындай білу;
10.3.2.2 жинақтау кезінде дайындау мен 
өңдеуді білу

3.3 Барлық дең-
гейдегі көрме-
лерге қатысу

10.3.3.1 мектеп ішілік іс-шаралар мен 
көрмелерге қатыса алу

3-тоқсан

1.
М
ат
ер
иа
лт
ан
у.

 Қ
ұр
ал
да
р 
ме

н 
жа

бд
ық
та
р

1.1 Еңбек пəні 
туралы жалпы 
мəлімет

10.1.1.1 слесарь кəсібінің кəсіби сипаттама-
сын түсіну

1.2 кіріспе жəне 
материалтану

10.1.2.1 материалдардың қасиетін жəне 
оның түрлерін білу; 10.1.2.2 материалдар 
мен қорытпаларды білу

1.3 Слесарлық 
жұмыстың 
тəсілдері мен 
ережесі

10.1.3.1 жұмыс орнын ұйымдастыра білу и 
оснастки;
10.1.3.2 сызықтық белгілеуді білу;
10.1.3.3 жазықтықта белгілей білу

1.4 Құралдар мен 
жабдықтар

10.1.4.1 өз бетінше бұйымның технологиялық 
картасын құрастыра білу, орындалған 
жұмыстың сапасы туралы есеп беру;
10.1.4.2 көру мақсатында картоннан немесе 
ермексаздан геометриялық пішіндер жасай 
білу (қолда бар заттармен);
10.1.4.3 жұмыс орындау барысында 
санитарлық-гигиеналық талаптарды сақтау 
жəне білу

2.
Ж
ұм

ыс
ты

 о
ры

нд
ау

 те
хн
ол
ог
ия
сы

2.1 Слесарлық 
өңдеуге 
дайындық опера-
циялары

10.2.1.1 жұмыс орнын ұйымдастыра білу;
10.2.1.2 материалдармен ұлттық нақышта 
орындауды түсіну;
10.2.1.3 алда жасайтын бұйымды жоспарлау 
бойынша құралдар мен құрылғыларды 
дайындай білу;

2.2 Құрастыру 10.2.2.1 қағаз жəне картоннан құрастыра 
білу;
10.2.2.2 бұйымның қалпын жасай білу

2.3 Графикалық 
сауаттылық 
негіздері

10.2.3.1 бұйымның графикалық бейнесін 
құрастыра білу;
10.2.3.2 техникалық суретті рəсімдей білу;
10.2.3.3. металдан өнер туындыларын орын-
дай білу

2.4 
Технологиялық 
дағдыларды 
жетілдіру

10.2.4.1 электрлі құралдың жəне көмекші 
құралдардың көмегімен металды кесудің 
тəсілдері мен ережесін білу;
10.2.4.2 жеңіл операцияларды кезектілікпен 
орындай білу;
10.2.4.3 пішінді формалардың тегіс емес 
беттерін егеулей білу;
10.2.4.4 таңдау бойынша бұйымды жасау, 
кітап сөресінің эскизін орындай білу 

2.5 Мөлшерлі 
слесарлық өңдеу

10.2.5.1 металды өңдеуге қойылатын 
техникалық талаптарды сақтау;
10.2.5.2 тесікті бұрғылау кезіндегі жұмыс са-
пасын бақылау;
10.2.5.3 тойтару арқылы біріктіре білу;
10.2.5.4 қисық метал беттерімен жұмыс жа-
сау тəсілдерін меңгеру;
10.2.5.5 металды профильді егеулеу 
тəсілдерін білу;
10.2.5.6 слесарлық құралдарды, пышақты 
қайрауды орындай білу 

2.6 Металды 
көркемдік өңдеу

10.2.6.1 өрнектермен бөлшектердің нобайын, 
эскизін жасау;
10.2.6.2 технологиялық картаны құрастыру , 
бұйымды жасаудың кезектілігін білу;
10.2.6.3 ұлттық бағытта өз нақышын жасай 
білу

2.7 Зертханалық 
жұмыстар

10.2.7.1 штангенциркулмен жəне микрометр-
мен өлшей білу;
10.2.7.2 өңдеу əдібін анықтай білу

2.8 Білім 
алушылардың 
өзіндік жұмысы

10.2.8.1 суреттеме салу жəне тақырыптарды 
таңдай білу (зергерлік бұйым бағыты);
10.2.8.2 дайындамаларға жəне эскиздерге 
бағдарлана білу;
10.2.8.3 бейнематериал көру, мəлімет жинау

3.
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3.1 Өз іс-əреке-
тінің нəтижиесін 
көрсету

10.3.1.1 сызба түрінде есеп құрастыру;
10.3.1.2 орындалған жұмысты кезектілікпен 
өз бетінше талдай білу

3.2 Тұрақты 
əрекеттегі мек-
теп көрмесіне 
жұмысты ұсыну

10.3.2.1 жинақтау кезінде дайындау мен 
өңдеуді білу;
10.3.2.2 бөлшектер бойынша жəне жалпы 
жоспар бойынша бұйымды дайындау жəне 
толықтыра білу;
10.3.2.3 бұйымның кемшілігін жоюды жəне 
толықтыруды білу

3.3 Барлық дең-
гейдегі көрме-
лерге қатысу

10.3.3.1 мектеп ішілік іс-шаралар мен 
көрмелерге қатыса алу

4-тоқсан

1.
 М
ат
ер
иа
лт
ан
у 
Құ
ра
лд
ар

 м
ен

 ж
аб
ды

қт
ар

1.1 Еңбек пəні 
туралы жалпы 
мəлімет

10.1.1.1 слесарь кəсібінің кəсіби сипаттама-
сын түсіну;

1.2 Кіріспе жəне 
материалтану

10.1.2.1 металдардың құрылымы мен оқыту 
əдістерін білу;
10.1.2.2 металдардың қасиеттерін білу

1.3 Слесарлық 
жұмыстың 
тəсілдері мен 
ережесі

10.1.3.1 жазықтықта белгілей білу;
10.1.3.2 кеңістіктік белгілеуді білу;
10.1.3.3 қосымша құрылғыларды қолдана 
білу

1.4 Құралдар мен 
жабдықтар

10.1.4.1 жұмыс орындау барысында 
санитарлық-гигиеналық талаптарды сақтау 
жəне білу;
10.1.4.2 құралдар мен құрылғыларды 
дұрыстау жəне қызмет көрсете білу;
10.1.4.3 білдекті бағдарламалық қамтамасыз 
ету столярлық жұмысты автоматтандыру 
жəне механизациясы туралы түсініктің болуы

2.
Ж
ұм

ыс
ты

 о
ры

нд
ау

 те
хн
ол
ог
ия
сы

.
2.1 Слесарлық 
өңдеуге 
дайындық опера-
циялары

10.2.1.1 алда жасайтын бұйымды жоспарлау 
бойынша құралдар мен құрылғыларды дай-
ындай білу;
10.2.1.2 үлгілерді қолдануды жəне оның дай-
ындалуын білу;
10.2.1.3 слесарлық іс бойынша жұмыс орнын 
ұйымдастыра білу

2.2 Құрастыру 10.2.2.1 құрастырудың технологиялық кар-
тасын білу;
10.2.2.2 қатты металдан құрастыруды білу

2.3 Графикалық 
сауаттылық 
негіздері.

10.2.3.1 металды көлемді, рельефті жəне 
контурлы өңдеуді түсіну; 
10.2.3.2 бұйымды көркем безендіруді орын-
дау (қобдиша, декоративті жақтау)

2.4 
Технологиялық 
дағдыларды 
жетілдіру 

10.2.4.1 кемшілікті анықтай білу, талдау, оны 
жоюдың əдістерін орнату;
10.2.4.2 таңдау бойынша жұмысты орын-
дай білу;
10.2.4.3 штангенциркулмен мөлшерін 
бақылау жəне өлшеуді орындай білу

2.5 Мөлшерлі 
слесарлық өңдеу

10.2.5.1 үлгі, шаблон, сызбасы бойынша дай-
ындаманы белгілей білу; 
10.2.5.2 механикалық қайрақпен жұмыс, ұңғы 
жəне бұрғы, қашауды қайрау ережесін білу;
10.2.5.3 тесікті бұрғылау кезіндегі жұмыс са-
пасын бақылай білу

2.6 Металды 
көркемдік өңдеу.

10.2.6.1 штамп технологиясын білу;
10.2.6.2 тегіс қисық сызықты пішіннен 
қарапайым өрнек жасай білу

2.7 Зертханалық 
жұмыстар.

10.2.7.1 слесарлық жұмыстың түріне қарай 
кесу құралын таңдай білу;
10.2.7.2 бөлшектің үлгісі бойынша эскизін 
құрастыра білу

2.8 Білім 
алушылардың 
өзіндік жұмысы

10.2.8.1 слесарлық операциялар бойынша 
технологиялық карталарды құрастыра білу;
10.2.8.2 металды механикалық жолмен кесу

3.
Ең

бе
к з

ат
та
ры

н 
та
лд
ау

 ж
əн
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ба
ға
ла
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3.1 Өз іс-əреке-
тінің нəтижиесін 
көрсету

10.3.1.1 техникалық нұсқасын құрастыра білу
10.3.1.2 өз жұмысын ұсына білу (қорғау)

3.2 Тұрақты 
əрекеттегі мек-
теп көрмесіне 
жұмысты ұсыну

10.3.2.1 ұлттық нақышта бұйымды безендіре 
білу;
10.3.2.2 мектеп көрмелеріне өз жұмысын 
ұсына білу

3.3 Барлық 
деңгейдегі 
көрмелерге 
қатысу

10.3.3.1 жұмысты талдау

3.4 БАҚ жұмысты 
жариялау

10.3.4.1 профиль бойынша оқу фильмін жа-
сай білу

Ескерту: білім беру ұйымында оқу-еңбек үдерісін қажетті өндірістік мате-
риалымен қамтамасыз ету мүмкіншіліктеріне қарай, мұғалім тақырыптарды 
оқыту реттілігін белгілейді. 

Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға арналған 
7-9 (10) сыныптар үшін «Кəсіби еңбекке баулу» пəнінен 

жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасына 5-қосымша

«Кəсіби еңбекке баулу. Аяқ киім ісі» оқу пəнінің мазмұны

76. «Кəсіби еңбекке баулу. Аяқ киім ісі» профилі бойынша бағдарлама 
келесі бөлімдерді қамтиды:

1) 1-бөлім «Материалтану. Аспаптар жəне жабдықтар»;
2) 2-бөлім «Еңбек затын дайындау технологиясы»;
3) 3-бөлім «Еңбек заттарын талдау жəне бағалау».
77. «Материалтану. Аспаптар жəне жабдықтар» бөлімі келесі бөлімше-

лерден тұрады: 
1) еңбек заты туралы жалпы мəліметтер;
2) материалдарды, аспаптарды жəне жабдықтарды талдау;
3) этика жəне еңбек заңнамасы.
78. «Еңбек затын дайындау технологиясы» бөлімі келесі бөлімшелерден 

тұрады: 
1) желімдеу əдісімен аяқ киімді жөндеу;
2) жапсыра тігу əдісімен аяқ киімді жөндеу;
3) аяқ киімнің үстін жөндеу;
4) аяқ киімнің тақасын жөндеу;
5) аяқ киімнің табан бөлігін жөндеу;
6) тоқыма аяқ киімін жөндеу;
7) каучук табаны бар аяқ киімді жөндеу.
79. 10-(өндірістік) сынып:
1) бекітудің сандал əдісімен аяқ киімді жөндеу жəне тігу;
2) киізден жасалған аяқ киімді жөндеу жəне тігу;
3) өндірістік машиналарды реттеу технологиясы;
4) бөлме аяқ киімін тігу;
5) тоқыма аяқ киімді тігу.
80. «Еңбек заттарын талдау жəне бағалау» бөлімі келесі бөлімшелерден 

тұрады:
1) еңбек заттарын талдау жəне бағалау;
2) қорытынды бақылау жұмысы.
81. Оқыту мақсаттарының жүйесі:
1) 1-бөлім «Материалтану. Аспаптар мен жабдықтар»:

1-кесте
Бөлімше 7 сынып 8 сынып 9 сынып 10 сынып

1.1 Еңбек 
заттары ту-
ралы жалпы 
мəліметтер

7.1.1.1 өзін 
Қазақстанның азаматы 
ретінде саналы түсіну; 
7.1.1.2 мұғалімнің 
көмегімен «Аяқ 
киім ісі» пəнінің 
ерекшеліктерін зерттеу 
жəне анықтау;
7.1.1.3 «Аяқ киім 
тігуші» кəсібінің 
ерекшеліктерін білу; 
7.1.1.4 аяқ киім 
өндірісінің кəсіптері 
туралы түсініктерінің 
болуы; 
7.1.1.5  қоғам өмірінде 
еңбектің мəнін түсіну; 
7.1.1.6 өз бетімен 
сөйлеуде техникалық 
терминологияны түсіну 
жəне пайдалану; 
7.1.2.1 аяқ киім ше-
берханасы жəне оның 
құрылғылары туралы 
түсініктерінің болуы; 
7.1.2.2 шеберха-
на жабдықтарының 
қолданылуы туралы 
түсініктерінің болуы; 
7.1.2.3 инструменталь-
щиктің, бригадирдің 
қызметін білу

8.1.1.1 өз Отаны үшін 
мақтаныш сезімін көрсету; 
8.1.1.2 «Аяқ киім ісі» пəнінің 
аса маңызды ерекшеліктерін 
білуді жəне түсінуді көрсету; 
8.1.1.3 технологиялық 
операциялардың атауларын 
жəне терминдерін түсіну 
жəне қолдану; 
8.1.1.4 өз бетімен жұмыс ор-
нын ұйымдастыру; 
8.1.2.4 шеберханада ішкі 
тəртіпті сақтау; 
8.1.2.5 шеберханада 
кезекшілердің міндеттерін 
орындау; 
8.1.2.6 шеберханада мате-
риалдар мен жабдықтарға 
ұқыпты қатынас білдіру; 
8.1.2.7 санитарлық-
гигиеналық талаптарды 
сақтау: жұмыстан кейін 
қолды сабынмен жуу, 
желіммен жұмыста қорғаныс 
майларын қолдану, арнайы 
киімнің тазалығын жəне 
ұқыптылығын сақтау

9.1.1.1 басқа адамның пікіріне, əр 
түрлі халықтардың тарихына жəне 
мəдениетіне құрметті қатынас көрсету; 
9.1.1.2 «Аяқ киім ісі» пəнінің 
ерекшеліктерін өз бетімен зерттеуге 
жəне сипаттауға ұмтылу; 
9.1.1.3 аяқ киім фабрикасында 
еңбекті ұйымдастыру негіздері тура-
лы түсініктерінің болуы; 
9.1.1.4 өзінің дара ерекшеліктерін 
кəсіби талаптармен арақатынаста 
белгілеу; 
9.1.1.5 жұмыстарды орындауда 
санитарлық-гигиеналық талаптарды 
білу жəне орындау; 
9.1.2.6 инструмент үшін жауапты 
адамдардың міндеттерін білу; 
9.1.2.7 кейінгі жұмыстар үшін мате-
риалды дайындай білу; 
9.1.2.8 инструменттерді ұсақ 
жөндеуден өткізуді орындай білу; 
9.1.2.9 жұмыс орнын тəртіпке келтіре 
білу; 
9.1.2.10 шеберханадағы аспаптар 
мен жабдықтардың сақталуы үшін 
жауапкершілікті сезіну жəне білу; 
9.1.2.11 қоршаған ортаға жағымсыз 
əсер ететін аяқ киім өндірісінің фак-
торларын білу, аяқ киім өнеркəсібінің 
кəсіпорындарында жүргізілетін 
қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-
шараларды білу 

10.1.1.1 аяқ киім өндірісімен салалас 
кəсіптер туралы білу; 
10.1.1.2 аяқ киім тігуші кəсібінің 
біліктілік сипаттамаларын зерттеу; 
10.1.1.3 аяқ киім ісінде қолданылатын 
ресурссақтаушы технологиялар туралы 
түсініктерінің болуы; 
10.1.1.4 еңбек заттарын дайындауда 
материалдың қасиеттерін есепке алу; 
10.1.2.5 ұйымдастырушылық біліктер 
мен дағдыларды меңгеру; 
10.1.2.6 өндірістегі жеке гигиеның 
маңызы, тез шаршаудың баста-
лу себептері туралы білу: шамадан 
тыс көп шаршауды туындататын бір 
қалыпта ұзақ жұмыс істеу, еңбектің 
ұтымсыз тəсілдері, жұмыс алдындағы 
жеткіліксіз демалыс, жұмыс орнының 
дұрыс емес жарықтандыру, жұмыстан 
кейін завод душын қолдану; 
10.1.2.7 аяқ киім кəсіпорындарының 
цехтарында жəне аумағында қауіпсіздік 
ережелерін білу; 
10.1.2.8 аяқ киім өнеркəсібінің 
кəсіпорындарында өрт қауіпсіздігі 
нұсқаулары мен ережелерін, өрт 
кезіндегі мінез-құлық ережелерін, 
электр құрылғылары мен электр 
желісінде өрт сөндірудің ерекшеліктерін 
жəне өрт сөндіру құралдарының 
түрлерін білу 

1.2
Мате-
риалдарды, 
аспаптардың 
жəне 
жабдықтарды 
талдау

7.1.2.1 аяқ киім 
өндірісінде 
қолданылатын 
желімдердің жіктелуін 
білу: синтетикалық 
желімдер, 
балқытылған 
желімдер, натурал-
ды материалдардан 
жасалған желімдер; 
7.1.2.2 желімдердің 
қызметі мен 
жұмсалуын білу: аяқ 
киім желімі, казеин 
желімі, үй жағдайында 
аяқ киімді жөндеуге 
арналған желім; 
7.1.2.3 жабдықтар 
мен аспаптардың 
қызметін білу: термо-
активатор, желімдік 
қабықшаларды 
кептіруге арналған 
шкаф, бөлшектерді 
кесуге арналған ма-
шина, шебер үстелі, 
балға, кием, əсемдеуші 
тері, табан-қалып, 
шебер үстелі, пышақ, 
тістеуіктер, бұрауыш; 
7.1.2.4 термоактива-
торда жұмыс істеуде 
қауіпсіздік шарала-
рын білу, əсемдеуші 
терімен жұмыста 
қауіпсіздік шараларын 
білу; 
 7.1.2.4 өлшеуіш 
құралдарымен, 
сызғышты қолдана 
білу; 

8.1.2.1 желімдердің 
жіктелуін білу: натуралды, 
жасанды жəне синтетикалық 
материалдардан жасалған 
наирит желімі; 
8.1.2.2 желімнің физикалық-
механикалық қасиеттерін 
білу: ұстамдылығы, 
ұстап тұру уақыты, ав-
тивация уақыты, желім 
қабықшасының икемділігі, 
желіммен жұмыстың 
технологиялық режимдері; 
8.1.2.3 аяқ киімнің 
бөлшектерін бекітуге 
арналған прессті, термо-
активаторды, аяқ киімді 
əрлеуге арналған машина-
ны, желімдік қабықшаларын 
кептіруге арналған шкафты, 
шебер үстелін, балғаны, 
пышақты, созылмалы 
қысқаштарды білу; 
8.1.2.4 прессте жəне со-
зылмалы қысқаштармен 
жұмыста қауіпсіздік шарала-
рын білу жəне орындау; 
8.1.2.5 тігін машинасын-
да жəне жіпті сөгушімен 
жұмыста қауіпсіздік шарала-
рын білу жəне орындау; 
8.1.2.6 баутесіктер мен 
ілгектерді қоюға арналған 
құрылғылардың қызметін 
білу, құрылғылардың негізгі 
бөлшектерін, тескіштерді 
жəне олардың қызметін, 
пуансондар жəне олардың 
қызметін, пуансондар мен 
тескіштерді алмастыру 
тəсілдерін, тескіштерді 
іріктеу ережесін білу; 
8.1.2.7 баутесіктер мен 
ілгектерге арналған

9.1.2.1 жабдықтар мен аспаптарды 
қолдана білу: пресс, табан-қалып, 
термоактиватор, аяқ киімді əрлеуге 
арналған машина, бөлшектердің 
артығын кесуге арналған маши-
на, шебер үстелі, пышақ, балға, 
рашпиль,желімге арналған 
қылқалам; 
9.1.2.2 сəйкес материалдарға 
желімді таңдай білу; 
9.1.2.3 материалды үнемдеп жұмсай 
білу; 
9.1.2.4 тігін машинасында жəне 
шанышпалы инструменттермен 
жұмыста қауіпсіздік шараларын 
сақтау; 
9.1.2.5 резеңке желіммен жұмыста 
қауіпсіздік шараларын сақтау; 
9.1.2.6 микрокеуекті резеңкенің 
физикалық-механикалық қасиеттерін 
білу: ылғалға төзімділігі, ұсақталуға 
қарсы тұру, икемділігі, микрокеуекті 
ұлтандағы аяқ киімді жөндеуге 
арналған аяқкиім желімі; 
9.1.2.7 аяқ киімнің астындағы 
бөлшектерді кесуге арналған ма-
шинада жұмыста жəне аяқ киім 
инструментімен жұмыста қауіпсіздік 
шараларын сақтау; 
9.1.2.8 жабдықтар мен 
инструменттердің қызметі білу жəне 
оларды қолдана білу: аяқ киімді 
əрлеуге арналған машина, пресс, 
термоактиватор, табан-қалып, желім 
қабықшаларын кептіруге арналған 
шкаф, шебер үстелі, пышақ, 
бұрауыш, түзетуші, балға, желімге 
арналған қылқалам; 
9.1.2.9 термоактиваторда жəне 
түзтеушімен жұмыста қауіпсіздік ша-
раларын сақтау; 
9.1.2.10 сыдырма ілгекке арналған 
материалдардың физикалық-
механикалық қасиеттері білу: 

10.1.2.1 ұлтанға арналған материал-
дарды білу: тері, резеңке, каучук, поли-
уретан, кожволон, болат, пластмасса; 
10.1.2.2 табанға арналған 
материалдардың физикалық-
механикалық қасиеттерін білу: 
ұсақталуға қарсы бет терісінің 
тұрақтылығы, икемділігі, ылғалға 
төзімділігі, материалдарды қолданудың 
пайдалану жағдайларына тəуелділігі, 
спорттық аяқ киімдердің ұлтандардың 
материалының ерекшеліктері; 
10.1.2.3 жабдықтар мен материа-
лардарды қолдана білу: аяқ киімді 
əрлеуге арналған машина, аяқ киімнің 
бөлшектерінің артығын кесуге арналған 
машина, пресс, термоактиватор, желім 
қабықшаларын кептіруге арналған 
шкаф, шебер үстелі, пышақ, бұрауыш, 
балға, рашпиль, желімге арналған 
қылқалам; 
10.1.2.4 прессте жəне пышаөпен 
жұмыста қауіпсіздік шараларын сақтау; 
10.1.2.5 салымды ұлтарақтардың 
физикалық-механикалық қасиеттерін 
білу жəне есепке алу: өкшелік жəне 
оның аяқ киімдегі қызметі, өкшелікке 
арналған материалдардың физикалық-
механикалық қасиеттері; 
10.1.2.6 тоқыма аяқ киімнің сипаттама-
сын білу, тоқыма аяқ киімнің заманауи 
дизайнын білу; 
10.1.2.7 аяқ киімде қолданылатын 
маталардың физикалық-механикалық 
қасиеттерін білу: маталардың сыртқы 
тығыздығы, матаны ұзартуда жəне 
бөлудегі қысым, маталардың пішінге 
тұрақтылығы; 
10.1.2.8 қалыңдығы бойынша 
бөлшектерді теңестіруге арналған 
машинада жұмыста жəне аяқ киім 
инструментімен жұмыста қауіпсіздік ша-
раларын сақтау; 

7.1.2.5 материалдар-
ды білу: тері, микро-
кеуекті резеңке, кау-
чук, Ропид-5, 88-АС, 
Момент-1 желімдері, 
аяқ киім бояуы, ба-
лауыз; 
7.1.2.6 технологиялық 
нормативтерді сақтау, 
материалды үнемдеп 
жұмсау; 
7.1.2.8 аяқты тартпасы 
бар тігін машинасын 
қолдана білу

материалдардың 
физикалық-механикалық 
қасиеттерін білу: беріктігі, 
созылмалылығы, 
баутесіктер мен ілгектерді 
іріктеу ережесі; 
8.1.2.8 материалдардың 
қызметін жəне қолданылуын 
білу: тері, резеңке, капрон, 
болат қосалқы материал-
дарды білу: аяқ киім желімі, 
шегелер, істіктер; 
8.1.2.9 табан-қалыпта, 
бұрғылаушы станокта жəне 
аяқ киім инструментінде 
жұмыста қауіпсіздік шарала-
рын білу жəне сақтау

сыдырмалардың икемділігі 
жəне үйкеліске шыдамдылығы, 
сыдырмаға арналған матаның 
беріктігі, сыдырмаға арналған 
бекіткіштер; 
9.1.2.11 ұлтанға арналған матери-
аларды білу жəне оларды қолдана 
білу: тері, резеңке, полиуретан, по-
лиэтилен, каучук, металл; 9.1.2.12 
ұлтанға арналған материалдардың 
физикалық-механикалық қасиеттерін 
білу: тығыздығы, ылғалға төзімділігі, 
ыстыққа төзімділігі, ұсақталуға 
беріктігі, икемділігі; 
9.1.2.13 табан-қалыпта, біз-ілгекте 
жəне қысқаштармен жұмыста 
қауіпсіздік шараларын сақтау

10.1.2.9 материалдарды дұрыс таңдай 
білу; 
10.1.2.10 аяқ киім фабрикасындағы 
жабдықтар туралы түсініктерінің болуы: 
ұлтарақты тағанға уақытша бекітуге 
арналған машина, тағанға пішілген 
былғарыны кигізуге арналған машина, 
осы машиналардың шетелдік аналог-
тары, аяқ киімнің үстін дайындаудың 
кермелі жиегін тікірейтуге арналған ма-
шиналар, осы машиналарға арналған 
құрылғылар: қашаутас, металл щетка, 
ұлтандарды бекітуге арналған прес-
стер, термоактиваторлар, ұлтандарды 
фрезермен өңдеуге арналған ма-
шиналар, тігін машиналары, жар-
тылай автоматтар жəне аяқ киім 
кəсіпорындарындағы автоматтар

1.3 Этика 
жəне еңбек 
заңнамасы

7.1.3.1 аяқ киім ше-
берханасында мінез-
құлық ережелері ту-
ралы түсініктерінің 
болуы, жұмыс ор-
нын ұйымдастыру, 
формалық киім үлгісі, 
киімнің эстетикасы 
туралы түсініктерінің 
болуы; 
7.1.3.2 Қазақстан 
Республикасында 
еңбек заңнамасы тура-
лы жалпы түсініктерінің 
болуы; 
7.1.3.3 жұмыс уақыты 
жəне демалыс уақыты 
туралы түсініктерінің 
болуы; 
7.1.3.4 демалыстың 
түрлері жəне олар-
ды рəсімдеу туралы 
түсініктерінің болуы

8.1.3.1 еңбек мəдениеті 
жəне ұжымдағы өзара 
қатынастар туралы 
түсініктерінің болуы; 
8.1.3.2 еңбек тəртібі, аяқ 
киім тігушінің жалақысы, 
еңбек тапсырмасын 
орындаудың жауапкершілігі, 
материалдық жауапкершілік 
туралы түсініктерінің болуы; 
8.1.3.3 еңбек кітапшасы, 
медициналық тексеру жəне 
медициналық кітапша тура-
лы түсініктерінің болуы; 
8.1.3.4 еңбекке уақытша 
жарамсыздық қағазы туралы 
түсініктерінің болуы 

9.1.3.1 жұмысқа орналасуда мінез-
құлықтың жəне сыртқы бейненің 
маңыздылығын түсіну, жұмысқа 
қабылдау туралы өтінішті жəне 
түйіндемені рəсімдеу; 
9.1.3.2 жұмысшылар мен 
қызметкерлердің негізгі құқықтары, 
еңбекті қорғау, еңбек келісімшарты 
туралы түсініктерінің болуы; 
9.1.3.3 кепілдіктер жəне 
компенсациялық төлемақылар тура-
лы мəліметтердің болуы

10.1.3.1 оқу-еңбек ұжымында кəсіби 
этиканы сақтау; 
10.1.3.2 кəсіби борыш жəне 
жауапкершілік туралы түсініктерінің 
болуы; 
10.1.3.3 аяқ киім өндірісінің біліктілік са-
наттары жəне тарифтік кесте бойынша 
төлемақы түрлері туралы түсініктерінің 
болуы; 
10.1.3.4 ересектермен жəне 
қатарластармен ынтымақтасу, топта, 
ұжымда жұмыс істей білу

2) 2-бөлім «Еңбек заттарын дайындау технологиясы»: 
2-кесте

Бөлімше 7-сынып 8-сынып 9-сынып 10-сынып
2.1 Аяқ 
киімді 
желімдеу 
əдісімен 
жөндеу

7.2.1.1 аяқ киім 
өндірісінде 
қолданылатын 
желімдердің 
жіктелуін білу: 
синтетикалық 
желімдер, 
балқымалы 
желімдер, натурал-
ды материалдан 
жасалған желімдер, 
желімдердің 
қызметі, аяқ киім 
желімі,казеин желімі, 
үй жағдайында аяқ 
киімді жөндеуге 
арналған желім, тер-
моактиватор жəне 
оның қызметі, желім 
қабықшаларын 
кептіруге арналған 
шкаф; 
7.2.1.2 аяқ киімнің 
жіктелуін жəне 
қызметін білу, аяқ 
киімнің түрлерін, 
бөлшектерін, 
олардың қызметін, 
аяқ киім бөлшектерін 
дайындауда 
қолданылатын ма-
териалдарды білу, 
үлгілер, модельдер, 
кескіштерді білу; 
7.2.1.3 аяқ киімді ұсақ 
жөндеуге дайындай 
білу: аяқ киімді қарау, 
ақауларды анықтау, 
ластанған жерлерін 
кетіру, материалдар-
ды іріктеу, металл 
бекіткіштерді жою; 
7.2.1.4 практикалық 
жұмыстарды орын-
дау:
 1) микрокеуекті 
резеңкеден 
(25х10мм) 
жолақшалардың 
үш жұбының 
желімделетін 
беттерін рашпиль-
мен (жонғыш) таза-
лау 2) жолақшаның 
бірінші жұбына ка-
зеин желімін жағу, 
екіншісіне – аяқ 
киім желімін жағу, 
ал үшіншісіне – үй 
жағдайында аяқ 
киімді жөндеуге 
арналған желімді 
жағу 
3) 15 минут ішінде 
желім қабықшаларын 
кептіру 
4) желім 
қабықшаларын тер-
моактиваторда ысы-
ту (80 с) 
5) жолақшаларды 
жапсыру, 
жапсырылған 
жолақшаларды 
балғамен тығыздау; 
7.2.1.5 аяқ киімнің 
тегін, оның 
маусымдығын жəне 
қызметін анықтай 
білу

8.2.1.1 бекітудің тігімді-желімді 
əдісімен аяқ киімнің ұсақ 
жөндеуін орындау; 
8.2.1.2 аяқ киімнің бөлшектерін 
бекіту тəсілдерін білу: желімдік, 
тігіп бекітуші, шегемен бекітуші, 
тігімді-желімді; 
8.2.1.3 тігімді-желімдік бекіту 
əдісімен аяқ киімнің қысқаша 
сипаттамасын білу, аяқ 
киімнің қызметін, матери-
алдарын, бекітудің тігімдік-
желімді əдісіндегі аяқ киімді 
бекіткіштерді білу; 
8.2.1.4 практикалық жұмыстарды 
орындау: аяқ киімді жөндеудің 
сипатын анықтау, кермелі 
жиекті жəне аяқ киімнің 
ұлтанынан қалған пайдала-
нылмайтын бөлікті тазалау, 
желім қабықшаларын жағу, 
желім қабықшаларын кептіру 
(қолданылатын желімге 
байланысты), ұлтанды аяқ 
киімге бекіту, ұлтанды аяқ 
киімдегі пресске тығыздау, 
ұлтанның пайдаланылатын 
бөлігінен ластануды кетіру, 
профилактикалық шолақ 
ұлтанды пішу, ұлтанның 
пайдаланылмайтын бөлігін 
тікірейту, желімдік планкалар-
ды табанның ұлтандық бөлігіне 
жəне ұлтанның пайдаланыл-
майтын бөлігіне жағу, ұлтанды 
бекіту, ұлтанның артығын кесу, 
ұлтанның бүйірлі жағын тегістеу; 
8.2.1.5 бекітудің рантілік-
желімдік əдісімен аяқ киімді 
жөндеуді орындау; 
8.2.1.6 бекітудің рантілік-
желімдің əдісімен аяқ киімнің 
қысқаша сипаттамасын білу, 
аталған əдісті бекітудің əр түрлі 
əдістерімен салыстыру; 
8.2.1.7 рантіге арналған 
материалдардың ерекшеліктерін 
білу: созуға жоғары беріктік, 
жіптердің үзілуіне қарсы тұру, 
аяқ киімге рантілерді бекітуге 
арналған жіптерді бүгілуге 
(икемділік) қарсы тұру, сəндік 
рантілер жəне олардың қызметі, 
негізгі рант жəне сəндік рант 
арасындағы айырмашылықтар; 
8.2.1.8 практикалық жұмыстарды 
орындау: аяқ киімді жөндеудің 
сипатын анықтау, ескірген 
нəлдерді жəне жапсырмалар-
ды кетіру, ескі желімді кетіру, 
жаңа жапсырмаларды пішу, 
жапсырманың пайдаланылмай-
тын бөлігін тікірейту, табанға 
желімдік қабықшаларды жəне 
жаспырманың пайдаланыл-
майтын бөлігін жағу, желімдік 
қабықшаларды жылыту, жапсыр-
маларды табанға жапсыру, жап-
сырмаларды балғамен ұлтанған 
тығыздау, жапсырмалардың 
артығын кесу, жаңа нəлдерді 
пішу, желімдік қабықшаларды 
жағу, нəлдерді өкшеге бекіту, 
нəлдерді өкшеге балғамен 
тығыздап бекіту, нəлдердің 
артығын кесу, ұлтанның, 
өкшенің, жапсырманың бүйірлі 
жақтарын тегістеу

9.2.1.1 бекітудің желімдік əдісімен аяқ 
киімді орташа жөндеуді орындай білу; 
9.2.1.2 бекітудің желімдік əдісімен аяқ 
киімді орташа жөндеудің қысқаша си-
паттамасын білу; 
9.2.1.3 супинаторға (биік 
ұлтарақ) арналған материал-
ды білу: болат, ағаш, пластмасса; 
9.2.1.4супинатордың физикалық-
механикалық қасиеттерін білу: 
бүгілуге қарсы тұру, пішін 
тұрақтылығы; 
9.2.1.5 супинатордың 
ұлтарақтарының, аяқ киімдегі 
төсемдердің емдік қасиеттерін жəне 
олардың қызметін білу; 
9.2.1.6 сынған супинаторы бар аяқ 
киімді жөндеудің сипатын анықтай 
білу, супинатордың сынғанын есту 
арқылы анықтай білу; 
9.2.1.7 аяқ киімнің тегі, пішіні бойынша 
супинаторды дұрыс іріктей білу; 
9.2.1.8 технологиялық нормативтерді 
сақтау; 
9.2.1.9 практикалық жұмыстарды 
орындау: аяқ киімді жөндеудің си-
патын анықтау, өкшені (тақа) алып 
тастау, табанды желімнен ажырату, 
төсемді көтеру, ақауы бар супина-
торды алып тастау, пішіні бойынша 
жаңа супинаторды таңдау, жаңа супи-
наторды ұлтараққа бір мезгілде жап-
сырумен орнату, төсемді өз орнына 
жапсыру, аяқ киімнің өкшелік бөлігінде 
ұлтанды желімге бекіту, өкшені аяқ 
киімнің өкшелік бөлігіне бекіту, жап-
сырмалы ұлтарақты жапсыру;
9.2.1.10
бекітудің тігімді-желімді əдісімен аяқ 
киімді орташа жөндеуді орындау; 
9.2.1.11 бекітудің тігімді-желімді 
əдісімімен аяқ киімді орташа 
жөндеудің қысқаша сипаттамасын 
білу, аяқ киімдегі ұлтанның қызметін, 
ұлтанға арналған материалдарды 
білу: тері, резеңке, полиуретан, полиэ-
тилен, каучук, металл; 
9.2.1.12 ұлтанға арналған 
материалдардың физикалық-
механикалық қасиеттерін білу: 
тығыздығы, ылғалға төзімділігі, 
ыстыққа төзімділігі, ұсақталуға 
беріктігі, икемділігі;
9.2.1.13 практикалық жұмыстарды 
орындау: аяқ киімді жөндеудің сипа-
тын анықтау, қалыптарды таңдау жəне 
оларды аяқ киімге орнату, желімдік 
тігісті əлсірету, өкшені жəне ұлтанды 
аяқ киімнен ажыратып алу, аяқ киімнің 
үстін дайындауда ескі желімді кетіру, 
бұзылған жағынан ұлтанды пішу 
жəне өңдеу, желімдік қабықшаларды 
кермелі жиектерге жəне ұлтанның 
өңделген жақтарына жағу, желімдік 
қабықшаларды жылыту, ұлтанды аяқ 
киімге бекіту жəне прессте тығыздау, 
аяқ киімді пресстен шешіп алу, 
ұлтанның бір бөлігін өкшеге қарай 
тікірейту, жаңа өкшені таңдау, өкшенің 
ұнтақталған бөлігін тікірейту, желімдік 
қабықшаларды ұлтанның өкшелік 
бөлігіне жəне өкшенің ляпистік 
бөлігіне жағу, желімдік қабықшаларды 
жылыту, өкшені ұлтанға бекіту жəне 
прессте тығыздау, өкшелердің жəне 
ұлтандардың бүйірлі жақтарын 
тегістеу, қалыптарды аяқ киімнен 
алып тастау; 
9.2.1.14 бекітудің желімдік əдісімен 
аяқ киімді жинауды орындау; 

10.2.1.1 аяқ киім кəсіпорнындағы 
қарапайым бұйымдарды даярлау тех-
нологиясын білу жəне орындау; 
10.2.1.2 мектептік ашық аяқ киімді да-
ярлауды орындау; 
10.2.1.3 аяқ киімнің түрі, тегі, қызметі, 
маусымдығы бойынша жіктелуін білу 
аяқ киімнің ұзындығын, табанның 
өлшемін білу; 
10.2.1.4 аяқ киімдегі бөлшектерді 
бекіту əдістерін, аяқ киімді қолмен 
жəне механикалық бекіту əдістерін 
білу; 
10.2.1.5 аяқ киім өнеркəсібіндегі маши-
налар мен аппараттарды білу, аяқ киім 
өндірісіндегі автоматтар мен жартылай 
автоматтарды білу; 
10.2.1.6 мектептік аяқ киімді тігу техно-
логиясын білу; 
10.2.1.7 мектеп аяқ киіміне арналған 
материалардың физикалық-
механикалық қасиеттерін білу; 
10.2.1.8 практикалық жұмыстарды 
орындау: аяқ киімнің бөлшектерін 
таңдау, аяқ киімнің төменгі 
бөлшектерін өңдеу, ұлтарақты 
қалыптарға орнату жəне өңдеу, аяқ 
киімнің жоғары жағын дайындауда 
шеңберлі жиекті орындау, уақытша 
бекіткіштерді алып тастау, аяқ киімнің 
жоғары жағын дайындауда кермелі 
жиекті тікірейту, аяқ киімнің ізін салу, 
аяқ киімнің төменгі бөлшектерін бекіту, 
аяқ киімнің бөлшектерін өңдеу, аяқ 
киімнің төменгі бөлшектерін өңдеу, 
аяқ киімнен қалыптарды алып та-
стау, өкшеліктерді жəне жапсырмалы 
ұлтарақтарды орнату, аяқ киімді таза-
лау, аппретура жағу; 10.2.1.9 бекітудің 
желімдік əдісімен сіндік ранті бар аяқ 
киімді тігу технологиясын білу жəне 
орындау; 
10.2.1.10 мектептік аяқжабық аяқ киімді 
дайындау; 
10.2.1.11 сəндік ранті бар аяқ киімді 
тігу технологиясын білу, ранттердің 
түрлерін білу; 
10.2.1.12 негізгі рантке арналған 
материалдарға қойылатын талаптарды 
білу: бүгілуге жəне ажырауға беріктігі, 
ылғалға тұрақтылығы жəне тозуға 
төзімділігі; 
10.2.1.13 сəндік рантілерге қойылатын 
физикалық-механикалық талаптарды 
білу: икемділігі, пішіннің тұрақтылығы; 
10.2.1.14 қапталған рантіні жəне оның 
аяқ киімдегі қызметін білу; 
10.2.1.15
практикалық жұмыстарды орын-
дау: аяқ киімнің төменгі бөлшектерін 
тігуге дайындау, аяқ киімнің жоғары 
бөлшектерін қалыпқа қаптау жəне бай-
лау, уақытша бекіткіштерді алып та-
стау, аяқ киімнің жоғары бөлшектерін 
кермелі жиекті тікірейту, аяқ киімге 
сəндік рантіні бекіту, аяқ киімнің ізін 
салу, ұлтанды жəне өкшелерді аяқ 
киімге бекіту, аяқ киімді əсемдеу, 
қалыптарды алып тастау, өкшеліктерді 
жəне жаспырмалы ұлтарақтарды орна-
ту, аяқ киімді тазалау; 
10.2.1.16 ерлердің жазғы шолақ 
бəтеңкелерін тігу технологиясын білу 
жəне орындау; 
10.2.1.17 фабрикада дайындалатын 
аяқ киімнің ассортиментін білу; 
10.2.1.18 бекітудің желімдік əдісімен 
аяқ киімді тігудің техникалық 
құжаттамасын білу; 

9.2.1.15 аяқ киімді жинаудың 
технологиялық құжаттамасын, аяқ 
киімнің технологиялық нормативтерін, 
аяқ киімді жинаудың бірізділігін, аяқ 
киімнің өкшелік бөлігін қалыптастыру 
түрлерін, төменгі жақ бөлшектерді 
аяқ киімнің жоғары бөлігіне бекіту 
əдістерін білу; 
9.2.1.16 аяқ киімнің физикалық-
механикалық нормативтерін білу; 
9.2.1.17 практикалық жұмыстарды 
орындау: қалыпқа ұлтарақты орна-
ту, желімнің көмегімен белдіктерді 
қаптау жəне тартып байлау, уақытша 
бекіткіштерді кетіру, аяқ киімнің 
жоғары жағын дайындауда кермелі 
жиекті тікірейту, ұлтанды пішу, 
ұлтандарды екіге бөлу, ұлтанның 
бірінші қабатын желімнің көмегімен 
ұлтанға бекіту, өкшелерді ұлтанған 
бекіту, өкшелерді теңдестіру, екінші 
қабатты бекіту

10.2.1.19 аяқ киімді тігуде 
қолданылатын материалдар-
ды, аяқ киімді тігудің өндірістік 
процесін, ательеде аяқ киімді тігу 
ерекшеліктерін, аяқ киімді жеке тігудің 
басымдылықтарын білу: табанның 
ерекшеліктерін ескеріп, аяқ киімді 
тапсырыс берушінің аяғы бойынша 
тігу мүмкіндігі, аяқ киімді фабрикалық 
тігудің басымдылығы; 
10.2.1.20 практикалық жұмыстарды 
орындау: аяқ киімді тігуге арналған 
дайындық жұмыстарын орындау, 
қалыптарған ұлтарақтарды орнату, 
аяқ киімнің жоғары бөлшектерінен 
шеңберлі жиекті орындау, уақытша 
бекіткіштерді алып тастау, аяқ 
киімнің жоғары жағындағы кермелі 
жиектерді тікірейту, аяқ киімнің ізін 
салу, желімдік қабықшаларды жағу, 
аяқ киімнің төменгі жағын жоғары 
жағына бекіту, аяқ киімді өңдеуді орын-
дау, аяқ киімнен қалыптарды алып 
тастау, өкшеліктер мен жаспырмалы 
ұлтарақтарды орнату, аяқ киімді таза-
лау, дайындалған бұйымның сапасын 
қайта талдау

2.2 жап-
сырмалы 
əдіспен 
аяқ киімді 
жөндеу

7.2.2.1 аяқ киімдегі 
жыртылған жерді 
анықтай білу; 
7.2.3.2аяқ киімнің 
жоғары бөлігінде 
жыртылған тігістерді 
қалпына келтірудің 
бірізділігін білу 
жəне орындау: ескі 
жіптерді алып та-
стау, тігісті қалпына 
келтірілген орнын 
тегістеу, жыртылған 
жерлерді желіммен 
жағу, бөлшектерді 
жапсыру, тігісті біз 
ілгектің көмегімен 
немесе тігін маши-
насында қалпына 
келтіру, жіптердің 
артығын кесу, 
жіптерді аяқ киімнің 
жоғары бөлшегінің 
түсі бойынша бояу

 8.2.2.1 бекітудің рантілік-
жапсырмалы əдісімен аяқ 
киімді ұсақ жөндеуді орын-
дау; 
8.2.2.2 аяқ киімді рантілік-
жапсырмалы əдіспен 
бекіту туралы қысқаша 
мəліметтерді білу: аяқ киімге 
ұлтанды бекітуге арналған 
тігістердің түрлері: жіптік, 
желімдік, шегелік; 
8.2.2.3 əскерде рантілік-
жапсырмалы əдіспен аяқ 
киімді бекітуді қолдану тура-
лы білу; 
8.2.2.4 бекіту əдісінің 
физикалық-механикалық 
қасиеттерін білу: беріктігі, 
гигиеналығы; 
8.2.2.5 бекітудің аталған 
əдісінде теріге жəне 
резеңкеге қойылатын талап-
тарды білу; 
8.2.2.6 практикалық 
жұмыстарды орындау: аяқ 
киімді жөндеу дəрежесін 
анықтау, ескірген өкшені 
алып тастау, ескі желімді 
кетіру, жаңа өкшені 
пішу жəне оны бұзылған 
жағынан өңдеу, желімдік 
қабықшаларды ұлтанның 
өкшелік жағына жағу 
жəне өкшенің ляпистік 
жағына жағу, желімдік 
қабықшаларды кептіру 

9.2.2.1 бекітудің жапсырмалы əдісімен 
аяқ киімді орташа жөндеуді орын-
дай білу; 
9.2.2.2 ұлтанға арналған матери-
алдарды білу: тері, резеңке, ка-
учук, полиуретан, кожволон, бо-
лат, пластмасса; 9.2.2.3 ұлтанға 
арналған материалдардың 
физикалық-механикалық қасиеттерін 
білу: ұсақталуға бет жағының 
тұрақтылығы, икемділігі, ығалға 
төзімділігі, материалды қолданудың 
пайдалану жағдайына тəуелділігі; 
9.2.2.4 спорттық аяқ киімнің 
ұлтанына арналған материалдың 
ерекшеліктерін білу; 
9.2.2.5 практикалық жұмыстарды 
орындау: аяқ киімді жөндеудің сипа-
тын анықтау, жапсырмалы ұлтарақты 
алып тастау, пішуді ашу, ескірген 
жіптерді алып тастау, ұлтанның кро-
кульды бөлігін жапсыру, ескірген 
ұлтанды алып тастау, ұлтанды пішу, 
ылғалдау, илеу жəне өңдеу, қалыпты 
аяқ киімге орнату, желімді ұлтанға,аяқ 
киімнің ізіне, өкшенің крокульды 
бөлігіне жағу, ұлтанды аяқ киімнің 
ізіне орнату, ұлтанның артығын кесу, 
ұлтандағы пішімді ашу, ұлтанның 
пішімінде тесіктер жасау, қалыпты 
алып тастау, ұлтанды аяқ киімге жіпті 
тігіспен бекіту, аяқ киімге қалыпты 
орнату, ұлтанды ылғалдау, ұлтанды 
тегістеу, ұлтанның аузын ашу, пішімді 
тікірейту, желімдік қабықшаны пішімге 
жағу, пішімді жабу, пішімді тегістеу, 
қалыпты алып тастау, жапсырмалы 
ұлтарақты орнату

10.2.2.1 бекітудің жапсырмалы əдісімен 
аяқ киімді тігу технологиясын білу жəне 
орындау; 
10.2.2.2 бекітудің жапсырмалы əдісімен 
аяқ киімнің қысқаша сипаттамасын 
білу, ұлтанды аяқ киімге тігу тəсілдерін, 
ұлтанды аяқ киімге бекітудің борттық 
əдісін білу; 
10.2.2.3 тігістердің түрлерін білу: қолмен 
тігу, машинамен тігу, допельдік тігу; 
10.2.2.4 қарамайды жəне оның негізгі си-
паттамаларын, қарамайды дайындау тех-
нологиясын білу; 
10.2.2.5 бекітудің жапсырмалы əдісіне 
арналған жіптерге қойылатын талаптар-
ды білу: беріктігі, икемділігі, шіруге қарсы 
тұру; 
10.2.2.6 аяқ киімге ұлтанды бекітудің 
машиналық əдісін білу, аяқ киімге ұлтанды 
тігуге арналған машинаны, оның негізгі 
түйіндерін білу; 
10.2.2.7 ұлтанды қолмен тігу əдісін, тігісті 
тығындауды білу; 
10.2.2.8 практикалық жұмыстарды орын-
дау: аяқ киімнің төменгі бөлшектерін 
өңдеу, қалыптағы ұлтарақтарды қалыпқа 
келтіру, ұлтарақтарды өңдеу, аяқ киімнің 
жоғары жағында шеңберлі жиекті орын-
дау, уақытша бекіткіштерді алып тастау, 
аяқ киімнің ізін төсеу, ұлтанды аяқ киімге 
орнату, пішімді ашу, аяқ киімнен қалыпты 
алып тастау, жіптік тігіспен аяқ киімге 
ұлтанды бекіту, аяқ киімге қалыпты ор-
нату, пішімді жабу, өкшелерді аяқ киімге 
бекіту, аяқ киімнің төменгі бөлшектерін 
фрезермен өңдеу, аяқ киімдегі қалыпты 
алып тастау, өкшелерді шегеге бекіту, 
өкшелерге нəлдерді орнату, өкшеліктер 
мен жапсырмалы ұлтарақтарды орнату, 
аяқ киімді тазалау

(Жалғасы 17-бетте) 



29 НАУРЫЗ 2019 ЖЫЛ 17RESMI

(Жалғасы 18-бетте) 

2.3 аяқ 
киімнің 
жоғары 
жағын 
жөндеу 

7.2.3.1 аяқ киімдегі баутесіктер 
мен ілгектерді алмастыру 
дағдыларын меңгеру; 
7.2.3.2 баутесіктер мен ілгектерді 
қоюға арналған құрылғылардың 
қызметін білу; 
7.2.3.3 құрылғылардың негізгі 
бөлшектерін білу: тескіштер жəне 
олардың қызметі, пуансондар 
жəне олардың қызметі; 
7.2.3.4 тескіштер мен пуансон-
дарды алмастыру тəсілдерін, 
тескіштерді таңдау ережесін білу; 
7.2.3.5 баутесіктер мен ілгектерге 
арналған материалдардың 
физикалық-механикалық 
қасиеттерін түсіну: беріктігі, 
созымдылығы; 
7.2.3.6 баутесіктер мен ілгектерді 
таңдау ережелерін білу; 
7.2.3.7 баутесіктер мен ілгектерді 
қоюға арналған құрылғылардың 
көмегімен картоннан, теріден 
жаттығулар орындау, ойықтарды 
тесу (ұзындығы 10 см, ені 2, 
ойықтар арасындағы қашықтық 
1,0 жəне 1,5 см.); 
7.2.3.8 аяқ киімнің пішілген 
үлгісінде бұзылған баутесіктерді 
жəне ілгектерді анықтай білу; 
7.2.3.9 бұзылған баутесіктер 
мен ілгектерді жоя білу, жаңа 
баутесіктер мен ілгектерді орнату; 
7.2.3.10 иірім жіптерді алмасты-
ра білу; 
7.2.3.11 иірім жіптердің түрлері 
жəне олардың қызметін, оларға 
арналған материалдарды білу; 
7.2.3.12 иірім жіптерге арналған 
материалдардың физикалық-
механикалық қасиеттерін білу: 
бүгілуге беріктігі, ажырауға 
беріктігі; 
7.2.3.13 қолмен тескіштерді 
жəне олардың қызметін, қолмен 
тескіштердің құрылысын білу; 
7.2.3.14 иірім жіптердің 
ақауларын анықтай білу; 
7.2.3.15 бекітпе-тігісті кесе білу, 
ескі иірім жіпті алып тастау, жаңа 
иірім жіпті орнату; 
7.2.3.16 бекітпе тігісті орната білу; 
7.2.3.17 иірім жібі бар белдікті 
алып тастай білу, жаңа белдікті 
пішу, белдікте тесіктерді ойып 
шығару, белдікті иірім жіпке ор-
нату; 
7.2.3.18 белдіктің бүгілген бөлігін 
желімге уақытша бекіте білу, 
бекітпе тігісті орындай білу; 
7.2.3.19 аяқ киімді қолмен жəне 
механикалық түрде созуды орын-
дай білу; 
7.2.3.20 аяқ киімді механикалық 
созуға арналған станокты білу, 
оның қызметін, станокқа арналған 
құрылғыны білу: ауысымдық ма-
трицалар, дөңесшелер жəне 
олардың аяқ киімді созудағы 
қызметі;
7.2.3.21 аяқ киімді созуға 
арналған станокта жұмыс істеу 
тəсілдерін білу; 

8.2.3.1 аяқ киімнің жоғары 
жағын ұсақ жөндеуды орындау; 
8.2.3.2 аяқ киімді ұсақ 
жөндеудің қысқаша сипаттама-
сын білу; 
 8.2.3.3 тігістердің түрлерін 
білу: жөрмелеу, бастырма, 
ілмектеулі, аралық, аударма; 
8.2.3.4 аяқ киімдегі тігістердің 
физикалық-механикалық 
қасиеттерін білу: біріктірудің 
беріктігі, ажыратуға қарсы тұру, 
жіптердің желінуі; 
8.2.3.5 практикалық 
жұмыстарды орындау: 
аяқ киімнің жоғары жағын 
жөндеудің сипатын анықтау, 
ескі немесе тозған жіптерді 
жою, аяқ киімнің астарын жəне 
үстін жапсыру, тігін маши-
насында ескі тігіс бойынша 
тігу, қолжетімділігі қиын жер-
де қолмен бізді жəне тігін қол 
инесін қолданып тігу; 
8.2.3.6 аяқ киімнің үстін ұсақ 
жөндеді орындай білу; 
8.2.3.7 аяқ киімнің үстінің 
бөлшектерін бекіту əдістерін 
білу: жіптік, желімдік, 
балқытылған; 
8.2.3.8 тігістердің түрлерін білу: 
жөрмелеу, бастырма, нүктелі 
балқытылған, аударма; 
8.2.3.9 аяқ киімнің үстін 
дайындауға арналған матери-
алдарды білу: тері, пено
полиуретан, жасанды жəне 
синтетикалық тері, аяқ киім 
маталары; 
8.2.3.10 аяқ киімнің үстіне 
арналған материалдардың 
физикалық-механикалық 
қасиеттерін білу: икемділігі, 
ажырауға беріктігі, ылғалға 
төзімділігі, бүгілуге қарсы тұру; 
8.2.3.11 практикалық 
жұмыстарды орындау: аяқ 
киімнң үстінде жөндейтін орын-
ды анықтау, ескірген жіптерді 
алып тастау, жамауды пішу, 
жамаудың төменгі жағына 
жəне астарларға желімдік 
қабықшаларды жағу, жамауды 
астар мен аяқ киімнің үсту ара-
сында жапсыру, жамауды аяқ 
киімнің үстіне бүгу, жамауды 
аяқ киімнің үстіне қолмен не-
месе тігін машинасында бекіту 
(аяқ киімдегі жамаудың орна-
ласу орнына байланысты)

9.2.3.1 аяқ киімнің пішілген 
үлгісін орташа жөндеуді 
орындау; 
9.2.3.2 аяқ киімнің үстінің 
бөлшектерін білу: жұлық, 
тұмсық, берец, задинка, 
артқы сыртқы белдік, астар; 
9.2.3.3 аяқ киімнің үстінің 
бөлшектеріне арналған ма-
териалдарды білу: натурал-
ды, синтетикалық, жасанды: 
тері, мата-мақта жасанды: 
кирза, ворсит, шарголин, 
жасанды: лак жəне замша 
Синтетикалық: полиуретан 
жабыны бар СК-2, СК-3; 
9.2.3.4 аяқ киімнің үстіне 
арналған материалдардың 
физикалық-механиалық 
қасиеттерін білу: ылғалға 
төзімділік, жіптердің үзілуіне 
қарсы тұру, икемділік, 
созылмалылық; 
9.2.3.5 практикалық 
жұмыстарды орындау: аяқ 
киімнің үстінің пішілген 
үлгісін жөндеудің сипатын 
анықтау, жұлықты жəне 
тұмсықты біріктіретін жіптерді 
жою, тұмсықты жою, жаңа 
тұмсықты пішу, тұмсықтың 
ұшын бүгілу арқылы өңдеу, 
тұмсықтың ұшын бүгіп жасау, 
тұмсықты жұлыққа желіммен 
уақытша жапсыру, тұмсықты 
жұлыққа екі қатарлы тігіспен 
бекіту, артқы сыртқы белдік 
пен берецті біріктіретін 
жіптерді жою, белдікті 
жою, жаңа белдікті пішу, 
белдікті берецке желіммен 
уақытша бекіту, белдікті бе-
рецке бірқатарлы тігіспен 
бекіту, жұлық пен берецті 
біріктіретін ескірген жіптерді 
жою, жұлық пен берецтің 
ұштарын желіммен жағу, 
тігісті қалпына келтіру; 
9.2.3.6 аяқ киімдегі сыдырма-
ны алмастыра білу; 
9.2.3.7 сыдырманың түрле-
рін, сыдырмаға арналған ма-
териалдарды білу; 
9.2.3.8 сыдырмаға арналған 
материалдардың физикалық-
механикалық қасиеттерін 
білу: икемділігі жəне тозуға 
төзімділігі, сыдырмаға 
арналған матаның беріктігі; 
9.2.3.9 практикалық 
жұмыстарды орындау: 
сыдырманы жөндеудің сипа-
тын анықтау, жіптерді жою, 
аяқ киімнің үстінен сыдыр-
маны ажырату, бұзылған 
сыдырмаларды жою, түсі, 
ұзындығы жəне ені бойынша 
жаңа сыдырмаларды іріктеу, 
желімдік қабықшаларды 
жағу, сыдырманы аяқ киімнің 
үстінің пішілген үлгісіне жап-
сыру, сыдырманы жіптік 
тігіспен бекіту; 

10.2.3.1 өндірістік машиналарды 
реттеу технологиясын білу; 
10.2.3.2 машиналарды реттеудің 
нұсқаулық-технологиялық картала-
рын, техникалық мəліметтерін білу, 
машиналарды реттеу түрлерін білу; 
10.2.3.3 машиналардың қарапайым 
ақаулықтарын білу: бұрандалы 
біріктірудің əлсіреуі, біртекті 
материалдың екіге бөлінуінде 
пышақтың мұқалуы, тіреуші 
құрылғылардың əлсіреуі, тармақтың 
ажырауы, жетекті белдіктің əлсіреуі; 
10.2.3.4 машинаның ақаулықтарын 
өзбетімен анықтай білу, 
жабдықтардың ақауларын жою жо-
спарын құрастыру; 
10.2.3.5 жабдықтардың реттей білу; 
10.2.3.6 аяқ киімнің төменгі 
бөлшектерін қосарлауға арналған 
машинаның пышағын қайрау 
бұрышын анықтай білу; 
10.2.3.7 практикалық жұмыстарды 
орындау: машинаның басты ва-
лын (білік) келтіруге арналған 
белдіктің тартылуын реттеу, 
ажарлайтын қажақты алмасты-
ру, пресстің алдыңғы бағанында 
қысатын жастықшаны алмастыру, 
машинадағы пышақты алмастыру, 
машинадағы экранды жөндеуден 
өткізу, машианынң пышағын қайрау, 
машинадағы дискілі пышақты ал-
мастыру, машинаның үйкелетін 
бөлшектеріне желім жағу;
10.2.3.8 жаңа аяқ киім материалда-
рын білу; 
10.2.3.9 аяқ киімнің үстіне арналған 
жасанды жəне синтетикалық 
талшықтардан жаңа маталарды 
білу, арзанқол матаны, жылтырақ 
жабыны бар маталарды, тоқылмаған 
материалдарды, маталардың бояу-
ды білу; 
10.2.3.10 маталардың физикалық-
механикалық қасиеттерін білу; 
10.2.3.11 аяқ киімге арналған 
синтетикалық материалдарды, 
синтетикалық материалдардың 
негізгі қасиеттерін білу: тозуға 
тұрақтылығы, аяқ киімнің үстімен 
бекітудің беріктігі, ылғалға 
төзімділігі, пішінге тұрақтылығы; 
10.2.3.12 күзгі-жазғы маусымдағы 
ерлердің бəтеңкесін тігу технологи-
ясын білу; 
10.2.3.13 ерлердің шолақ бəтең-
кесінің техникалық мəліметтерін, 
сипаттамасын білу, шолақ 
бəтеңкелердің фасон түрлерін, 
шолақ бəтеңкелерді дайындаудың 
күрделілік дəрежесін білу; 
10.2.3.14 ұлтанның түрлері мен фор-
маларын, пішінделген сірілікті жəне 
олардың қызметін білу; 
10.2.3.15 супинаторлардың 
жіктелуін, аяқ киімнің салмағын білу; 
10.2.3.16 еңбекті операциялық 
бөлуді, конвейер жұмысын, конвей-
ер жұмысының басымдылығын білу; 
10.2.3.17 жұмыс жоспарын өз 
бетімен құра білу, жұмыс орнын 
ұтымды ұйымдастыру, 

7.2.3.22 серпілмелі қалыптарды 
жəне олардың қызметін білу 
жəне ажырата білу, серпілмелі 
қалыптардың құрылысын білу; 
7.2.3.23 созу үшін аяқ киімдегі 
орынды анықтай білу; 7.2.3.24 
станокты жұмысқа дайындай білу, 
матрицалар мен өңесшелерді 
іріктеу; 
7.2.3.25 аяқ киімді қолмен созу 
үшін алдын ала ылғалдаумен 
соза білу, аяқ киімге серпілмелі 
қалыптарды орнату, аяқ киімді 
қолмен созу

9.2.3.10 белдіктерді жинау 
технологиясын білу; 
9.2.3.11 маталардың 
түрлерін, матадағы жіптердің 
өрілу түрлерін білу; 
9.2.3.12 маталардың 
физикалық-механикалық 
қасиеттерін білу: ажырауға 
жəне тозуға беріктігі, 
ылғалға төзімділігі, түстің 
тұрақтылығы, аяқ киім жəне 
тігін жиектемесі; 
9.2.3.13 скотч-лентаның 
қызметін, скотч-лентаның 
түрлерін, оның физикалық-
механикалық қасиеттерін 
білу: беріктігі, біртектілігі, 
тесіктерге қарсы тұру; 
9.2.3.14 практикалық 
жұмыстарды орындау: 
жиектемені таңдау, берілген 
өлшемдегі жиектемені пішу, 
желімік қабықшаларды теріс 
жағына жағу, жиектеменің 
шеттерін бүгуді орындау, 

технологиялық нормативтерді, тап-
сырманы орындауды бақылауды 
сақтау, өз жұмысын үлгімен салы-
стыру, орындалған жұмыс туралы 
есеп жасау; 
10.2.3.18 практикалық жұмыстарды 
орындау: бұйымды жеке дайын-
дау, еңбекті операциялық бөлу, 
қол жəне машина операцияларын 
орындау, жұмысты күнделікті есеп 
ке алу (жеке жəне бригадалық), 
дайын бұйымның сапасын бағалау, 
жоспарлы тапсырманы орындау 
қорытындысын шығару

2.4 Аяқ 
киімнің 
өкшелік 
бөлігін 
жөндеу

7.2.4.1 ескірген немесе тозған 
нəлдерді жоя білу, өкшенің нəлдік 
бөлігінен ескі желімді кетіру; 
7.2.4.2 нəлдерді жəне 
маңдайшаларды піше білу, 
нəлдерді бір жағынан өңдей білу; 
7.2.4.3 желімдік қабықшаларды 
өкшенің нəлдік бөлігіне жəне 
маңдайшалардың өңделген 
бетіне жаға білу; 
7.2.4.4 маңдайшаларды бекіте 
білу, өкшенің нəлдік бөлігін 
теңдестіру; 
7.2.4.5 нəлді өкшеге бекіте білу, 
өкшенің бүйірлі жағын өңдеу; 
7.2.4.6 жөндеуден өткізілген 
өкшені жылтырата білу, өкшенің 
бүйірлі жағын бояй білу, өкшені 
балауызбен өңдеу; 
7.2.4.7 ұлтанның тұмсық бөлігін 
жəне аяқ киімнің үстін дайындау-
да кермелі жиекті жона білу; 
7.2.4.8 ұлтанның тұмсық бөлігін 
жапсыра білу; 
7.2.4.9. тері өкшені жөндеуді 
жүзеге асыруды білу; 
7.2.4.10 табиғи бұйымдардың 
үлгілері бойынша тапсырмада 
бағдарлану; 
 7.2.4.11 пəндік технологиялық 
карта бойынша жұмысты өз 
бетімен жоспарлау; 
7.2.4.12 нəлген арналған матери-
алды дұрыс таңдай білу; 
7.2.4.13 нəлдің пішімінің ауданын 
жəне өкшенің нəлдік бөлігін салы-
стыра білу; 
7.2.4.14 ағаш өкшені ұсақ 
жөндеуді орындай білу: аяқ 
киімдегі ағаш өкшені жөндеудің 
сипатын анықтау, тозған нəлді 
жою жəне мтеталл бекіткіштерді 
жою, қаптамаларды жапсыру, 
жаңа нəлдерді пішу, нəлдерді 
желімнің көмегімен өкшеге бекіту, 
нəлдің артығын кесу, нəлдің 
бүйірлі жағын тегістеу;
7.2.4.15 микрокеуекті өкшені ұсақ 
жөндеуді орындау; 
7.2.4.16 аяқ киім резеңкесінің 
негізгі қасиеттерін білу: 
тығыздығы, беріктігі, үйкелуі, 
кеуектігі; 
7.2.4.17 резеңкелердің маркала-
рын білу: Г, Д, ДШ, Е, ЕШ кеуекті 
емес резеңкелер: Г, Д; 
7.2.4.18 өкшені жөндеудің сипа-
тын анықтай білу: ескі нəлді алып 
тастау, нəлдік бөліктегі өкшені 
түзету, жаңа нəлді пішу, нəлдің 
бұзылған бөлігін өңдеу, желімдік 
қабықшаларды нəлге жəне 
өкшеге жағу, нəлді өкшеге бекіту, 
нəлдің артығын кесу, өкшенің 
бүйірлі жағын жылтыратуды 
орындау; 
7.2.4.19 нəлдерді бекітуді жəне 
өңдеуді орындай білу; 
7.2.4.20 нəлдер үшін 
қолданылатын материалдарды 
білу: тері, тозуға төзімді резеңке, 
капрон, болат; 
7.2.4.21 нəлдерге арналған 
материалдардың физикалық-
механикалық қасиеттерін білу, 
нəлдердің үйкеліске беріктігін 
жəне металл бекіткішке қарсы 
тұруын білу, нəлдерді бекіту 
тəсілдерін білу: желімдік, шегелік, 
істіктің көмегімен; 

 8.2.4.1 ағаш жəне капорон 
өкшелерді алмастыруды 
жүзеге асыра білу; 
8.2.4.2 өкшелердің түрлерін 
білу: үшкіл, бағана (крокульмен 
жəне крокульсіз); 
8.2.4.3 биіктігі бойынша 
жіктемені білу: төменгі, орташа, 
биік, ерекше биік; 
8.2.4.4 өкшелерге арналған 
материалдарды білу: ағаш 
(шамшат, емен), капрон, поли-
этилен, аралас өкшелер (болат 
+ ағаш); 
8.2.4.5 практикалық 
жұмыстарды орындау: өкшенің 
бекіткіштерін алып тастау, аяқ 
киімнен өкшені алып тастау, 
жаңа өкшені таңдау, қаптаманы 
пішу, қаптаманы өңдеу, 
қаптаманы желімнің көмегімен 
өкшеге бекіту, өкшені аяқ 
киімге бекіту, нəлді таңдау, 
нəлді өкшеге орнату; 
8.2.4.6 микрокеуекті өкшені ал-
мастыруды орындай білу; 
8.2.4.7 резеңкенің физикалық-
механикалық қасиеттерін 
білу: үйкелістің болмауы, 
тығыздығы, икемділігі, ылғалға 
төзімділігі; 
8.2.4.8 термоактиватор 
жəне оның қызметі тура-
лы, термоактиватордың 
негізгі механизмдері, 
желімдік қабықшалар туралы 
түсініктерінің болуы, матери-
ал мен желімге байланысты 
активация уақыты туралы 
түсініктерінің болуы; 
8.2.4.9 практикалық 
жұмыстарды орындау: аяқ 
киімді жөндеу сипатын 
анықтау, микрокеуекті өкшені 
алып тастау, жаңа өкшенің 
бөлшектерін таңдау, өкшені 
жинауды орындау, ұлтанның 
өкшелік бөлігін дайындау, 
өкшелерді желімнің көмегімен 
өкше бөлігіне бекіту, өкшенің 
бүйірлі жағын өңдеу; 
8.2.4.10 ағаш жəне капрон 
өкшелерді жөндеуді орындай 
білу; 
8.2.4.11 пішіні бойынша 
нəлдердің түрлерін білу; 
8.2.4.12 нəлдерге арналған 
материалдардың физикалық-
механикалық қасиеттерін білу: 
металл бекіткіштерді ұстап 
тұруға беріктігі, желінушілігі, 
тығыздығы; 
8.2.4.13 нəлдерге арналған 
материалдарды білу: тері, 
пластмасса, резеңке, металл, 
капрон, нəлдің жүретін бөлігінің 
эстетикалық суреті; 
8.2.4.14 практикалық 
жұмыстарды орындау: аяқ 
киімді жөндеу дəрежесін 
анықтау, өкшені аяқ киімге 
бекіту, өкшедегі тозған 
нəлдерді алып тастау, өкшедегі 
нəлдердің металл бекіткіштерін 
алып тастау, өкшедегі 
қаптаманы жапсыру, өкшенің 
материалына сəйкес келетін 
материалдан жаңа нəлдерді 
пішу, нəлдердің бұзылған 
жағын өңдеу, желімдік

жиектеменің жоғары қабатын 
скотч-лентамен айналдыру, 
жиектеменің жоғары жəне 
төменгі қабатын желіммен 
біріктіру, белдіктерді жіптік 
тігіспен шетінен бекіту
9.2.4.1 ағаш өкшені дайында-
уды орындай білу; 
9.2.4.2 материалы, фасоны, 
биіктігі, конструкциясы бой-
ынша өкшелердің жіктелуін 
білу; 
9.2.4.3 қалыптың ізінің 
өкшелік бөлігі бойынша 
өкшенің пішінінің құруын білу; 
9.2.4.4 өкшенің нəлдік 
бөлігінің орталығын дұрыс 
орналастыруды білу, аяқ киім 
процесінде өкшенің жылжу 
себептерін білу; 
 9.2.4.5 өкшенің биіктігін 
анықтау тəсілдерін білу; 
9.2.4.6 аяқ киімде 
қолданылатын өкшенің ма-
териалдарын білу: былғары, 
резеңке, каучук, капрон, по-
лиэтилен, болат, аралас 
өкше: ағаш + болат, ағаш + 
алюминий, көпқабатты өкше, 
өкшедегі астарлар жəне 
олардың қызметі; 
9.2.4.7 практикалық 
жұмыстарды орындау: 
өкшеге арналған материалды 
таңдау, бір кесегін кесіп алу, 
өкшенің ляпистік бөлігінің 
модель контурларын кесекке 
ауыстыру, кесектің бүйірлі 
жағын 90° бұрышта өңдеу, 
өкшенің нəлдік бөлігінің ша-
блон контурларын ауыстыру, 
үлгі ретінде пішімнің бүйірлі 
жағын көлбеумен өңдеу, 
өкшенің ляпистік бөлігін 
өңдеу, өкшенің крокульды 
бөлігін өңдеу, өкшенің бетін 
тегістеу жəне жылтырату;
9.2.4.8 аяөқ киімді өңдеуді 
орындай білу; 
9.2.4.9 аяқ киімді өңдеу 
түрлерін, аяқ киімнің тауарлы 
түрін білу; 
9.2. 4.10 салынатын 
ұлтарақтардың физикалық-
механикалық қасиеттерін, 
өкшеліктің жəне оның аяқ 
киімдегі қызметін білу; 
9.2.4.11 практикалық 
жұмыстарды орындау: 
өкшенің жəне ұлтанның 
артығын кесіп тастау, 
ұлтанның жəне өкшенің 
бүйірлі беттерін тегістеу, аяқ 
киімнен қалыптарды алып 
тастау, өкшеліктерді жəне 
салынатын ұлтарақтарды 
аяқ киімге салу, аяқ киімді 
тазалау 

10.2.4.1 бекітудің сандал əдісімен 
аяқ киімді орташа жөндеуді орын-
дай білу; 10.2.4.2 аяқ киімді бекітудің 
сандал əдісінің сипаттамаларын 
білу, жиектеу жəне оның қызметін, 
жиектеуге арналған материалдарды: 
былғары, резеңкені білу; 
10.2.4.3 былғары ұлтанның сипат-
тамасын білу, былғарының жіппен 
үзілуіне қарсы келу қабілетін, 
ұлтанның пішін тұрақтылығын, 
бірнеше реттің бүгілуге қарсы келуді 
білу; 
10.2.4.5 бекітудің сандал əдісінің 
жіптік тігісін білу; 
10.2.4.6 практикалық жұмыстарды 
орындау: аяқ киімді жөндеудің си-
патын анықтау, қалыптарды таңдау 
жəне оларды аяқ киімге орнату, 
ұлтан мен өкше арасындағы тігісті 
əлсірету, өкшені алып тастау, ескі 
желімді кетіру, ескі жіптерді алып 
тастау, тозған жиектемені кетіру, 
жаңа жиектемені пішу, жиектемені 
ұлтанған жіптік тігіспен бекіту, жаңа 
өкшені пішу жəне ляпистік бөлікті 
өңдеу, желімдік қабықшаларды 
ұлтнның өкшелік бөлігіне жəне 
ляпситік бөлігіне жапсыру, 
желімдік қабықшаларды жылы-
ту, өкшелерді ұлтанға бекіту жəне 
пресс астында қысу, ұлтанды пішу, 
табанның ұлтандық бөлігін жəне 
ұлтанның бұзылған жағын тікірейту, 
желімдік қабықшаларды табанға 
жəне жапсырмаға жағу, желімдік 
қабықшаларды жылыту, ұлтандарды 
табанған бекіту, өкшелер мен 
ұлтандардың артығын кесіп тастау, 
өкшелер мен ұлтандардың бүйірлі 
жағын тегістеу; 
10.2.4.7 бөлме аяқ киімін тігу техно-
логиясын білу; 
10.2.4.8 үй аяқ киімінің қысқаша 
сипаттамасын білу, қазіргі сəннің 
бағыттарын, үй аяқ киімін тігуде 
қолданылатын қазіргі материалдар-
ды, заманауи фурнитураны білу; 
10.2.4.9 аяқ киімді жинаудың 
өнеркəсіптік технологиясын білу, 
бөлме өнеркəсіп аяқ киімінің 
ательеде тігілген аяқ киімнен 
айырмашылықтарын білу; 
10.2.3.10 бөлме аяқ киімінің 
физикалық-механикалық 
қасиеттерін, бөлме аяқ киімін тігуде 
кездесетін негізгі ақауларды, аяқ 
киімді тігуде бақылау жүйесін білу; 
10.2.3.11 практикалық жұмыстарды 
орындау: қалыптарды іріктеу, 
ұлтарақтарды бекіту жəне өңдеу, 
үлгіні қалыптарға кигізу, алдын ала 
аяқ киімнің үстінің үлгілерін созу, 
желімнің көмегімен аяқ киімнің 
үстінің үлгілерін шеңберлі созуды 
орындау, уақытша бекіткіштерді 
алып тастау, керілген үлгінің кермелі 
жиектерінің артығын кесіп тастау, 
аяқ киімнің ізін салу, табанды пішу, 
табанның бұзылған жағын өңдеу, 
желімдік қабықшаларды табанға 
жəне кермелі жиеккке жапсыру, 
табанды аяқ киімнің ізіне жапсы-
ру, өкшелерді табанның өкшелік 
бөлігіне бекіту, табандар мен 
өкшелердің бүйірлі жағын өңдеу, 
аяқ киімнен қалыптарды алып та-
стау, өкшеліктер мен салынатын 
ұлтарақтардың орнату, аяқ киімді 
тазалау

7.2.4.22 нəлдерді алмастыру үшін 
материалды анықтай білу, тоөған 
нəлдерді алып тастау, жаңа нəлді 
пішу, қосалқы материалдарды 
іріктеу, нəлдің бұзылған жағын 
өңдеу, желімдік қабықшаларды 
жағу, желімдік қабықшаларды 
кептіруді орындау, нəлдерді 
өкшеге бекіту, бақылау шегелерін 
қадау, нəлдердің артығын кесіп 
тастау, нəлдің бүйірлі жағын жыл-
тырату, ескі капрон нəлді алып 
тастау, қаптамаларды жапсыру, 
пластмасса нəлдерді бекіту

қабықшаларды нəлдерге жəне 
өкшенің нəлдік бөлігіне жағу, 
нəлді өкшеге бекіту, нəлдердің 
артығын кесіп тастау, 
нəлдердің бүйірлі жағын жыл-
тырату, пластмасса нəлдерді 
алып тастау, қаптаманы жап-
сыру, жаңа пластмасса нəлді 
таңдау, өкшеге пластмасса 
нəлді орнату

(Жалғасы. Басы 13-16-беттерде) 2.5 Аяқ 
киімнің 
ұлтандық 
бөлігін 
жөндеу

7.2.5.1 аяқ киімнің төменгі 
бөлшектерінде үзілген тігістерді 
қалпына келтіре білу; 
7.2.5.2 бекітудің сырмалы 
əдісінің сипаттамасын жəне оның 
қолданылуын білу; 
7.2.5.3 табанның түрлерін, табан 
үшін қолданылатын материал-
дарды, табанға қойылатын талап-
тарды білу; 
7.2.5.4 жіптерді қарамаймен не-
месе балауызбен сіңіру əдістерін 
білу; 
 7.2.5.5 тікелей біздің негізгі 
бөліктерін, тікелей біздің қиылу 
формасын білу; 
7.2.5.6 табанды тігуге арналған 
инелерді, тік жəне қисық 
инелерді, олардың қызметін білу; 
7.2.5.7 табандарды жіптермен 
бекіту технологиясын білу: 
табандағы жөндеуді қажет 
ететін орынды анықтау, пішімді 
ашу, ескі жіптерді алып тастау, 
жіптердің белгілі санын кесіп та-
стау, жіптерді қарамаймен сіңіру, 
қарамайдың артығын алып та-
стау, табандағы тігісті қалпына 
келтіру, жіптердің артығын кесіп 
тастау, пішімді жабу, табанды 
жылтырату; 
7.2.5.8 каучук негізі бар аяқ 
киімнің ұлтандық бөлігін ұсақ 
жөндеуді орындай білу: табан-
ды жөндеудің сипатын анықтау, 
материалдарды таңдау, ұсақ 
тігістерді пішу, табанның тұмсық 
бөлігіндегі лас жерлерін кетіру, 
былғарының төменгі жағынан 
ұсақ тігістерді өңдеу, желімдік 
қабықшаларды табанға жəне 
ұсақ тігістерге жапсыру, ұсақ 
тігісті желімнің көмегімен табанға 
бекіту, ұсқа тігістің артығын кесіп 
тастау, табанның тұмсық бөлігін 
тегістеу, ұлтанды пішу жəне 
өңдеу, желімдік қабықшаларды 
табанға жəне ұлтанның бұзылған 
бөлігіне жапсыру, ұлтанның 
артығын кесіп тастау, табанның 
жəне ұлтанның бүйірлі жағын 
тегістеу, аяқ киімді тазалау; 
7.2.5.9 былғары табандағы аяө 
киімді ұсақ жөндеуді орындай 
білу; 
7.2.5.10 аяқ киімнің төменгі жағы 
үшін былғарының топография-
сын білу; 
7.2.5.11 аяқ киімнің төменгі 
бөлшектері үшін қолданылатын 
былғарының негізгі бөлімдерін 
білу: қалың тері, етек, жаға, та-
бан, жая; 
7.2.5.12 практикалық жұмыстарды 
орындау: тозған нəлдерді алып 
тастау, табанның тұмсық бөлігін 
тегістеу, ұсақ тігістерді пішу 
жəне оларды өңдеу, желімдік 
қабықшаларды ұсақ тігістердің

8.2.5.1 табанға ұлтанды 
бекітуді орындай білу; 
8.2.5.2 ұлтандарға арналған 
материалды білу: былғары, 
тозуға төзімді резеңке, полиу-
ретан, каучук; 
8.2.5.3 ұлтандарға арналған 
материалдардың физикалық-
механикалық қасиеттерін білу: 
тығыздығы, тозуға төзімділігі, 
икемділігі, əр түрлі материал-
дармен жабыстыруға қабілеті; 
8.2.5.4 практикалық 
жұмыстарды орындау: аяқ 
киімнің ұлтандық бөлігін 
тегістеу, жаңа ұлтанды 
(табанның материалын ескеріп) 
пішу, ұлтанның бұзылған бетін 
тікірейту, табанға жəне ұлтанға 
желімдік қабықшаларды жап-
сыру, желімдік қабықшаларды 
кептіру, желімдік 
қабықшаларды жылыту, 
ұлтанды пресстегі аяқ киімге 
бекіту, ұлтанның артығын кесіп 
тастау, табан мен ұлтанның 
бүйірлі бетін тегістеу; 
8.2.5.5 профилактикалық 
ұлтандарды алмастыруды 
орындай білу; 
8.2.5.6 профилактикалық 
ұлтандарға арналған матери-
алдарды білу; 
8.2.5.7 материалдардың 
физикалық-механикалық 
қасиеттерін білу: тығыздығы, 
3 мм-ге дейінгі қалыңыдығы, 
икемділігі, əр түрлі матери-
алдармен жапсыру қабілеті, 
желінушілігі; 
8.2.5.8 практикалық 
жұмыстарды орындау: 
желімдік тігісті жылыту, тозған 
профилактикалық ұлтанды 
ажыратып алу, табандағы 
ескі желімді кетіру, жаңа 
профилактикалық ұлтанды 
пішу, ұлтанның бұзылған 
бөлігін тікірейту, желімдік 
қабықшаларды табанға 
жəне ұлтанның бұзылған 
бөлігіне жапсыру, желімдік 
қабықшаларды жылыту, 
ұлтанды табанға бекіту, 
ұлтанның артығын кесіп та-
стау, ұлтанның бүйірлі жағын 
тегістеу; 
8.2.5.9 микрокеуекті 
резеңкеден жасалған табанды 
жөндеуді орындай білу; 
8.2.5.10 микрокеуекті 
резеңкенің физикалық-
механикалық қасиеттерін білу: 
ылғалға төзімділігі, қажалуға 
қарсы тұру, икемділігі; 
8.2.5.11 микрокеуекті 
табандағы аяқ киімді жөндеуге 
арналған желімді аяқ киім 
желімінен ажырата білу;

9.2.5.1 тозған микрокеуекті 
табанды алмастыруды орын-
дай білу; 
9.2.5.2 аяқ киімді жөндеуде 
қолданылатын қалыптардың 
типтерін білу, табандағы 
ақауларды, олардың пайда 
болу себептерін, табандағы 
ақауларды жою тəсілдерін 
білу; 
9.2.5.3 аяқ киім желімдерін, 
желімдік қабықшаларды 
кептіру режимдерін, желімдік 
қабықшаларды ысыту тем-
пературасын, желімдік 
қабықшаларды жылыту 
уақытын білу; 
 9.2.5.4 аяқ киім өндірісінде 
қолданылатын резеңкелерді 
білу; 9.2.5.5.резеңкенің 
физикалық-механикалық 
қасиеттерін білу; 
9.2.5.6 табанды алмастыру 
технологиясын білу; 
9.2.5.7 практикалық 
жұмыстарды орындау: 
қалыптарды таңдау жəне аяқ 
киімге орнату, желімдік тігісті 
əлісірету, аяқ киімнен табан-
ды алып тастау, ескі желімді 
кетіру, маңдайшаларды 
кетіру, жаңа маңдайшаны 
пішу жəне желімге бекіту, 
аяқ киімнің ізін тегістеу, жаңа 
табанды пішу, табанның 
бұзылған жағын өңдеу, 
аяқ киімнің үстіне үлгінің 
кермелі жиегіне желімдік 
қабықшаларды жапсы-
ру жəне жаңа табанның 
өңделген бетіне жапсыру, 
желімдік қабықшаларды жы-
лыту, табанды аяқ киімнің 
ізіне жəне бастырыққа 
пресстің астында бекіту, 
табнның артығын кесіп та-
стау, жаңа өкшені таңдау, 
өкшеге қарай табанның 
өкшелік бөлігін тікірейту, 
өкшенің ляпистік бөлігін 
өңдеу, өкшеге жəне табанға 
желімдік қабықшаларды 
жапсыру, желімдік 
қабықшаларды жылы-
ту, өкшені табанға жəне 
бастырыққа пресстің үстінде 
бекіту, пресстен аяқ киімді 
алу, табанның бүйірлі 
жағын өңдеу, аяқ киімнен 
қалыптарды алып тастау; 
9.2.5.8 аралас ұлтарақты жи-
нау технологиясын білу жəне 
орындау; 
9.2.5.9 ұлтарақтардың 
түрлерін, ұлтараққа арналған 
материалды, ұлтараққа 
арналған материалдың 
физикалық-механикалық 
қасиеттерін білу; 

10.2.5.1 бекітудің сандал əдісімен 
киілген аяқ киімді қайта керуді орын-
дай білу; 
10.2.5.2 бекітудің сандал жəне жар-
тылай сандал əдістерінің қысқаша 
сипаттамасын, бекітудің сан-
дал əдісінің əр түрлі əдістермен 
айырмашылығын білу; 
10.2.5.3 бекітудің сандал əдісімен 
аяқ киімді қайта керу технологи-
ясын, бекітудің аталған əдісінің 
ерекшеліктерін білу: негізгі 
ұлтарақтың болмауы, бекітудің 
сандал əдісінің басымдылығы: 
жұмсақ жəне икемді конструк-
ция, материалдың төменгі 
ауқымдылығы, жақсы гигиеналық 
қасиеттер бекітудің аталған 
əдісінің кемшіліктері: əлсіз пішін 
тұрақтылығы, жеткіліксіз беріктігі; 
10.2.5.3 практикалық жұмыстарды 
орындау: салынатын ұлтарақтарды 
алып тастау, аяқ киімге қалыптарды 
таңдау жəне орнату, аяқ киімнен 
өкшелерді алып тастау, аяқ киімнің 
төменгі бөлшегінен тігісті сөгу, та-
банды алып тастау, қалыптардан 
пішімдік үлгіні алып тастау, 
пішімдік үлгіден өкшелікті алып 
тастау, өкшеліктерді ылғалдату, 
өкшелікке желім жағу, өкшелікті 
аяқ киімнің үстінің пішімдік үлгісіне 
қалташықтарды орнату, қалыптарға 
пішімдік үлгілерді орнату, пішімдік 
үлгілері бар қалыптарға табанды 
уақытша орнату, аяқ киімнің үстінің 
пішімдік үлгісінің кермелі жиектерін 
жазу жəне рантіні кермелі жиек-
ке жатқызу, кермелі жиекті, рантіні 
жəне табанды екіжіптік тігіспен 
бекіту, материалдың артығын кесіп 
тастау, өкшелерді табанға бекіту, 
аяқ киімнің өңдеуді орындау, аяқ 
киімнен қалыпттарды алып тастау, 
салынатын ұлтарақтарды орнату, 
аяқ киімді тазалау; 
 10.2.5.4 киіз аяқ киімнің сипатта-
масын білу: киіздің қызметі, киізді 
дайындауға арналған материал, 
киізге арналған материалдың сапа-
сына қойылатын талаптар; 
10.2.5.5 капрон жіптердің қасиет те-
рін білу: жоғары беріктігі, шірімейді; 
10.2.5.6 жамаулардың қасиеттерін 
білу: икемділігі, жіптердің үзілуіне 
беріктігі; 
10.2.5.7 қарамайдың қасиеттерін 
білу: жабысқыштығы, оңай балқиды, 
суға төзімді; 
10.2.5.8 тігістердің түрлерін білу: 
қол тігісі;
10.2.5.9 киіз аяқ киімді жөндеудің си-
патын анықтай білу; 
10.2.5.10 киіз аяқ киімді жөндеуге 
арналған материалдарды іріктей 
білу; 
10.2.5.11 аяқ киімнің үстінің 
былғарының кесіндісінен жамаулар-
ды піше білу; 
10.2.5.12 желімнің көмегімен киіз 
аяқ киімге уақытша жамауларды 
бекіте білу; 
10.2.5.13 аяқ киімге жіптермен 
жамауларды бекіту білу 

бұзылған бөлігіне жəне табанның 
тұмсық бөлігіне жапсыру, 
желімдік қабықшаларды кептіру, 
ұсақ тігістерді табанға бекіту, 
ескі желімді өкшелердің нəлдік 
бөлігінен кетіру, маңдайшаларды 
пішу, мңдайшаның бұзылған 
бөлігін өңдеу, желімдік 
қабықшаларды маңдайшаларға 
жəне өкшелердің нəлдік бөлігіне 
жапсыру, маңдайшаларды 
өкшелерге бекіту, бекітілген 
маңдайшалардың артығын кесіп 
тастау, өкшелердің нəлдік бөлігін 
тегістеу, нəлдерді пішу, желімнің 
көмегімен нəлдерді өкшелерге 
бекіту, нəлдердің артығын 
кесіп тастау, өкшелердің жəне 
табанның бүйірлі жағын өңдеу, 
аяқ киімнің төменгі бөлшектерін 
тегістеу, өкшелердің бүйірлі 
жағын жəне табанның кесіндісін 
блауыз бояумен бояу, бекітілген 
бөлшектердің бетін жылтырату 

8.2.5.12 практикалық 
жұмыстарды орындау: аяқ 
киімге қалыпты орнату, та-
банды тегістеу, ұсақ тігістерді 
пішу жəне оларды бұзылған 
жағынан өңдеу, желімдік 
қабықшаларды ұсақ тігістерге 
жəне табанның тұмсық бөлігіне 
жапсыру, ұлтанды табанға 
бекіту, табанға арналған 
жамауларды пішу, желідік 
қабықшаларды табанға жəне 
жамауға жапсыру, жамау-
ларды табанға бекіту, табан-
ды тегістеу, ұлтанды пішу, 
ұлтанның бұзылған жағын 
өңдеу, табанға жəне ұлтанға 
желімді жағу, ұлтанды табанға 
бекіту, ұлтанның артығын кесіп 
тастау, ұлтанның бүйірлі жағын 
тегістеу; 
8.2.5.13 былғары табандағы 
аяқ киімнің ұлтандық бөлігін 
жөндеуді орындау; 
8.2.5.14 табанға арналған 
былғарының физикалық-
механикалық қасиеттерін 
білу: желінушілікке тозуға 
төзімділігі, былғарыдан 
жасалған табанның ылғалға 
сиымдылығы, табанның 
бүгілуге қарсы тұруы, былғары 
табанның сыртқы ортаның 
əсеріне тұрақтылығы; 
8.2.5.15 практикалық 
жұмыстарды орындау: 
былғары табандағы жөндеуді 
қажет ететін орынды анықтау, 
табанды тегістеу, жамау-
ды пішу жəне былғарының 
төменгі жағынан өңдеу, желімді 
табанға жəне жамаудың 
төменгі жағына жағу, желімдік 
қабықшаларды кептіру, 
желімдік қабықшаларды жы-
лыту, жамауды бекіту, табан-
ды тегістеу, ұсақ тігісті пішу 
жəне оны төменгі жағынан 
өңдеу, желімді табанға жəне 
ұсақ тігістің төменгі жағына 
жағу, ұсақ тігісті табанға 
бекіту, тұмсық бөліктегі та-
банды тегістеу, тозуға төзімді 
резеңкеден ұлтанды пішу 
жəне оны бұзылған жағынан 
өңдеу, желімдік қабықшаларды 
табанға жəне ұлтанға жапсы-
ру, ұлтанды табанға бекіту, ұсақ 
тігістің жəне ұлтанның арты ғын 
кесіп тастау, ұлтанның жəне ұсақ 
тігістің бүйірлі жағын тегістеу 

9.2.5.10 ортопедиялық 
ұлтарақтарды жəне олардың 
қызметін, ұлтарақтарға 
қойылатын талаптарды білу: 
пішінге тұрақтылығы, ылғалға 
төзімділігі, бүгілуге қарсы 
тұру, ажыратуға беріктігі;
9.2.5.11 практикалық 
жұмыстарды орындау: 
ұлтарақтарға арналған ма-
териалды іріктеу, модельдер 
бойынша пішімді үлгілерге 
белгі салу, ұлтарақтың 
бөлшектерін пішу, желімнің 
көмегімен ұлтарақтың 
бөлшектерін біріктіру, 
ұлтарақтың бүйірлі жағын 
өңдеу, жиектемені пішу, 
ұлтарақты желімді пайда-
ланып жиектемемен қаптау, 
жиектемені ұлтараққа жіптік 
тігіспен бекіту 

2.6 Тоқыма 
аяқ киімді 
ұсақ 
жөндеу

7.2.6.1 тігін машинасын жұмысқа 
дайындай білу: сырттай қарауды 
орындау, машианы қосу жəне 
өшіру, машинада бос жүріс 
режимінде жұмыс істеу, жіптерді 
шарыққа айналдыру, жіптерді 
машинаға жүктеу, тік жəне қисық 
сызықтан бойынша қағазда 
тігістерді орындау, жіптік тігіспен 
былғарыдан екі бөлшекті біріктіру, 
матадан екі бөлшекті біріктіру; 
7.2.6.2 аяқ киімнің үлгісі бойын-
ша тапсырмада бағдарлана білу, 
жұмысты аралас технологиялық 
картаны қолданумен топтық 
əңгімелесуде жоспарлау; 
7.2.6.3 тоқыма аяқ киімді 
жөндеудің сипатын анықтай білу, 
ескі жіптерді алып тастау, жа-
мауларды піше білу, желімнің 
көмегімен аяқ киімге жамауларды 
бекіту, қолмен немесе тігін маши-
насында аяқ киімнің үстіне жамау-
ларды бекіту 

10.2.6.1 тоқыма аяқ киімді тігу техно-
логиясын білу; 
10.2.6.2 тоқыма аяқ киімнің қысқаша 
сипаттамасын жəне техникалық 
мəліметтерін, тоқыма аяқ киімнің за-
манауи дизайнын білу; 10.2.6.3 аяқ 
киімде қолданылатын маталардың 
физикалық-механикалық қасиеттерін 
білу: маталардың беттік тығыздығы, 
маталарды ұзартуда жəне жырты-
луда жүктеме, маталардың пішінге 
тұрақтылығы; 
10.2.6.4 тоқыма пішімдік үлгілерді 
жинау ерекшеліктерін, аяқ киімді 
тігуде туындайтын ақауларды білу; 
10.2.6.5 практикалық жұмыстарды 
орындау: қалыптарды іріктеу, 
ұлтарақтарды пішу, қалыптарға 
ұлтарақтарды орнату, алдын ала 
қалыптардың пішімдік үлгілерін 
қаптау, пішімдік үлгілерді желімнің 
көмегімен ұлтараққа керу, уақытша 
бекітікіштерді алып тастау, аяқ 
киімнің ізіне ұлтарақ үлгілерін 
пішу, табанды пішу, табанның 
бұзылған жағын өңдеу, желімдік 
қабықшаларды аяқ киімнің үстінің 
пішімдік үлгісінің кермелі жиектеріне 
жəне табанның бұзылған жағына 
жапсыру, аяқ киімнің ізіне табанды 
бекіту, өкшелерді пішу, өкшелерге 
қарай табанның өкшелік бөлігін дай-
ындау, өкшелердің ляпистік бөлігін 
өңдеу, желімдік қабықшаларды 
өкшелердің ляпистік бөлігіне жəне 
табанның өкшелік бөлігіне жапсыру, 
өкшелерді табанға бекіту, табанның 
жəне өкшенің бүйірлі жағын өңдеу, 
аяқ киімнен қалыптарды алып та-
стау, салынатын ұлтарақтарды ор-
нату, аяқ киімді тазалау

2.7 Каучук 
табандағы 
аяқ киімді 
жөндеу

7.2.7.1 каучуктың негізгі 
қасиеттерін білу: икемділігі, су 
өткізбеушілігі, кез келген пішінді 
қабылдау қабілеті, жоғары 
желінушілігі; 7.2.7.2 практикалық 
жұмыстарды орындау: табандағы 
жөндеуді қажет ететін орынды 
анықтау, тозған нəлді алып та-
стау, жаңа нəлді пішу, желімнің 
көмегімен аяқ киімге жаңа нəлді 
бекіту, жаңа ұлтанды пішу, 
желімнің көмегімен табанға 
жаңа ұлтанды бекіту, каучук-
ка пышақтың үйкелісін азайту 
үшін суды қолданып каучуктың 
артығын кесіп тастау 

 8.2.7.1 каучук табандағы аяқ киімді 
жөндеуді орындай білу; 
8.2.8.2 табиғи жəне 
синтетикалық каучуктың негізгі 
айырмашылықтарын білу: бағасы, 
тозуға төзімділігі, жылуға төзімділігі; 
8.2.8.3 каучук табанға қойылатын 
талаптарды, каучук табандарды 
бекітуге арналған желімді білу; 
8.2.7.4 практикалық жұмыстарды 
орындау: аяқ киімді жөндеу 
дəрежесін анықтау, жамаулар-
ды пішу, табандағы лас жерлерді 
кетіру, жөндеуді қажет ететін 
орынға жəне жамауға желімді жағу, 
желімді кептіру, жамауды табанға 
бекіту, табанды тегістеу, ұлтанды 
пішу, желімдік қабықшаларды 
ұлтанның бұзылған жағына жəне 
табанға жапсыру, ұлтанды табанға 
бекіту, ұлтанның артығын кесіп 
тастау
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3) 3-бөлім «Еңбек заттарын талдау жəне бағалау»:
3-кесте 
Бөлімше 7-сынып  8-сынып 9-сынып 10-сынып

3.1 Еңбек затта-
рын талдау жəне 
бағалау

7.3.1.1 өз жұмысын жəне өз 
жолдастарының жұмысын 
талдауға жəне бағалауға 
ұмтылу; 
7.3.1.2 жұмыста жетістіктер 
мен кемшіліктерді атап өту; 
7.3.1.3 сөздік есепте зерттел-
ген терминдерді қолданып, 
орындалған жұмыс туралы 
есеп жасау; 
7.3.1.4 есте нұсқауларды 
түсіну жəне ұстап тұру 
(жұмыс тапсырмасы), еңбек 
жағдаятында бағдарлану; 
7.3.1.5 алынған білімді 
практикалық іс-əрекетте 
қолдану

8.3.1.1 мұғалімнің ішінара 
көмегімен ағымдағы өзіндік 
бақылауды жүзеге асыру; 
8.3.1.2 жұмыстың сапасын тек-
серу 
8.3.1.3 сөйлеуде техникалық 
терминологияны қолдану; 
8.3.1.4 мұғалімнің сұрақтары 
бойынша немесе өз бетімен 
орындалған жұмыс туралы 
сөздік есепті жүзеге асыру; 
8.3.1.5 мұғалімнің сұрақтары 
бойынша немесе өз бетімен өз 
бұйымын толыққанды талдауға 
ұмтылу; 
8.3.1.6 тапсырманы орындау-
дың бірізділігін жоспарлау 

9.3.1.1 өзіндік жұмысында 
жəне басқалардың жұмысында 
көрсетілген идеялар мен 
тақырыптарды техникалық тер-
минологияны қолданып сипат-
тау; 
9.3.1.2 өзі жұмысын жəне 
басқалардың жұмысын бейімдеу, 
жетілдіру бойынша конструктивті 
түсініктемелерді қабылдау жəне 
ұсыныстар жасау; 
9.3.1.3 дайын жұмысты бүкіл 
сыныпқа презентация жасау; 
9.3.1.4. оқу-еңбек тобының жал-
пы жəне ортақ жұмысына табы-
сты қатысу жəне ену

10.3.1.1 өзінің еңбек іс-
əрекетін адекватты өзіндік 
бағалауына ие болу; 
10.3.1.2 тұлғалық құзыреттілік 
деңгейіне қойылатын кəсіби 
талаптарды салыстыру; 
10.3.1.3 бұйымның үлгісін тал-
дауды өз бетімен орындау; 
10.3.1.4 бұйымды 
дайындаудың технологиялық 
бірізділігін құрастыру; 
10.3.1.5 қалыптасқан кəсіби 
қозғалыс дағдыларының бо-
луы

3.2 Қорытынды 
бақылау жұмысы 
(оқу жылы
 бойынша) 

7.3.2.1 мұғалімнің таңдауы 
бойынша қорытынды 
практикалық жұмысты орын-
дау (дифференциалды)

8.3.2.1 мұғалімнің таңдауы бой-
ынша қорытынды практикалық 
жұмысты орындау (дифферен-
циалды)

9.3.2.1 қиындығы жəне орын-
далуы бойынша емтихандық 
бұйымға сəйкес бұйымды өз 
бетімен орындау 

10.3.2.1 қиындығы жəне орын-
далуы бойынша емтихандық 
бұйымға сəйкес бұйымды өз 
бетімен орындау

(Жалғасы. Басы 13-17-беттерде) 

Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға арналған 
7-9 (10) сыныптар үшін «Кəсіби- еңбекке баулу. Аяқ киім ісі»
пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын 

жүзеге асыру бойынша ұзақмерзімді жоспар

1) 7-сынып:
4-кесте 

Бө
лі
м Бөлімше Оқыту мақсаттары

1-тоқсан

1.
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қт
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1.1 Еңбек заты 
туралы жалпы 
мəліметтер

7.1.1.1 өзін Қазақстанның азаматы ретінде 
саналы түсіну; 
7.1.1.2 мұғалімнің көмегімен «Аяқ киім ісі» 
пəнінің ерекшеліктерін зерттеу жəне анықтау; 
7.1.1.3 «Аяқ киім тігуші» кəсібінің 
ерекшеліктерін білу

1.2 Материал-
дарды, аспап-
тарды жəне 
жабдықтарды 
талдау

7.1.2.1 аяқ киім өндірісінде қолданылатын 
желімдердің жіктелуін білу: синтетикалық 
желімдер, балқытылған желімдер, натуралды 
материалдардан жасалған желімдер; 
7.1.2.2 желімдердің қызметі мен жұмсалуын 
білу: аяқ киім желімі, казеин желімі, үй 
жағдайында аяқ киімді жөндеуге арналған 
желім; 
7.1.2.3 жабдықтар мен аспаптардың қызметін 
білу: термоактиватор, желім қабықшаларды 
кептіруге арналған шкаф, бөлшектерді кесуге 
арналған машина, шебер үстелі, балға, кием, 
əсемдеуші тері, табан-қалып, шебер үстелі, 
пышақ, тістеуіктер, бұрауыш

1.3 Этика жəне 
еңбек заңнамасы

7.1.3.1 аяқ киім шеберханасында мінез-құлық 
ережелері туралы түсініктерінің болуы, жұмыс 
орнын ұйымдастыру, формалық киім үлгісі, 
киімнің эстетикасы туралы түсініктерінің бо-
луы 
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2.1 Желімдеу 
əдісімен аяқ 
киімді жөндеу

7.2.1.1 аяқ киім өндірісінде қолданылатын 
желімдердің жіктелуін білу: синтетикалық 
желімдер, балқымалы желімдер, нату-
ралды материалдан жасалған желімдер, 
желімдердің қызметі, аяқ киім желімі,казеин 
желімі, үй жағдайында аяқ киімді жөндеуге 
арналған желім, термоактиватор жəне оның 
қызметі, желім қабықшаларын кептіруге 
арналған шкаф; 
7.2.1.2 аяқ киімнің жіктелуін жəне қызметін 
білу, аяқ киімнің түрлерін, бөлшектерін, 
олардың қызметін, аяқ киім бөлшектерін дай-
ындауда қолданылатын материалдарды білу, 
үлгілер, модельдер, кескіштерді білу; 
7.2.1.3 аяқ киімді ұсақ жөндеуге дайындай 
білу: аяқ киімді қарау, ақауларды анықтау, 
ластанған жерлерін кетіру, материалдарды 
іріктеу, металл бекіткіштерді жою; 
7.2.1.4 практикалық жұмыстарды орындау:
1) микрокеуекті резеңкеден (25х10мм) 
жолақшалардың үш жұбының желімделетін 
беттерін рашпильмен (жонғыш) тазалау 
2) жолақшаның бірінші жұбына казеин 
желімін жағу, екіншісіне – аяқ киім желімін 
жағу, ал үшіншісіне – үй жағдайында аяқ 
киімді жөндеуге арналған желімді 15 минут 
ішінде желім қабықшаларын кептіру; 

2.4 Аяқ киімнің 
тақасын жөндеу

7.2.4.1 ескірген немесе тозған нəлдерді жоя 
білу, өкшенің нəлдік бөлігінен ескі желімді 
кетіру; 
7.2.4.2 нəлдерді жəне маңдайшаларды піше 
білу, нəлдерді бір жағынан өңдей білу; 
7.2.4.3 желімдік қабықшаларды өкшенің 
нəлдік бөлігіне жəне маңдайшалардың 
өңделген бетіне жаға білу; 
7.2.4.4 маңдайшаларды бекіте білу, өкшенің 
нəлдік бөлігін теңдестіру; 
7.2.4.5 нəлді өкшеге бекіте білу, өкшенің 
бүйірлі жағын өңдеу; 
7.2.4.6 жөндеуден өткізілген өкшені жылты-
рата білу, өкшенің бүйірлі жағын бояй білу, 
өкшені балауызбен өңдеу; 
7.2.4.7 ұлтанның тұмсық бөлігін жəне аяқ 
киімнің үстін дайындауда кермелі жиекті жона 
білу; 
7.2.4.8 ұлтанның тұмсық бөлігін жапсыра білу
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3.1 Еңбек затта-
рын талдау жəне 
бағалау

7.3.1.1 өз жұмысын жəне өз жолдастарының 
жұмысын талдауға жəне бағалауға ұмтылу; 
7.3.1.2 жұмыста жетістіктер мен кемшіліктерді 
атап өту; 
7.3.1.3 сөздік есепте зерттелген терминдерді 
қолданып, орындалған жұмыс туралы есеп 
жасау; 
7.3.1.4 есте нұсқауларды түсіну жəне 
ұстап тұру (жұмыс тапсырмасы), еңбек 
жағдаятында бағдарлану; 
7.3.1.5 алынған білімді практикалық іс-
əрекетте қолдану

3.2 Қорытынды 
бақылау жұмысы 
(оқу жылына)

7.3.2.1 мұғалімнің таңдауы бойынша 
қорытынды практикалық жұмысты орындау 
(дифференциалды)

2-тоқсан
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1.1 Еңбек заты 
туралы жалпы 
мəліметтер

7.1.1.1 өзін Қазақстанның азаматы ретінде 
саналы түсіну; 
7.1.1.2 мұғалімнің көмегімен «Аяқ киім ісі» 
пəнінің ерекшеліктерін зерттеу жəне анықтау; 
7.1.1.3 «Аяқ киім тігуші» кəсібінің 
ерекшеліктерін білу; 
7.1.1.4 аяқ киім өндірісінің кəсіптері туралы 
түсініктерінің болуы; 
7.1.1.5 қоғам өмірінде еңбектің мəнін түсіну 

1.2 
Материалдарды, 
аспаптар-
ды жəне 
жабдықтарды 
талдау

7.1.2.1 аяқ киім өндірісінде қолданылатын 
желімдердің жіктелуін білу: синтетикалық 
желімдер, балқытылған желімдер, натуралды 
материалдардан жасалған желімдер; 
7.1.2.2 желімдердің қызметі мен жұмсалуын 
білу: аяқ киім желімі, казеин желімі, үй жағда-
йында аяқ киімді жөндеуге арналған желім; 
7.1.2.3 жабдықтар мен аспаптардың қызметін 
білу: термоактиватор, желім қабықшаларды 
кептіруге арналған шкаф, бөлшектерді кесуге 
арналған машина, шебер үстелі, балға, кием, 
əсемдеуші тері, табан-қалып, шебер үстелі, 
пышақ, тістеуіктер, бұрауыш; 
7.1.2.4 термоактиваторда жұмыс істеуде 
қауіпсіздік шараларын білу, əсемдеуші 
терімен жұмыста қауіпсіздік шараларын білу; 
 7.1.2.4 өлшеуіш құралдарымен, сызғышты 
қолдана білу; 
7.1.2.5 материалдарды білу: тері, микро-
кеуекті резеңке, каучук, технологиялық 
нормативтерді сақтау, материалды үнемдеп 
жұмсау.аяқты тартпасы бар тігін машинасын 
қолдана білу

1.3 Этика жəне 
еңбек заңнамасы

7.1.3.1 аяқ киім шеберханасында мінез-құлық 
ережелері туралы түсініктерінің болуы, жұмыс 
орнын ұйымдастыру, формалық киім үлгісі, 
киімнің эстетикасы туралы түсініктерінің болуы; 
7.1.3.2 Қазақстан Республикасында еңбек заң-
намасы туралы жалпы түсініктерінің болуы; 
7.1.3.3 жұмыс уақыты жəне демалыс уақыты 
туралы түсініктерінің болуы; 
7.1.3.4 демалыстың түрлері жəне оларды 
рəсімдеу туралы түсініктерінің болуы.
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2.2 Жапсыра 
тігу əдісімен аяқ 
киімді жөндеу

7.2.1.1 аяқ киім өндірісінде қолданылатын 
желімдердің жіктелуін білу: синтетикалық 
желімдер, балқымалы желімдер, нату-
ралды материалдан жасалған желімдер, 
желімдердің қызметі, аяқ киім желімі,казеин 
желімі, үй жағдайында аяқ киімді жөндеуге 
арналған желім, термоактиватор жəне оның 
қызметі, желім қабықшаларын кептіруге 
арналған шкаф; 
7.2.1.2 аяқ киімнің жіктелуін жəне қызметін 
білу, аяқ киімнің түрлерін, бөлшектерін, 
олардың қызметін, аяқ киім бөлшектерін дай-
ындауда қолданылатын материалдарды білу, 
үлгілер, модельдер, кескіштерді білу 

2.4 Аяқ киімнің 
тақасын жөндеу

7.2.4.1 маңдайшаларды бекіте білу, өкшенің 
нəлдік бөлігін теңдестіру; 
7.2.4.2 нəлді өкшеге бекіте білу, өкшенің 
бүйірлі жағын өңдеу; 
7.2.4.3 пəндік технологиялық карта бойынша 
жұмысты өз бетімен жоспарлау; 
7.2.4.4 нəлген арналған материалды дұрыс 
таңдай білу; 
7.2.4.5 нəлдің пішімінің ауданын жəне өкшенің 
нəлдік бөлігін салыстыра білу; 

 7.2.4.6 ағаш өкшені ұсақ жөндеуді орындай 
білу: аяқ киімдегі ағаш өкшені жөндеудің си-
патын анықтау, тозған нəлді жою жəне мте-
талл бекіткіштерді жою, қаптамаларды жап-
сыру, жаңа нəлдерді пішу, нəлдерді желімнің 
көмегімен өкшеге бекіту, нəлдің артығын кесу, 
нəлдің бүйірлі жағын тегістеу;
7.2.4.7 микрокеуекті өкшені ұсақ жөндеуді 
орындау; 
7.2.4.8 аяқ киім резеңкесінің негізгі 
қасиеттерін білу: тығыздығы, беріктігі, үйкелуі, 
кеуектігі пористость; 
7.2.4.9 Г, Д резеңкелердің маркаларын білу: 
Г, Д, ДШ, Е, ЕШ кеуекті емес резеңкелер: Г, Д 
7.2.4.10 өкшені жөндеудің сипатын анықтай 
білу: ескі нəлді алып тастау, нəлдік 
бөліктегі өкшені түзету, жаңа нəлді пішу, 
нəлдің бұзылған бөлігін өңдеу, желімдік 
қабықшаларды нəлге жəне өкшеге жағу, нəлді 
өкшеге бекіту, нəлдің артығын кесу, өкшенің 
бүйірлі жағын жылтыратуды орындау;
7.2.4.11 нəлдерді бекітуді жəне өңдеуді орын-
дай білу; 
7.2.4.12 нəлдер үшін қолданылатын матери-
алдарды білу: тері, тозуға төзімді резеңке, 
капрон, болат; 
7.2.4.13 нəлдерге арналған материалдардың 
физикалық-механикалық қасиеттерін білу, 
нəлдердің үйкеліске беріктігін жəне металл 
бекіткішке қарсы тұруын білу, нəлдерді бекіту 
тəсілдерін білу: желімдік, шегелік, істіктің 
көмегімен; 
7.2.4.14 нəлдерді алмастыру үшін матери-
алды анықтай білу, тозған нəлдерді алып 
тастау, жаңа нəлді пішу, қосалқы материал-
дарды іріктеу, нəлдің бұзылған жағын өңдеу, 
желімдік қабықшаларды жағу, желімдік 
қабықшаларды кептіруді орындау, нəлдерді 
өкшеге бекіту, бақылау шегелерін қадау, 
нəлдердің артығын кесіп тастау, нəлдің 
бүйірлі жағын жылтырату, ескі капрон нəлді 
алып тастау, қаптамаларды жапсыру, пласт-
масса нəлдерді бекіту

2.6 Тоқыма аяқ 
киімін жөндеу

7.2.6.1 тігін машинасымен тігін жасай білу: 
сыртқы бақылау жасау, машинканы қосу жəне 
өшіру, тігін төсенішіне жіпті байлау, жіпті ма-
шинкаға бейімдеу, қағазды жүргізіп көру, жіп-
пен тігілген терісі бар матаны біріктіріп тігу; 
7.2.6.2 құрамдастырылған технологиялық 
картаны қолданумен топтық əңгімелесуде 
аяқ киім үлгері бойынша жұмысты жоспарлау 
жəне бағдарлана ала білу;
7.2.6.3 тестильді аяқ киімді жөндеу түрлерін 
анықтау, ескі жіптерін алу, клейдің көмегімен 
жамауды аяқ киімге жамай білу, қолмен неме-
се тігін машинасымен жамауды бекіту
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у 3.1 Еңбек затта-

рын талдау жəне 
бағалау

7.3.1.1 өз жұмысын жəне өз жолдастарының 
жұмысын талдауға жəне бағалауға ұмтылу; 
7.3.1.2 жұмыста жетістіктер мен кемшіліктерді 
атап өту; 
7.3.1.3 сөздік есепте зерттелген терминдерді 
қолданып, орындалған жұмыс туралы есеп 
жасау; 
7.3.1.4 есте нұсқауларды түсіну жəне 
ұстап тұру (жұмыс тапсырмасы), еңбек 
жағдаятында бағдарлану; 
7.3.1.5 алынған білімді практикалық іс-
əрекетте қолдану

3.2 Қорытынды 
бақылау жұмысы 
(-тоқсан бойын-
ша).

7.3.2.1 мұғалімнің таңдауы бойынша 
қорытынды практикалық жұмысты орындау 
(дифференциалды)

3-тоқсан
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1.1 Еңбек заты 
туралы жалпы 
мəліметтер.

7.1.1.1 өзін Қазақстанның азаматы ретінде 
саналы түсіну; 
7.1.1.2 мұғалімнің көмегімен «Аяқ киім ісі» 
пəнінің ерекшеліктерін зерттеу жəне анықтау; 
7.1.1.3 «Аяқ киім тігуші» кəсібінің 
ерекшеліктерін білу; 
7.1.1.4 аяқ киім өндірісінің кəсіптері туралы 
түсініктерінің болуы; 
7.1.1.5 қоғам өмірінде еңбектің мəнін түсіну; 
7.1.1.6 өз бетімен сөйлеуде техникалық тер-
минологияны түсіну жəне пайдалану; 
7.1.2.7 аяқ киім шеберханасы жəне оның 
құрылғылары туралы түсініктерінің болуы; 
7.1.2.8 шеберхана жабдықтарының 
қолданылуы туралы түсініктерінің болуы; 
7.1.2.9 инструментаьщиктің, бригадирдің 
қызметін білу 

1.2 
Материалдарды, 
аспаптар-
ды жəне 
жабдықтарды 
талдау.

7.1.2.1 аяқ киім өндірісінде қолданылатын 
желімдердің жіктелуін білу: синтетикалық 
желімдер, балқытылған желімдер, натуралды 
материалдардан жасалған желімдер; 
7.1.2.2 желімдердің қызметі мен жұмсалуын 
білу: аяқ киім желімі, казеин желімі, үй 
жағдайында аяқ киімді жөндеуге арналған 
желім; 
7.1.2.3 жабдықтар мен аспаптардың қызметін 
білу: термоактиватор, желім қабықшаларды 
кептіруге арналған шкаф, бөлшектерді кесуге 
арналған машина, шебер үстелі, балға, кием, 
əсемдеуші тері, табан-қалып, шебер үстелі, 
пышақ, тістеуіктер, бұрауыш; 
7.1.2.4 термоактиваторда жұмыс істеуде 
қауіпсіздік шараларын білу, əсемдеуші 
терімен жұмыста қауіпсіздік шараларын білу; 
7.1.2.5 өлшеуіш құралдарымен, сызғышты 
қолдана білу; 
7.1.2.6 технологиялық нормативтерді сақтау, 
материалды үнемдеп жұмсау; 
7.1.2.7 аяқты тартпасы бар тігін машинасын 
қолдана білу

1.3 Этика жəне 
еңбек заңнамасы

7.1.3.1 аяқ киім шеберханасында мінез-құлық 
ережелері туралы түсініктерінің болуы, жұмыс 
орнын ұйымдастыру, формалық киім үлгісі, 
киімнің эстетикасы туралы түсініктерінің бо-
луы;
7.1.3.2 Қазақстан Республикасында еңбек 
заңнамасы туралы жалпы түсініктерінің бо-
луы;
7.1.3.3 жұмыс уақыты жəне демалыс уақыты 
туралы түсініктерінің болуы;
7.1.3.4 демалыстың түрлері жəне оларды 
рəсімдеу туралы түсініктерінің болуы
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2.3 Аяқ киімнің 
үстін жөндеу

7.2.3.1 аяқ киімдегі баутесіктер мен ілгектерді 
алмастыру дағдыларын меңгеру; 
7.2.3.2 баутесіктер мен ілгектерді қоюға 
арналған құрылғылардың қызметін білу; 
7.2.3.3 құрылғылардың негізгі бөлшектерін 
білу: тескіштер жəне олардың қызметі, пуан-
сондар жəне олардың қызметі; 
7.2.3.4 тескіштер мен пуансондарды ал-
мастыру тəсілдерін, тескіштерді таңдау 
ережесін білу; 
7.2.3.5 баутесіктер мен ілгектерге арналған 
материалдардың физикалық-механикалық 
қасиеттерін түсіну: беріктігі, созымдылығы; 
7.2.3.6 баутесіктер мен ілгектерді таңдау 
ережелерін білу; 
7.2.3.7 баутесіктер мен ілгектерді қоюға 
арналған құрылғылардың көмегімен картон-
нан, теріден жаттығулар орындау, ойықтарды 
тесу (ұзындығы 10 см, ені 2, ойықтар 
арасындағы қашықтық 1,0 жəне 1,5 см.); 
7.2.3.8 аяқ киімнің пішілген үлгісінде бұзылған 
баутесіктерді жəне ілгектерді анықтай білу; 
7.2.3.9 бұзылған баутесіктер мен ілгектерді 
жоя білу, жаңа баутесіктер мен ілгектерді 
орнату; 
7.2.3.10 иірім жіптерді алмастыра білу; 
7.2.3.11 иірім жіптердің түрлері жəне олардың 
қызметін, оларға арналған материалдарды 
білу; 
7.2.3.12 иірім жіптерге арналған материал-
дардың физикалық-механикалық қасиеттерін 
білу: бүгілуге беріктігі, ажырауға беріктігі; 
7.2.3.13 қолмен тескіштерді жəне олардың 
қызметін, қолмен тескіштердің құрылысын 
білу; 
7.2.3.14 иірім жіптердің ақауларын анықтай 
білу; 
7.2.3.15 бекітпе-тігісті кесе білу, ескі иірім 
жіпті алып тастау, жаңа иірім жіпті орнату; 
7.2.3.16 бекітпе тігісті орната білу; 

7.2.3.17 иірім жібі бар белдікті алып тастай 
білу, жаңа белдікті пішу, белдікте тесіктерді 
ойып шығару, белдікті иірім жіпке орнату; 
7.2.3.18 белдіктің бүгілген бөлігін желімге 
уақытша бекіте білу, бекітпе тігісті орындай 
білу; 
7.2.3.19 аяқ киімді қолмен жəне механикалық 
түрде созуды орындай білу; 
7.2.3.20 аяқ киімді механикалық созуға 
арналған станокты білу, оның қызметін, 
станокқа арналған құрылғыны білу: 
ауысымдық матрицалар, дөңесшелер жəне 
олардың аяқ киімді созудағы қызметі ; 
7.2.3.21 аяқ киімді созуға арналған станокта 
жұмыс істеу тəсілдерін білу 
7.2.3.22 серпілмелі қалыптарды жəне 
олардың қызметін білу жəне ажырата білу, 
серпілмелі қалыптардың құрылысын білу; 
7.2.3.23созу үшін аяқ киімдегі орынды 
анықтай білу; 
7.2.3.24 станокты жұмысқа дайындай білу, 
матрицалар мен дөңесшелерді іріктеу; 
7.2.3.25 аяқ киімді қолмен созу үшін ал-
дын ала ылғалдаумен соза білу, аяқ киімге 
серпілмелі қалыптарды орнату, аяқ киімді 
қолмен созу

2.4 Аяқ киімнің 
тақасын жөндеу

7.2.4.1 нəлдерді алмастыру үшін матери-
алды анықтай білу, тоөған нəлдерді алып 
тастау, жаңа нəлді пішу, қосалқы материал-
дарды іріктеу, нəлдің бұзылған жағын өңдеу, 
желімдік қабықшаларды жағу, желімдік 
қабықшаларды кептіруді орындау, нəлдерді 
өкшеге бекіту, бақылау шегелерін қадау, 
нəлдердің артығын кесіп тастау, нəлдің 
бүйірлі жағын жылтырату, ескі капрон нəлді 
алып тастау, қаптамаларды жапсыру, пласт-
масса нəлдерді бекіту

2.5.Аяқ киімнің 
табан бөлігін 
жөндеу

7.2.5.1 аяқ киімнің төменгі бөлшектерінде 
үзілген тігістерді қалпына келтіре білу; 
7.2.5.2 бекітудің сырмалы əдісінің сипаттама-
сын жəне оның қолданылуын білу; 
7.2.5.3 табанның түрлерін, табан үшін 
қолданылатын материалдарды, табанға 
қойылатын талаптарды білу; 
7.2.5.4 жіптерді қарамаймен немесе балауыз-
бен сіңіру əдістерін білу; 
 7.2.5.5 тікелей біздің негізгі бөліктерін, 
тікелей біздің қиылу формасын білу; 
7.2.5.6 табанды тігуге арналған инелерді, тік 
жəне қисық инелерді, олардың қызметін білу; 
7.2.5.7 табандарды жіптермен бекіту техноло-
гиясын білу: табандағы жөндеуді қажет ететін 
орынды анықтау, пішімді ашу, ескі жіптерді 
алып тастау, жіптердің белгілі санын кесіп та-
стау, жіптерді қарамаймен сіңіру, қарамайдың 
артығын алып тастау, табандағы тігісті 
қалпына келтіру, жіптердің артығын кесіп та-
стау, пішімді жабу, табанды жылтырату; 
7.2.5.8 каучук негізі бар аяқ киімнің ұлтандық 
бөлігін ұсақ жөндеуді орындай білу: та-
банды жөндеудің сипатын анықтау, ма-
териалдарды таңдау, ұсақ тігістерді пішу, 
табанның тұмсық бөлігіндегі лас жерлерін 
кетіру, былғарының төменгі жағынан ұсақ 
тігістерді өңдеу, желімдік қабықшаларды 
табанға жəне ұсақ тігістерге жапсыру, ұсақ 
тігісті желімнің көмегімен табанға бекіту, 
ұсқа тігістің артығын кесіп тастау, табанның 
тұмсық бөлігін тегістеу, ұлтанды пішу жəне 
өңдеу, желімдік қабықшаларды табанға 
жəне ұлтанның бұзылған бөлігіне жапсыру, 
ұлтанның артығын кесіп тастау, табанның 
жəне ұлтанның бүйірлі жағын тегістеу, аяқ 
киімді тазалау; 
7.2.5.9 былғары табандағы аяө киімді ұсақ 
жөндеуді орындай білу; 
7.2.5.10 аяқ киімнің төменгі жағы үшін 
былғарының топографиясын білу; 
7.2.5.11 аяқ киімнің төменгі бөлшектері үшін 
қолданылатын былғарының негізгі бөлімдерін 
білу: қалың тері, етек, жаға, табан, жая 

2.6 Тоқыма аяқ 
киімін жөндеу

7.2.6.1. тігін машинасын жұмысқа дайын-
дай білу: сырттай қарауды орындау, маши-
аны қосу жəне өшіру, машинада бос жүріс 
режимінде жұмыс істеу, жіптерді шарыққа 
айналдыру, жіптерді машинаға жүктеу, тік 
жəне қисық сызықтан бойынша қағазда тігіс-
терді орындау, жіптік тігіспен былғарыдан 
екі бөлшекті біріктіру, матадан екі бөлшекті 
біріктіру; 
7.2.6.2 аяқ киімнің үлгісі бойынша тапсыр-
мада бағдарлана білу, жұмысты аралас 
технологиялық картаны қолданумен топтық 
əңгімелесуде жоспарлау; 
7.2.6.3 тоқыма аяқ киімді жөндеудің сипатын 
анықтай білу, ескі жіптерді алып тастау, жа-
мауларды піше білу, желімнің көмегімен аяқ 
киімге жамауларды бекіту, қолмен немесе 
тігін машинасында аяқ киімнің үстіне жамау-
ларды бекіту
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рын талдау жəне 
бағалау

7.3.1.1 өз жұмысын жəне өз жолдастарының 
жұмысын талдауға жəне бағалауға ұмтылу; 
7.3.1.2 жұмыста жетістіктер мен кемшіліктерді 
атап өту; 
7.3.1.3 сөздік есепте зерттелген терминдерді 
қолданып, орындалған жұмыс туралы есеп 
жасау; 
7.3.1.4 есте нұсқауларды түсіну жəне 
ұстап тұру (жұмыс тапсырмасы), еңбек 
жағдаятында бағдарлану; 
7.3.1.5 алынған білімді практикалық іс-
əрекетте қолдану

3.2 Қорытынды 
бақылау жұмысы 
(-тоқсан бой-
ынша)

7.3.2.1 мұғалімнің таңдауы бойынша 
қорытынды практикалық жұмысты орындау 
(дифференциалды)

4-тоқсан
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1.1 Еңбек заты 
туралы жалпы 
мəліметтер

7.1.1.1 өзін Қазақстанның азаматы ретінде 
саналы түсіну; 
7.1.1.2 мұғалімнің көмегімен «Аяқ киім ісі» 
пəнінің ерекшеліктерін зерттеу жəне анықтау; 
7.1.1.3 «Аяқ киім тігуші» кəсібінің 
ерекшеліктерін білу; 
7.1.1.4 аяқ киім өндірісінің кəсіптері туралы 
түсініктерінің болуы; 
7.1.1.5 қоғам өмірінде еңбектің мəнін түсіну; 
7.1.1.6 өз бетімен сөйлеуде техникалық тер-
минологияны түсіну жəне пайдалану; 
7.1.2.7 аяқ киім шеберханасы жəне оның 
құрылғылары туралы түсініктерінің болуы; 
7.1.2.8 шеберхана жабдықтарының 
қолданылуы туралы түсініктерінің болуы; 
7.1.2.9 инструментаьщиктің, бригадирдің 
қызметін білу

1.2. 
Материалдарды, 
аспаптар-
ды жəне 
жабдықтарды 
талдау.

7.1.2.1 аяқ киім өндірісінде қолданылатын 
желімдердің жіктелуін білу: синтетикалық 
желімдер, балқытылған желімдер, натуралды 
материалдардан жасалған желімдер; 
7.1.2.2 желімдердің қызметі мен жұмсалуын 
білу: аяқ киім желімі, казеин желімі, үй жағ-
дайында аяқ киімді жөндеуге арналған желім; 
7.1.2.3 жабдықтар мен аспаптардың қызметін 
білу: термоактиватор, желім қабықшаларды 
кептіруге арналған шкаф, бөлшектерді кесуге 
арналған машина, шебер үстелі, балға, кием, 
əсемдеуші тері, табан-қалып, шебер үстелі, 
пышақ, тістеуіктер, бұрауыш; 
7.1.2.4 термоактиваторда жұмыс істеуде 
қауіпсіздік шараларын білу, əсемдеуші 
терімен жұмыста қауіпсіздік шараларын білу; 
7.1.2.4 өлшеуіш құралдарымен, сызғышты 
қолдана білу; 
7.1.2.5 технологиялық нормативтерді сақтау, 
материалды үнемдеп жұмсау; 
7.1.2.8 аяқты тартпасы бар тігін машинасын 
қолдана білу

1.3 Этика жəне 
еңбек заңнамасы

7.1.3.1 аяқ киім шеберханасында мінез-құлық 
ережелері туралы түсініктерінің болуы, жұмыс 
орнын ұйымдастыру, формалық киім үлгісі, 
киімнің эстетикасы туралы түсініктерінің бо-
луы; 
7.1.3.2 Қазақстан Республикасында еңбек заң-
намасы туралы жалпы түсініктерінің болуы; 
7.1.3.3 жұмыс уақыты жəне демалыс уақыты 
туралы түсініктерінің болуы; 
7.1.3.4 демалыстың түрлері жəне оларды 
рəсімдеу туралы түсініктерінің болуы
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2.2 Жапсыра 
тігу əдісімен аяқ 
киімді жөндеу

7.2.2.1 аяқ киімнің жыртық жерін анықтау; 
7.2.3.2аяқ киімнің жоғары бөлігінде 
жыртылған тігістерді қалпына келтірудің 
бірізділігін білу жəне орындау: ескі жіптерді 
алып тастау, тігісті қалпына келтірілген ор-
нын тегістеу, жыртылған жерлерді желіммен 
жағу, бөлшектерді жапсыру, тігісті біз ілгектің 
көмегімен немесе тігін машинасында қалпына 
келтіру, жіптердің артығын кесу, жіптерді аяқ 
киімнің жоғары бөлшегінің түсі бойынша бояу

2.3 Аяқ киімнің 
үстін жөндеу

7.2.3.1 аяқ киімдегі баутесіктер мен ілгектерді 
алмастыру дағдыларын меңгеру; 
7.2.3.2 баутесіктер мен ілгектерді қоюға 
арналған құрылғылардың қызметін білу; 
7.2.3.3 құрылғылардың негізгі бөлшектерін 
білу: тескіштер жəне олардың қызметі, пуан-
сондар жəне олардың қызметі; 
7.2.3.4 тескіштер мен пуансондарды ал-
мастыру тəсілдерін, тескіштерді таңдау 
ережесін білу; 
7.2.3.5 баутесіктер мен ілгектерге арналған 
материалдардың физикалық-механикалық 
қасиеттерін түсіну: беріктігі, созымдылығы; 
7.2.3.6 баутесіктер мен ілгектерді таңдау 
ережелерін білу; 

7.2.3.7 баутесіктер мен ілгектерді қоюға 
арналған құрылғылардың көмегімен картон-
нан, теріден жаттығулар орындау, ойықтарды 
тесу (ұзындығы 10 см, ені 2, ойықтар 
арасындағы қашықтық 1,0 жəне 1,5 см.); 
7.2.3.8 аяқ киімнің пішілген үлгісінде бұзылған 
баутесіктерді жəне ілгектерді анықтай білу; 
7.2.3.9 бұзылған баутесіктер мен ілгектерді 
жоя білу, жаңа баутесіктер мен ілгектерді 
орнату; 
7.2.3.10 иірім жіптерді алмастыра білу; 
7.2.3.11 иірім жіптердің түрлері жəне олардың 
қызметін, оларға арналған материалдарды 
білу; 
7.2.3.12 иірім жіптерге арналған материал-
дардың физикалық-механикалық қасиеттерін 
білу: бүгілуге беріктігі, ажырауға беріктігі; 
7.2.3.13 қолмен тескіштерді жəне олардың 
қызметін, қолмен тескіштердің құрылысын 
білу; 
7.2.3.14 иірім жіптердің ақауларын анықтай 
білу 
7.2.3.15 бекітпе-тігісті кесе білу, ескі иірім 
жіпті алып тастау, жаңа иірім жіпті орнату; 
7.2.3.16 бекітпе тігісті орната білу; 
7.2.3.17 иірім жібі бар белдікті алып тастай 
білу, жаңа белдікті пішу, белдікте тесіктерді 
ойып шығару, белдікті иірім жіпке орнату; 
7.2.3.18 белдіктің бүгілген бөлігін желімге 
уақытша бекіте білу, бекітпе тігісті орындай 
білу; 
7.2.3.19 аяқ киімді қолмен жəне механикалық 
түрде созуды орындай білу; 
7.2.3.20 аяқ киімді механикалық созуға 
арналған станокты білу, оның қызметін, 
станокқа арналған құрылғыны білу: 
ауысымдық матрицалар, дөңесшелер жəне 
олардың аяқ киімді созудағы қызметі; 
7.2.3.21 аяқ киімді созуға арналған станокта 
жұмыс істеу тəсілдерін білу; 
7.2.3.22 серпілмелі қалыптарды жəне 
олардың қызметін білу жəне ажырата білу, 
серпілмелі қалыптардың құрылысын білу; 
7.2.3.23созу үшін аяқ киімдегі орынды 
анықтай білу; 
7.2.3.24 станокты жұмысқа дайындай білу, 
матрицалар мен дөңесшелерді іріктеу; 
7.2.3.25 аяқ киімді қолмен созу үшін ал-
дын ала ылғалдаумен соза білу, аяқ киімге 
серпілмелі қалыптарды орнату, аяқ киімді 
қолмен созу

2.7 Каучук таба-
ны бар аяқ киімді 
жөндеу

7.2.7.1 каучуктың негізгі қасиеттерін білу: 
икемділігі, су өткізбеушілігі, кез келген пішінді 
қабылдау қабілеті, жоғары желінушілігі; 
7.2.7.2 практикалық жұмыстарды орындау: 
табандағы жөндеуді қажет ететін орынды 
анықтау, тозған нəлді алып тастау, жаңа 
нəлді пішу, желімнің көмегімен аяқ киімге 
жаңа нəлді бекіту, жаңа ұлтанды пішу, 
желімнің көмегімен табанға жаңа ұлтанды 
бекіту, каучукка пышақтың үйкелісін азайту 
үшін суды қолданып каучуктың артығын кесіп 
тастау
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3.1. Еңбек затта-
рын талдау жəне 
бағалау.

7.3.1.1 өз жұмысын жəне өз жолдастарының 
жұмысын талдауға жəне бағалауға ұмтылу 
7.3.1.2 жұмыста жетістіктер мен кемшіліктерді 
атап өту 
7.3.1.3 сөздік есепте зерттелген терминдерді 
қолданып, орындалған жұмыс туралы есеп 
жасау 
7.3.1.4 есте нұсқауларды түсіну жəне 
ұстап тұру (жұмыс тапсырмасы), еңбек 
жағдаятында бағдарлану 
7.3.1.5 алынған білімді практикалық іс-
əрекетте қолдану

3.2. Қорытынды 
бақылау жұмысы 
(оқу жылына).

7.3.2.1 мұғалімнің таңдауы бойынша 
қорытынды практикалық жұмысты орындау 
(дифференциалды)

2) 8 сынып
5 кесте
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Бөлімше Оқыту мақсаты

1-тоқсан
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1.1 Еңбек заты 
туралы жалпы 
мəліметтер

8.1.1.1 өз Отаны үшін мақтаныш сезімін 
көрсету; 
8.1.1.2 «Аяқ киім ісі» пəнінің аса маңызды 
ерекшеліктерін білуді жəне түсінуді көрсету; 
8.1.1.3 технологиялық операциялардың атаула-
рын жəне терминдерін түсіну жəне қолдану; 
8.1.1.4 өз бетімен жұмыс орнын ұйымдастыру; 
8.1.2.4 шеберханада ішкі тəртіпті сақтау; 
8.1.2.5 шеберханада кезекшілердің міндеттерін 
орындау; 
8.1.2.6 шеберханада материалдар мен; 
жабдықтарға ұқыпты қатынас білдіру; 
8.1.2.7 санитарлық-гигиеналық талаптар-
ды сақтау: жұмыстан кейін қолды сабынмен 
жуу, желіммен жұмыста қорғаныс майларын 
қолдану, арнайы киімнің тазалығын жəне 
ұқыптылығын сақтау

1.2 Материал-
дарды, аспап-
тарды жəне 
жабдықтарды 
талдау

8.1.2.1 желімдердің жіктелуін білу: натуралды, 
жасанды жəне синтетикалық материалдардан 
жасалған наирит желімі; 
8.1.2.2 желімнің физикалық-механикалық 
қасиеттерін білу: ұстамдылығы, ұстап 
тұру уақыты, автивация уақыты, желім 
қабықшасының икемділігі, желіммен жұмыстың 
технологиялық режимдері; 
8.1.2.3 аяқ киімнің бөлшектерін бекітуге 
арналған прессті, термоактиваторды, аяқ 
киімді əрлеуге арналған машинаны, желім 
қабықшаларын кептіруге арналған шкафты, 
шебер үстелін, балғаны, пышақты, созылмалы 
қысқаштарды білу; 
8.1.2.4 прессте жəне созылмалы қысқаштармен 
жұмыста қауіпсіздік шараларын білу жəне 
орындау 

1.3 Этика 
жəне еңбек 
заңнамасы

8.1.3.1 еңбек мəдениеті жəне ұжымдағы өзара 
қатынастар туралы түсініктерінің болуы; 
8.1.3.2 еңбек тəртібі, аяқ киім тігушінің 
жалақысы, еңбек тапсырмасын орындаудың 
жауапкершілігі, материалдық жауапкершілік ту-
ралы түсініктерінің болуы; 
8.1.3.3 еңбек кітапшасы, медициналық тексе-
ру жəне медициналық кітапша туралы түсінік-
терінің болуы 
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2.3 Аяқ киімнің 
үстін жөндеу

8.2.3.1 аяқ киімнің жоғары жағын ұсақ жөндеуды 
орындау; 
8.2.3.2 аяқ киімді ұсақ жөндеудің қысқаша си-
паттамасын білу; 
 8.2.3.3 тігістердің түрлерін білу: жөрмелеу, ба-
стырма, ілмектеулі, аралық, аударма; 
8.2.3.4 аяқ киімдегі тігістердің физикалық-
механикалық қасиеттерін білу: біріктірудің 
беріктігі, ажыратуға қарсы тұру, жіптердің 
желінуі; 
8.2.3.5 практикалық жұмыстарды орындау: 
аяқ киімнің жоғары жағын жөндеудің сипатын 
анықтау, ескі немесе тозған жіптерді жою, аяқ 
киімнің астарын жəне үстін жапсыру, тігін маши-
насында ескі тігіс бойынша тігу, қолжетімділігі 
қиын жерде қолмен бізді жəне тігін қол инесін 
қолданып тігу

2.4 Аяқ киімнің 
тақасын 
жөндеу

8.2.4.1 ағаш жəне капорон өкшелерді алмасты-
руды жүзеге асыра білу; 
8.2.4.2 өкшелердің түрлерін білу: үшкіл, бағана 
(крокульмен жəне крокульсіз) ; 
8.2.4.3 биіктігі бойынша жіктемені білу: төменгі, 
орташа, биік, ерекше биік; 
8.2.4.4 өкшелерге арналған материалдарды 
білу: ағаш (шамшат, емен), капрон, полиэтилен, 
аралас өкшелер (болат + ағаш); 
8.2.4.5 практикалық жұмыстарды орындау: 
өкшенің бекіткіштерін алып тастау, аяқ киімнен 
өкшені алып тастау, жаңа өкшені таңдау, 
қаптаманы пішу, қаптаманы өңдеу, қаптаманы 
желімнің көмегімен өкшеге бекіту, өкшені аяқ 
киімге бекіту, нəлді таңдау, нəлді өкшеге орнату 
8.2.4.6 микрокеуекті өкшені алмастыруды орын-
дай білу; 
8.2.4.7 резеңкенің физикалық-механикалық 
қасиеттерін білу: үйкелістің болмауы, 
тығыздығы, икемділігі, ылғалға төзімділігі; 
8.2.4.8 термоактиватор жəне оның қызметі ту-
ралы, термоактиватордың негізгі механизмдері, 
желімдік қабықшалар туралы түсініктерінің бо-
луы, материал мен желімге байланысты актива-
ция уақыты туралы түсініктерінің болуы; 
8.2.4.9 практикалық жұмыстарды орындау: аяқ 
киімді жөндеу сипатын анықтау, микрокеуекті 
өкшені алып тастау, жаңа өкшенің бөлшектерін 
таңдау, өкшені жинауды орындау, ұлтанның 
өкшелік бөлігін дайындау, өкшелерді желімнің 
көмегімен өкше бөлігіне бекіту, өкшенің бүйірлі 
жағын өңдеу; 
8.2.4.10 ағаш жəне капрон өкшелерді жөндеуді 
орындай білу; 
8.2.4.11 пішіні бойынша нəлдердің түрлерін 
білу; 
8.2.4.12 нəлдерге арналған материалдардың 
физикалық-механикалық қасиеттерін білу: 
металл бекіткіштерді ұстап тұруға беріктігі, 
желінушілігі, тығыздығы; 
8.2.4.13 нəлдерге арналған материалдарды 
білу: тері, пластмасса, резеңке, металл, капрон, 
нəлдің жүретін бөлігінің эстетикалық суреті; 
8.2.4.14 практикалық жұмыстарды орындау: аяқ 
киімді жөндеу дəрежесін анықтау, өкшені аяқ 
киімге бекіту, өкшедегі тозған нəлдерді алып 
тас тау, өкшедегі нəлдердің металл 
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бекіткіштерін алып тастау, өкшедегі қаптаманы 
жапсыру, өкшенің материалына сəйкес келетін 
материалдан жаңа нəлдерді пішу, нəлдердің 
бұзылған жағын өңдеу, желімдік қабықшаларды 
нəлдерге жəне өкшенің нəлдік бөлігіне жағу, 
нəлді өкшеге бекіту, нəлдердің артығын кесіп 
тастау, нəлдердің бүйірлі жағын жылтырату, 
пластмасса нəлдерді алып тастау, қаптаманы 
жапсыру, жаңа пластмасса нəлді таңдау, 
өкшеге пластмасса нəлді орнату

3.
Ең

бе
к з

ат
та
ры

н 
та
лд
ау

 ж
əн
е 
ба
ға
ла
у

3.1 Еңбек зат-
тарын талдау 
жəне бағалау

8.3.1.1 мұғалімнің ішінара көмегімен ағымдағы 
өзіндік бақылауды жүзеге асыру; 
8.3.1.2 жұмыстың сапасын тексеру; 
8.3.1.3 сөйлеуде техникалық терминологияны 
қолдану; 
8.3.1.4 мұғалімнің сұрақтары бойынша немесе 
өз бетімен орындалған жұмыс туралы сөздік 
есепті жүзеге асыру; 
8.3.1.5 мұғалімнің сұрақтары бойынша немесе 
өз бетімен өз бұйымын толыққанды талдауға 
ұмтылу; 
8.3.1.6 тапсырманы орындаудың бірізділігін 
жоспарлау

3.2 Қорытын-
ды бақылау 
жұмысы 
(-тоқсан бой-
ынша)

8.3.2.1. мұғалімнің таңдауы бойынша 
қорытынды практикалық жұмысты орындау 
(дифференциалды)

2-тоқсан

1.
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1.1 Еңбек заты 
туралы жалпы 
мəліметтер

8.1.1.1 өз Отаны үшін мақтаныш сезімін 
көрсету; 
8.1.1.2 «Аяқ киім ісі» пəнінің аса маңызды 
ерекшеліктерін білуді жəне түсінуді көрсету; 
8.1.1.3 технологиялық операциялардың атаула-
рын жəне терминдерін түсіну жəне қолдану; 
8.1.1.4 өз бетімен жұмыс орнын ұйымдастыру; 
8.1.2.4 шеберханада ішкі тəртіпті сақтау; 
8.1.2.5 шеберханада кезекшілердің міндеттерін 
орындау; 
8.1.2.6 шеберханада материалдар мен 
жабдықтарға ұқыпты қатынас білдіру; 
8.1.2.7 санитарлық-гигиеналық талаптар-
ды сақтау: жұмыстан кейін қолды сабынмен 
жуу, желіммен жұмыста қорғаныс майларын 
қолдану, арнайы киімнің тазалығын жəне 
ұқыптылығын сақтау

1.2 Материал-
дарды, аспап-
тарды жəне 
жабдықтарды 
талдау

8.1.2.1 желімдердің жіктелуін білу: натуралды, 
жасанды жəне синтетикалық материалдардан 
жасалған наирит желімі; 
8.1.2.2 желімнің физикалық-механикалық 
қасиеттерін білу: ұстамдылығы, ұстап 
тұру уақыты, автивация уақыты, желім 
қабықшасының икемділігі, желіммен жұмыстың 
технологиялық режимдері; 
8.1.2.3 аяқ киімнің бөлшектерін бекітуге 
арналған прессті, термоактиваторды, аяқ 
киімді əрлеуге арналған машинаны, желім 
қабықшаларын кептіруге арналған шкафты, 
шебер үстелін, балғаны, пышақты, созылмалы 
қысқаштарды білу; 
8.1.2.4 прессте жəне созылмалы қысқаштармен 
жұмыста қауіпсіздік шараларын білу жəне орын-
дау; 
8.1.2.5 тігін машинасында жəне жіпті сөгушімен 
жұмыста қауіпсіздік шараларын білу жəне орын-
дау; 
8.1.2.6 баутесіктер мен ілгектерді қоюға 
арналған құрылғылардың қызметін білу, 
құрылғылардың негізгі бөлшектерін, тескіштерді 
жəне олардың қызметін, пуансондар жəне 
олардың қызметін, пуансондар мен тескіштерді 
алмастыру тəсілдерін, тескіштерді іріктеу 
ережесін білу; 
8.1.2.7. баутесіктер мен ілгектерге арналған 
материалдардың физикалық-механикалық 
қасиеттерін білу: беріктігі, созылмалылығы, 
баутесіктер мен ілгектерді іріктеу ережесі; 
8.1.2.8 материалдардың қызметін жəне 
қолданылуын білу: тері, резеңке, капрон, болат 
қосалқы материалдарды білу: аяқ киім желімі, 
шегелер, істіктер; 
8.1.2.9 табан-қалыпта, бұрғылаушы станок-
та жəне аяқ киім инструментінде жұмыста 
қауіпсіздік шараларын білу жəне сақтау 

1.3 Этика 
жəне еңбек 
заңнамасы

8.1.3.1 еңбек мəдениеті жəне ұжымдағы өзара 
қатынастар туралы түсініктерінің болуы; 
8.1.3.2 еңбек тəртібі, аяқ киім тігушінің 
жалақысы, еңбек тапсырмасын орындаудың 
жауапкершілігі, материалдық жауапкершілік ту-
ралы түсініктерінің болуы; 
8.1.3.3 еңбек кітапшасы, медициналық тек-
серу жəне медициналық кітапша туралы 
түсініктерінің болуы; 
8.1.3.4 еңбекке уақытша жарамсыздық қағазы 
туралы түсініктерінің болуы
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2.1 Желімдеу 
əдісімен аяқ 
киімді жөндеу

8.2.1.1 бекітудің тігімді-желімді əдісімен аяқ 
киімнің ұсақ жөндеуін орындау 
8.2.1.2 аяқ киімнің бөлшектерін бекіту тəсілдерін 
білу: желімдік, тігіп бекітуші, шегемен бекітуші, 
тігімді-желімді 
8.2.1.3 тігімді-желімдік бекіту əдісімен аяқ 
киімнің қысқаша сипаттамасын білу, аяқ киімнің 
қызметін, материалдарын, бекітудің тігімдік-
желімді əдісіндегі аяқ киімді бекіткіштерді білу 
8.2.1.4 практикалық жұмыстарды орындау: аяқ 
киімді жөндеудің сипатын анықтау, кермелі 
жиекті жəне аяқ киімнің ұлтанынан қалған 
пайдаланылмайтын бөлікті тазалау, желім 
қабықшаларын жағу, желім қабықшаларын 
кептіру (қолданылатын желімге байланысты), 
ұлтанды аяқ киімге бекіту, ұлтанды аяқ киімдегі 
пресске тығыздау, ұлтанның пайдаланылатын 
бөлігінен ластануды кетіру, профилактикалық 
шолақ ұлтанды пішу, ұлтанның пайдаланыл-
майтын бөлігін тікірейту, желімдік планкалар-
ды табанның ұлтандық бөлігіне жəне ұлтанның 
пайдаланылмайтын бөлігіне жағу, ұлтанды 
бекіту, ұлтанның артығын кесу, ұлтанның 
бүйірлі жағын тегістеу 

2.5 Аяқ киімнің 
табан бөлігін 
жөндеу

8.2.5.1 табанға ұлтанды бекітуді орындай білу; 
8.2.5.2 ұлтандарға арналған материалды білу: 
былғары, тозуға төзімді резеңке, полиуретан, 
каучук; 
8.2.5.3 ұлтандарға арналған материалдардың 
физикалық-механикалық қасиеттерін білу: 
тығыздығы, тозуға төзімділігі, икемділігі, əр 
түрлі материалдармен жабыстыруға қабілеті; 
8.2.5.4 практикалық жұмыстарды орындау: аяқ 
киімнің ұлтандық бөлігін тегістеу, жаңа ұлтанды 
(табанның материалын ескеріп) пішу, ұлтанның 
бұзылған бетін тікірейту, табанға жəне ұлтанға 
желімдік қабықшаларды жапсыру, желімдік 
қабықшаларды кептіру, желімдік қабықшаларды 
жылыту, ұлтанды пресстегі аяқ киімге бекіту, 
ұлтанның артығын кесіп тастау, табан мен 
ұлтанның бүйірлі бетін тегістеу; 
8.2.5.5 профилактикалық ұлтандарды алмасты-
руды орындай білу; 
8.2.5.6 профилактикалық ұлтандарға арналған 
материалдарды білу; 
8.2.5.7 материалдардың физикалық-
механикалық қасиеттерін білу: тығыздығы, 3 
мм-ге дейінгі қалыңыдығы, икемділігі, əр түрлі 
материалдармен жапсыру қабілеті, желінушілігі; 
8.2.5.8 практикалық жұмыстарды орындау: 
желімдік тігісті жылыту, тозған профилактикалық 
ұлтанды ажыратып алу, табандағы ескі 
желімді кетіру, жаңа профилактикалық 
ұлтанды пішу, ұлтанның бұзылған бөлігін 
тікірейту, желімдік қабықшаларды табанға 
жəне ұлтанның бұзылған бөлігіне жапсыру, 
желімдік қабықшаларды жылыту, ұлтанды 
табанға бекіту, ұлтанның артығын кесіп тастау, 
ұлтанның бүйірлі жағын тегістеу 
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3.1 Еңбек зат-
тарын талдау 
жəне бағалау

8.3.1.1 мұғалімнің ішінара көмегімен ағымдағы 
өзіндік бақылауды жүзеге асыру; 
8.3.1.2 жұмыстың сапасын тексеру; 
8.3.1.3 сөйлеуде техникалық терминологияны 
қолдану; 
8.3.1.4 мұғалімнің сұрақтары бойынша немесе 
өз бетімен орындалған жұмыс туралы сөздік 
есепті жүзеге асыру; 
8.3.1.5 мұғалімнің сұрақтары бойынша немесе 
өз бетімен өз бұйымын толыққанды талдауға 
ұмтылу; 
8.3.1.6 тапсырманы орындаудың бірізділігін 
жоспарлау

3.2 Қорытын-
ды бақылау 
жұмысы 
(-тоқсан бой-
ынша)

8.3.2.1 мұғалімнің таңдауы бойынша қорытынды 
практикалық жұмысты орындау (дифференци-
алды)

3-тоқсан
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1.1 Еңбек заты 
туралы жалпы 
мəліметтер

8.1.1.1 өз Отаны үшін мақтаныш сезімін 
көрсету; 
8.1.1.2 «Аяқ киім ісі» пəнінің аса маңызды 
ерекшеліктерін білуді жəне түсінуді көрсету; 
8.1.1.3 технологиялық операциялардың атаула-
рын жəне терминдерін түсіну жəне қолдану; 
8.1.1.4 өз бетімен жұмыс орнын ұйымдастыру; 
8.1.2.4 шеберханада ішкі тəртіпті сақтау; 
8.1.2.5 шеберханада кезекшілердің міндеттерін 
орындау; 
8.1.2.6 шеберханада материалдар мен 
жабдықтарға ұқыпты қатынас білдіру; 
8.1.2.7 санитарлық-гигиеналық талаптар-
ды сақтау: жұмыстан кейін қолды сабынмен 
жуу, желіммен жұмыста қорғаныс майларын 
қолдану, арнайы киімнің тазалығын жəне 
ұқыптылығын сақтау

1.2 Материал-
дарды, аспап-
тарды жəне 
жабдықтарды 
талдау

8.1.2.1 желімдердің жіктелуін білу: натуралды, 
жасанды жəне синтетикалық материалдардан 
жасалған наирит желімі; 
8.1.2.2 желімнің физикалық-механикалық 
қасиеттерін білу: ұстамдылығы, ұстап 
тұру уақыты, автивация уақыты, желім 
қабықшасының икемділігі, желіммен жұмыстың 
технологиялық режимдері; 
8.1.2.3 аяқ киімнің бөлшектерін бекітуге 
арналған прессті, термоактиваторды, аяқ 
киімді əрлеуге арналған машинаны, желім 
қабықшаларын кептіруге арналған шкафты, 
шебер үстелін, балғаны, пышақты, созылмалы 
қысқаштарды білу; 
8.1.2.4 прессте жəне созылмалы қысқаштармен 
жұмыста қауіпсіздік шараларын білу жəне 
орындау;  8.1.2.5 тігін машинасында жəне жіпті 
сөгушімен жұмыста қауіпсіздік шараларын білу 
жəне орындау; 
8.1.2.6 баутесіктер мен ілгектерді қоюға 
арналған құрылғылардың қызметін білу, 
құрылғылардың негізгі бөлшектерін, тескіштерді 
жəне олардың қызметін, пуансондар жəне 
олардың қызметін, пуансондар мен тескіштерді 
алмастыру тəсілдерін, тескіштерді іріктеу 
ережесін білу; 
8.1.2.7. баутесіктер мен ілгектерге арналған 
материалдардың физикалық-механикалық 
қасиеттерін білу: беріктігі, созылмалылығы, 
баутесіктер мен ілгектерді іріктеу ережесі; 
8.1.2.8 материалдардың қызметін жəне 
қолданылуын білу: тері, резеңке, капрон, болат 
қосалқы материалдарды білу: аяқ киім желімі, 
шегелер, істіктер; 
8.1.2.9 табан-қалыпта, бұрғылаушы станок-
та жəне аяқ киім инструментінде жұмыста 
қауіпсіздік шараларын білу жəне сақтау 

1.3 Этика 
жəне еңбек 
заңнамасы

8.1.3.1 еңбек мəдениеті жəне ұжымдағы өзара 
қатынастар туралы түсініктерінің болуы; 
8.1.3.2 еңбек тəртібі, аяқ киім тігушінің 
жалақысы, еңбек тапсырмасын орындаудың 
жауапкершілігі, материалдық жауапкершілік ту-
ралы түсініктерінің болуы; 
8.1.3.3 еңбек кітапшасы, медициналық тек-
серу жəне медициналық кітапша туралы 
түсініктерінің болуы; 
8.1.3.4 еңбекке уақытша жарамсыздық қағазы 
туралы түсініктерінің болуы
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2.1 Желімдеу 
əдісімен аяқ 
киімді жөндеу

8.2.1.1 бекітудің тігімді-желімді əдісімен аяқ 
киімнің ұсақ жөндеуін орындау; 
8.2.1.2 аяқ киімнің бөлшектерін бекіту тəсілдерін 
білу: желімдік, тігіп бекітуші, шегемен бекітуші, 
тігімді-желімді; 
8.2.1.3 тігімді-желімдік бекіту əдісімен аяқ 
киімнің қысқаша сипаттамасын білу, аяқ киімнің 
қызметін, материалдарын, бекітудің тігімдік-
желімді əдісіндегі аяқ киімді бекіткіштерді білу; 
8.2.1.4 практикалық жұмыстарды орындау: аяқ 
киімді жөндеудің сипатын анықтау, кермелі 
жиекті жəне аяқ киімнің ұлтанынан қалған 
пайдаланылмайтын бөлікті тазалау, желім 
қабықшаларын жағу, желім қабықшаларын 
кептіру (қолданылатын желімге байланысты), 
ұлтанды аяқ киімге бекіту, ұлтанды аяқ киімдегі 
пресске тығыздау, ұлтанның пайдаланылатын 
бөлігінен ластануды кетіру, профилактикалық 
шолақ ұлтанды пішу, ұлтанның пайдаланыл-
майтын бөлігін тікірейту, желімдік планкалар-
ды табанның ұлтандық бөлігіне жəне ұлтанның 
пайдаланылмайтын бөлігіне жағу, ұлтанды 
бекіту, ұлтанның артығын кесу, ұлтанның 
бүйірлі жағын тегістеу 

2.3 Аяқ киімнің 
үстін жөндеу

8.2.3.1 аяқ киімнің жоғары жағын ұсақ жөндеуды 
орындау; 
8.2.3.2 аяқ киімнің үстінің бөлшектерін бекіту 
əдістерін білу: жіптік, желімдік, балқытылған; 
8.2.3.3 тігістердің түрлерін білу: жөрмелеу, ба-
стырма, ілмектеулі, аралық, аударма; 
8.2.3.4 аяқ киімнің үстін дайындауға арналған 
материалдарды білу: тері, пенополиуретан, 
жасанды жəне синтетикалық тері, аяқ киім ма-
талары; 
8.2.3.5 аяқ киімдегі тігістердің физикалық-
механикалық қасиеттерін білу: біріктірудің 
беріктігі, ажыратуға қарсы тұру, жіптердің 
желінуі; 
8.2.3.6 практикалық жұмыстарды орындау: 
аяқ киімнң үстінде жөндейтін орынды анықтау, 
ескірген жіптерді алып тастау, жамауды пішу, 
жамаудың төменгі жағына жəне астарларға 
желімдік қабықшаларды жағу, жамауды астар 
мен аяқ киімнің үсту арасында жапсыру, жамау-
ды аяқ киімнің үстіне бүгу, жамауды аяқ киімнің 
үстіне қолмен немесе тігін машинасында бекіту 
(аяқ киімдегі жамаудың орналасу орнына бай-
ланысты)

2.5 Аяқ киімнің 
табан бөлігін 
жөндеу

8.2.5.1 микрокеуекті резеңкеден жасалған та-
банды жөндеуді орындай білу;
8.2.5.2 микрокеуекті резеңкенің физикалық-
механикалық қасиеттерін білу: ылғалға 
төзімділігі, қажалуға қарсы тұру, икемділігі;
8.2.5.3 микрокеуекті табандағы аяқ киімді 
жөндеуге арналған желімді аяқ киім желімінен 
ажырата білу; 
8.2.5.4 практикалық жұмыстарды орындау: 
аяқ киімге қалыпты орнату, табанды тегістеу, 
ұсақ тігістерді пішу жəне оларды бұзылған 
жағынан өңдеу, желімдік қабықшаларды ұсақ 
тігістерге жəне табанның тұмсық бөлігіне жап-
сыру, ұлтанды табанға бекіту, табанға арналған 
жамауларды пішу, желідік қабықшаларды 
табанға жəне жамауға жапсыру, жамауларды 
табанға бекіту, табанды тегістеу, ұлтанды пішу, 
ұлтанның бұзылған жағын өңдеу, табанға жəне 
ұлтанға желімді жағу, ұлтанды табанға бекіту, 
ұлтанның артығын кесіп тастау, ұлтанның 
бүйірлі жағын тегістеу; 
8.2.5.5 былғары табандағы аяқ киімнің ұлтандық 
бөлігін жөндеуді орындау;
8.2.5.6 табанға арналған былғарының 
физикалық-механикалық қасиеттерін білу: 
желінушілікке тозуға төзімділігі, былғарыдан 
жасалған табанның ылғалға сиымдылығы, 
табанның бүгілуге қарсы тұруы, былғары 
табанның сыртқы ортаның əсеріне 
тұрақтылығы;
8.2.5.7 практикалық жұмыстарды орындау: 
былғары табандағы жөндеуді қажет ететін 
орынды анықтау, табанды тегістеу, жамауды 
пішу жəне былғарының төменгі жағынан өңдеу, 
желімді табанға жəне жамаудың төменгі жағына 
жағу, желімдік қабықшаларды кептіру, желімдік 
қабықшаларды жылыту, жамауды бекіту, табан-
ды тегістеу, ұсақ тігісті пішу жəне оны төменгі 
жағынан өңдеу, желімді табанға жəне ұсақ 
тігістің төменгі жағына жағу, ұсақ тігісті табанға 
бекіту, тұмсық бөліктегі табанды тегістеу, 
тозуға төзімді резеңкеден ұлтанды пішу 
жəне оны бұзылған жағынан өңдеу, желімдік 
қабықшаларды табанға жəне ұлтанға жапсы-
ру, ұлтанды табанға бекіту, ұсақ тігістің жəне 
ұлтанның артығын кесіп тастау, ұлтанның жəне 
ұсақ тігістің бүйірлі жағын тегістеу

2.7 Каучук та-
баны бар аяқ 
киімді жөндеу

8.2.7.1 каучук табандағы аяқ киімді жөндеуді 
орындай білу; 
8.2.8.2 табиғи жəне синтетикалық каучуктың 
негізгі айырмашылықтарын білу: бағасы, тозуға 
төзімділігі, жылуға төзімділігі; 
8.2.8.3 каучук табанға қойылатын талаптарды, 
каучук табандарды бекітуге арналған желімді 
білу; 
8.2.7.4 практикалық жұмыстарды орындау: 
аяқ киімді жөндеу дəрежесін анықтау, жама-
уларды пішу, табандағы лас жерлерді кетіру, 
жөндеуді қажет ететін орынға жəне жамауға 
желімді жағу, желімді кептіру, жамауды табанға 
бекіту, табанды тегістеу, ұлтанды пішу, желімдік 
қабықшаларды ұлтанның бұзылған жағына 
жəне табанға жапсыру, ұлтанды табанға бекіту, 
ұлтанның артығын кесіп тастау
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3.1 Еңбек зат-
тарын талдау 
жəне бағалау

8.3.1.1 мұғалімнің ішінара көмегімен ағымдағы 
өзіндік бақылауды жүзеге асыру; 
8.3.1.2 жұмыстың сапасын тексеру; 
8.3.1.3 сөйлеуде техникалық терминологияны 
қолдану; 
8.3.1.4 мұғалімнің сұрақтары бойынша немесе 
өз бетімен орындалған жұмыс туралы сөздік 
есепті жүзеге асыру; 
8.3.1.5 мұғалімнің сұрақтары бойынша немесе 
өз бетімен өз бұйымын толыққанды талдауға 
ұмтылу; 
8.3.1.6 тапсырманы орындаудың бірізділігін 
жоспарлау

3.2 Қорытын-
ды бақылау 
жұмысы 
(-тоқсан бой-
ынша)

8.3.2.1 мұғалімнің таңдауы бойынша қорытынды 
практикалық жұмысты орындау 
(дифференциалды)

4-тоқсан
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1.1 Еңбек заты 
туралы жалпы 
мəліметтер

8.1.1.1 өз Отаны үшін мақтаныш сезімін 
көрсету; 
8.1.1.2 «Аяқ киім ісі» пəнінің аса маңызды 
ерекшеліктерін білуді жəне түсінуді көрсету; 
8.1.1.3 технологиялық операциялардың атаула-
рын жəне терминдерін түсіну жəне қолдану; 
8.1.1.4 өз бетімен жұмыс орнын ұйымдастыру; 
8.1.2.4 шеберханада ішкі тəртіпті сақтау; 
8.1.2.5 шеберханада кезекшілердің міндеттерін 
орындау; 
8.1.2.6 шеберханада материалдар мен 
жабдықтарға ұқыпты қатынас білдіру; 
8.1.2.7 санитарлық-гигиеналық талаптарды 
сақтау: жұмыстан кейін қолды сабынмен жуу, 
желіммен жұмыста қорғаныс

1.2 Материал-
дарды, аспап-
тарды жəне 
жабдықтарды 
талдау

8.1.2.1 желімдердің жіктелуін білу: натуралды, 
жасанды жəне синтетикалық материалдардан 
жасалған наирит желімі; 
8.1.2.2 желімнің физикалық-механикалық 
қасиеттерін білу: ұстамдылығы, ұстап 
тұру уақыты, автивация уақыты, желім 
қабықшасының икемділігі, желіммен жұмыстың 
технологиялық режимдері; 
8.1.2.3 аяқ киімнің бөлшектерін бекітуге 
арналған прессті, термоактиваторды, аяқ 
киімді əрлеуге арналған машинаны, желім 
қабықшаларын кептіруге арналған шкафты, 
шебер үстелін, балғаны, пышақты, созылмалы 
қысқаштарды білу; 
8.1.2.4 прессте жəне созылмалы қысқаштармен 
жұмыста қауіпсіздік шараларын білу жəне 
орындау; 
8.1.2.5 тігін машинасында жəне жіпті сөгушімен 
жұмыста қауіпсіздік шараларын білу жəне 
орындау; 
8.1.2.6 баутесіктер мен ілгектерді қоюға 
арналған құрылғылардың қызметін білу, 
құрылғылардың негізгі бөлшектерін, тескіштерді 
жəне олардың қызметін, пуансондар жəне 
олардың қызметін, пуансондар мен тескіштерді 
алмастыру тəсілдерін, тескіштерді іріктеу 
ережесін білу; 
8.1.2.7. баутесіктер мен ілгектерге арналған 
материалдардың физикалық-механикалық 
қасиеттерін білу: беріктігі, созылмалылығы, 
баутесіктер мен ілгектерді іріктеу ережесі; 
8.1.2.8 материалдардың қызметін жəне 
қолданылуын білу: тері, резеңке, капрон, болат 
қосалқы материалдарды білу: аяқ киім желімі, 
шегелер, істіктер; 
8.1.2.9 табан-қалыпта, бұрғылаушы станок-
та жəне аяқ киім инструментінде жұмыста 
қауіпсіздік шараларын білу жəне сақтау

1.3 Этика 
жəне еңбек 
заңнамасы

8.1.3.1 еңбек мəдениеті жəне ұжымдағы өзара 
қатынастар туралы түсініктерінің болуы; 
8.1.3.2 еңбек тəртібі, аяқ киім тігушінің 
жалақысы, еңбек тапсырмасын орындаудың 
жауапкершілігі, материалдық жауапкершілік ту-
ралы түсініктерінің болуы; 
8.1.3.3 еңбек кітапшасы, медициналық тек-
серу жəне медициналық кітапша туралы 
түсініктерінің болуы; 
8.1.3.4 еңбекке уақытша жарамсыздық қағазы 
туралы түсініктерінің болуы
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2.1 Желімдеу 
əдісімен аяқ 
киімді жөндеу

8.2.1.1 бекітудің тігімді-желімді əдісімен аяқ 
киімнің ұсақ жөндеуін орындау; 
8.2.1.2 аяқ киімнің бөлшектерін бекіту тəсілдерін 
білу: желімдік, тігіп бекітуші, шегемен бекітуші, 
тігімді-желімді; 
8.2.1.3 тігімді-желімдік бекіту əдісімен аяқ 
киімнің қысқаша сипаттамасын білу, аяқ киімнің 
қызметін, материалдарын, бекітудің тігімдік-
желімді əдісіндегі аяқ киімді бекіткіштерді білу; 
8.2.1.4 практикалық жұмыстарды орындау: аяқ 
киімді жөндеудің сипатын анықтау, кермелі 
жиекті жəне аяқ киімнің ұлтанынан қалған 
пайдаланылмайтын бөлікті тазалау, желім 
қабықшаларын жағу, желім қабықшаларын 
кептіру (қолданылатын желімге байланысты), 
ұлтанды аяқ киімге бекіту, ұлтанды аяқ киімдегі 
пресске тығыздау, ұлтанның пайдаланылатын 
бөлігінен ластануды кетіру, профилактикалық 
шолақ ұлтанды пішу, ұлтанның пайдаланыл-
майтын бөлігін тікірейту, желімдік планкалар-
ды табанның ұлтандық бөлігіне жəне ұлтанның 
пайдаланылмайтын бөлігіне жағу, ұлтанды 
бекіту, ұлтанның артығын кесу, ұлтанның 
бүйірлі жағын тегістеу

2.2 Жапсыра 
тігу əдісімен 
аяқ киімді 
жөндеу

8.2.2.1 бекітудің рантілік-жапсырмалы əдісімен 
аяқ киімді ұсақ жөндеуді орындау; 
8.2.2.2 аяқ киімді рантілік-жапсырмалы əдіспен 
бекіту туралы қысқаша мəліметтерді білу: аяқ 
киімге ұлтанды бекітуге арналған тігістердің 
түрлері: жіптік, желімдік, шегелік; 
8.2.2.3 əскерде рантілік-жапсырмалы əдіспен 
аяқ киімді бекітуді қолдану туралы білу; 
8.2.2.4 бекіту əдісінің физикалық-механикалық 
қасиеттерін білу: беріктігі, гигиеналығы; 
8.2.2.5 бекітудің аталған əдісінде теріге жəне 
резеңкеге қойылатын талаптарды білу; 
8.2.2.6 практикалық жұмыстарды орындау: 
аяқ киімді жөндеу дəрежесін анықтау, ескірген 
өкшені алып тастау, ескі желімді кетіру, жаңа 
өкшені пішу жəне оны бұзылған жағынан өңдеу, 
желімдік қабықшаларды ұлтанның өкшелік 
жағына жағу жəне өкшенің ляпистік жағына 
жағу, желімдік қабықшаларды кептіру

2.5 Аяқ киімнің 
табан бөлігін 
жөндеу

8.2.5.1 былғары табандағы аяқ киімнің ұлтандық 
бөлігін жөндеуді орындау; 
8.2.5.2 табанға арналған былғарының 
физикалық-механикалық қасиеттерін білу: 
желінушілікке тозуға төзімділігі, былғарыдан 
жасалған табанның ылғалға сиымдылығы, 
табанның бүгілуге қарсы тұруы, былғары 
табанның сыртқы ортаның əсеріне 
тұрақтылығы; 
8.2.5.3 практикалық жұмыстарды орындау: 
былғары табандағы жөндеуді қажет ететін 
орынды анықтау, табанды тегістеу, жамауды 
пішу жəне былғарының төменгі жағынан өңдеу, 
желімді табанға жəне жамаудың төменгі жағына 
жағу, желімдік қабықшаларды кептіру, желімдік 
қабықшаларды жылыту, жамауды бекіту, табан-
ды тегістеу, ұсақ тігісті пішу жəне оны төменгі 
жағынан өңдеу, желімді табанға жəне ұсақ 
тігістің төменгі жағына жағу, ұсақ тігісті табанға 
бекіту, тұмсық бөліктегі табанды тегістеу, 
тозуға төзімді резеңкеден ұлтанды пішу 
жəне оны бұзылған жағынан өңдеу, желімдік 
қабықшаларды табанға жəне ұлтанға жапсы-
ру, ұлтанды табанға бекіту, ұсақ тігістің жəне 
ұлтанның артығын кесіп тастау, ұлтанның жəне 
ұсақ тігістің бүйірлі жағын тегістеу
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тарын талдау 
жəне бағалау

8.3.1.1 мұғалімнің ішінара көмегімен ағымдағы 
өзіндік бақылауды жүзеге асыру; 
8.3.1.2 жұмыстың сапасын тексеру; 
8.3.1.3 сөйлеуде техникалық терминологияны 
қолдану; 
8.3.1.4 мұғалімнің сұрақтары бойынша немесе 
өз бетімен орындалған жұмыс туралы сөздік 
есепті жүзеге асыру; 
8.3.1.5. мұғалімнің сұрақтары бойынша немесе 
өз бетімен өз бұйымын толыққанды талдауға 
ұмтылу; 
8.3.1.6 тапсырманы орындаудың бірізділігін 
жоспарлау

3.2 Қорытын-
ды бақылау 
жұмысы (оқу 
жылына)

8.3.2.1. мұғалімнің таңдауы бойынша 
қорытынды практикалық жұмысты орындау 
(дифференциалды)

3) 9-сынып:
6-кесте

Бө
лі
м

Бөлімше Оқыту мақсаты
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1.1 Еңбек заты 
туралы жалпы 
мəліметтер

9.1.1.1 басқа адамның пікіріне, əр түрлі 
халықтардың тарихына жəне мəдениетіне 
құрметті қатынас көрсету; 
9.1.1.2 «Аяқ киім ісі» пəнінің ерекшеліктерін өз 
бетімен зерттеуге жəне сипаттауға ұмтылу; 
9.1.1.3 аяқ киім фабрикасында еңбекті ұйым-
дастыру негіздері туралы түсініктерінің болуы; 
9.1.1.4 өзінің дара ерекшеліктерін кəсіби талап-
тармен арақатынаста белгілеу; 
9.1.1.5 жұмыстарды орындауда санитарлық-
гигиеналық талаптарды білу жəне орындау; 
9.1.2.6 инструмент үшін жауапты адамдардың 
міндеттерін білу 

1.2 Материал-
дарды, аспап-
тарды жəне 
жабдықтарды 
талдау
 

9.1.2.1 жабдықтар мен аспаптарды қолдана 
білу: пресс, табан-қалып, термоактиватор, аяқ 
киімді əрлеуге арналған машина, бөлшектердің 
артығын кесуге арналған машина, ше-
бер үстелі, пышақ, балға, рашпиль,желімге 
арналған қылқалам; 
9.1.2.2 сəйкес материалдарға желімді таңдай 
білу; 
9.1.2.3 материалды үнемдеп жұмсай білу; 
9.1.2.4 тігін машинасында жəне шанышпалы 
инструменттермен жұмыста қауіпсіздік шара-
ларын сақтау; 
9.1.2.5 резеңке желіммен жұмыста қауіпсіздік 
шараларын сақтау 

1.3 Этика 
жəне еңбек 
заңнамасы
 

9.1.3.1 жұмысқа орналасуда мінез-құлықтың 
жəне сыртқы бейненің маңыздылығын түсіну, 
жұмысқа қабылдау туралы өтінішті жəне 
түйіндемені рəсімдеу 
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2.1 Желімдеу 
əдісімен аяқ 
киімді жөндеу

9.2.1.1 бекітудің желімдік əдісімен аяқ киімді 
орташа жөндеуді орындай білу; 
9.2.1.2 бекітудің желімдік əдісімен аяқ киімді ор-
таша жөндеудің қысқаша сипаттамасын білу; 
9.2.1.3 супинаторға (биік ұлтарақ) арналған 
материалды білу: болат, ағаш, пластмасса; 
9.2.1.4супинатордың физикалық-механикалық 
қасиеттерін білу: бүгілуге қарсы тұру, пішін 
тұрақтылығы; 
9.2.1.5 супинатордың ұлтарақтарының, аяқ 
киімдегі төсемдердің емдік қасиеттерін жəне 
олардың қызметін білу; 
9.2.1.6 сынған супинаторы бар аяқ киімді 
жөндеудің сипатын анықтай білу, супинатордың 
сынғанын есту арқылы анықтай білу; 
9.2.1.7 аяқ киімнің тегі, пішіні бойынша супина-
торды дұрыс іріктей білу; 
9.2.1.8 технологиялық нормативтерді сақтау; 

9.2.1.9 практикалық жұмыстарды орындау: 
аяқ киімді жөндеудің сипатын анықтау, өкшені 
(тақа) алып тастау, табанды желімнен ажы-
рату, төсемді көтеру, ақауы бар супинаторды 
алып тастау, пішіні бойынша жаңа супинатор-
ды таңдау, жаңа супинаторды ұлтараққа бір 
мезгілде жапсырумен орнату, төсемді өз ор-
нына жапсыру, аяқ киімнің өкшелік бөлігінде 
ұл танды желімге бекіту, өкшені аяқ киімнің 
өкше лік бөлігіне бекіту, жапсырмалы ұлтарақты 
жапсыру

2.3 Аяқ киімнің 
үстін жөндеу

9.2.3.1 аяқ киімнің пішілген үлгісін орташа 
жөндеуді орындау; 
9.2.3.2 аяқ киімнің үстінің бөлшектерін білу: 
жұлық, тұмсық, берец, задинка, артқы сыртқы 
белдік, астар 9.2.3.3 аяқ киімнің үстінің 
бөлшектеріне арналған материалдарды білу: 
натуралды, синтетикалық, жасанды: тері, мата-
мақта жасанды: кирза, ворсит, шарголин, жа-
санды: лак жəне замша Синтетикалық: полиу-
ретан жабыны бар СК-2, СК-3; 
9.2.3.4 аяқ киімнің үстіне арналған 
материалдардың физикалық-механиалық 
қасиеттерін білу: ылғалға төзімділік, жіптердің 
үзілуіне қарсы тұру, икемділік, созылмалылық 
9.2.3.5 практикалық жұмыстарды орындау: 
аяқ киімнің үстінің пішілген үлгісін жөндеудің 
сипатын анықтау, жұлықты жəне тұмсықты 
біріктіретін жіптерді жою, тұмсықты жою, жаңа 
тұмсықты пішу, тұмсықтың ұшын бүгілу арқылы 
өңдеу, тұмсықтың ұшын бүгіп жасау, тұмсықты 
жұлыққа желіммен уақытша жапсыру, тұмсықты 
жұлыққа екі қатарлы тігіспен бекіту, артқы 
сыртқы белдік пен берецті біріктіретін жіптерді 
жою, белдікті жою, жаңа белдікті пішу, белдікті 
берецке желіммен уақытша бекіту, белдікті 
берецке бірқатарлы тігіспен бекіту, жұлық 
пен берецті біріктіретін ескірген жіптерді жою, 
жұлық пен берецтің ұштарын желіммен жағу, 
тігісті қалпына келтіру 
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тарын талдау 
жəне бағалау

9.3.1.1 өзіндік жұмысында жəне басқалардың 
жұмысында көрсетілген идеялар мен 
тақырыптарды техникалық терминологияны 
қолданып сипаттау;
9.3.1.2 өзі жұмысын жəне басқалардың 
жұмысын бейімдеу, жетілдіру бойынша 
конструктивті түсініктемелерді қабылдау жəне 
ұсыныстар жасау;
9.3.1.3 дайын жұмысты бүкіл сыныпқа презен-
тация жасау;
9.3.1.4 оқу-еңбек тобының жалпы жəне ортақ 
жұмысына табысты қатысу жəне ену

3.2 Қорытынды 
бақылау жұмы-
сы (-тоқсан 
бойынша)

9.3.2.1 қиындығы жəне орындалуы бойын-
ша емтихандық бұйымға сəйкес бұйымды өз 
бетімен орындау
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1.1 Еңбек заты 
туралы жалпы 
мəліметтер

9.1.1.1 басқа адамның пікіріне, əр түрлі 
халықтардың тарихына жəне мəдениетіне 
құрметті қатынас көрсету; 
9.1.1.2 «Аяқ киім ісі» пəнінің ерекшеліктерін өз 
бетімен зерттеуге жəне сипаттауға ұмтылу; 
9.1.1.3 аяқ киім фабрикасында еңбекті 
ұйымдастыру негіздері туралы түсініктерінің 
болуы; 
9.1.1.4 өзінің дара ерекшеліктерін кəсіби талап-
тармен арақатынаста белгілеу; 
9.1.1.5 жұмыстарды орындауда санитарлық-
гигиеналық талаптарды білу жəне орындау; 
9.1.2.6 инструмент үшін жауапты адамдардың 
міндеттерін білу; 
9.1.2.9 жұмыс орнын тəртіпке келтіре білу 

1.2. Мате-
риалдар-
ды, аспап-
тарды жəне 
жабдықтарды 
талдау
 

9.1.2.1 жабдықтар мен аспаптарды қолдана 
білу: пресс, табан-қалып, термоактиватор, аяқ 
киімді əрлеуге арналған машина, бөлшектердің 
артығын кесуге арналған машина, ше-
бер үстелі, пышақ, балға, рашпиль,желімге 
арналған қылқалам; 
9.1.2.2 сəйкес материалдарға желімді таңдай 
білу; 
9.1.2.3 материалды үнемдеп жұмсай білу; 
9.1.2.4 тігін машинасында жəне шанышпалы 
инструменттермен жұмыста қауіпсіздік шара-
ларын сақтау; 
9.1.2.5 резеңке желіммен жұмыста қауіпсіздік 
шараларын сақтау; 
9.1.2.6 микрокеуекті резеңкенің физикалық-
механикалық қасиеттерін білу: ылғалға 
төзімділігі, ұсақталуға қарсы тұру, икемділігі, 
микрокеуекті ұлтандағы аяқ киімді жөндеуге 
арналған аяқкиім желімі; 
9.1.2.7 аяқ киімнің астындағы бөлшектерді ке-
суге арналған машинада жұмыста жəне аяқ 
киім инструментімен жұмыста қауіпсіздік шара-
ларын сақтау; 
9.1.2.8 жабдықтар мен инструменттердің 
қызметі білу жəне оларды қолдана білу: аяқ 
киімді əрлеуге арналған машина, пресс, термо-
активатор, табан-қалып, желім қабықшаларын 
кептіруге арналған шкаф, шебер үстелі, пышақ, 
бұрауыш, түзетуші, балға, желімге арналған 
қылқалам; 
9.1.2.9 термоактиваторда жəне түзтеушімен 
жұмыста қауіпсіздік шараларын сақтау 

1.3 Этика 
жəне еңбек 
заңнамасы
 

9.3.1.1 өзіндік жұмысында жəне басқалардың 
жұмысында көрсетілген идеялар мен 
тақырыптарды техникалық терминологияны 
қолданып сипаттау; 
9.3.1.2 өзі жұмысын жəне басқалардың 
жұмысын бейімдеу, жетілдіру бойынша 
конструктивті түсініктемелерді қабылдау жəне 
ұсыныстар жасау 
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2.1 Желімдеу 
əдісімен аяқ 
киімді жөндеу

9.2.1.1 бекітудің желімдік əдісімен аяқ киімді 
орташа жөндеуді орындай білу; 
9.2.1.2 бекітудің тігімді-желімді əдісімімен аяқ 
киімді орташа жөндеудің қысқаша сипатта-
масын білу, аяқ киімдегі ұлтанның қызметін, 
ұлтанға арналған материалдарды білу: тері, 
резеңке, полиуретан, полиэтилен, каучук, ме-
талл; 
9.2.1.3 супинатордың физикалық-механикалық 
қасиеттерін білу: бүгілуге қарсы тұру, пішін 
тұрақтылығы; 
 9.2.1.4 практикалық жұмыстарды орын-
дау: қалыпқа ұлтарақты орнату, желімнің 
көмегімен белдіктерді қаптау жəне тартып бай-
лау, уақытша бекіткіштерді кетіру, аяқ киімнің 
жоғары жағын дайындауда кермелі жиекті 
тікірейту, ұлтанды пішу, ұлтандарды екіге бөлу, 
ұлтанның бірінші қабатын желімнің көмегімен 
ұлтанға бекіту, өкшелерді ұлтанған бекіту, 
өкшелерді теңдестіру, екінші қабатты бекіту

2.2 Жапсыра 
тігу əдісімен 
аяқ киімді 
жөндеу 

9.2.2.1 бекітудің жапсырмалы əдісімен аяқ 
киімді орташа жөндеуді орындай білу; 
9.2.2.2 ұлтанға арналған материалдарды білу: 
тері, резеңке, каучук, полиуретан, кожволон, 
болат, пластмасса;
9.2.2.3 ұлтанға арналған материалдардың 
физикалық-механикалық қасиеттерін білу: 
ұсақталуға бет жағының тұрақтылығы, 
икемділігі, ығалға төзімділігі, материалды 
қолданудың пайдалану жағдайына тəуелділігі; 
9.2.2.4 спорттық аяқ киімнің ұлтанына арналған 
материалдың ерекшеліктерін білу 
9.2.2.5 практикалық жұмыстарды орындау: аяқ 
киімді жөндеудің сипатын анықтау, жапсырма-
лы ұлтарақты алып тастау, пішуді ашу, ескірген 
жіптерді алып тастау, ұлтанның крокульды 
бөлігін жапсыру, ескірген ұлтанды алып тастау, 
ұлтанды пішу, ылғалдау, илеу жəне өңдеу, 
қалыпты аяқ киімге орнату, желімді ұлтанға,аяқ 
киімнің ізіне, өкшенің крокульды бөлігіне жағу, 
ұлтанды аяқ киімнің ізіне орнату, ұлтанның 
артығын кесу, ұлтандағы пішімді ашу, ұлтанның 
пішімінде тесіктер жасау, қалыпты алып та-
стау, ұлтанды аяқ киімге жіпті тігіспен бекіту, 
аяқ киімге қалыпты орнату, ұлтанды ылғалдау, 
ұлтанды тегістеу, ұлтанның аузын ашу, пішімді 
тікірейту, желімдік қабықшаны пішімге жағу, 
пішімді жабу, пішімді тегістеу, қалыпты алып 
тастау, жапсырмалы ұлтарақты орнату

2.4 Аяқ киімнің 
тақасын 
жөндеу

9.2.4.1 ағаш өкшені дайындауды орындай білу; 
9.2.4.2 материалы, фасоны, биіктігі, конструк-
циясы бойынша өкшелердің жіктелуін білу; 
9.2.4.3 қалыптың ізінің өкшелік бөлігі бойынша 
өкшенің пішінінің құруын білу; 
9.2.4.4 өкшенің нəлдік бөлігінің орталығын 
дұрыс орналастыруды білу, аяқ киім процесінде 
өкшенің жылжу себептерін білу; 
9.2.4.5 өкшенің биіктігін анықтау тəсілдерін 
білу; 
9.2.4.6 аяқ киімде қолданылатын өкшенің ма-
териалдарын білу: былғары, резеңке, каучук, 
капрон, полиэтилен, болат, аралас өкше: ағаш 
+ болат, ағаш + алюминий, көпқабатты өкше, 
өкшедегі астарлар жəне олардың қызметі; 
9.2.4.7 практикалық жұмыстарды орындау: 
өкшеге арналған материалды таңдау, бір 
кесегін кесіп алу, өкшенің ляпистік бөлігінің мо-
дель контурларын кесекке ауыстыру, кесектің 
бүйірлі жағын 90° бұрышта өңдеу, өкшенің 
нəлдік бөлігінің шаблон контурларын ауыстыру, 
үлгі ретінде пішімнің бүйірлі жағын көлбеумен 
өңдеу, өкшенің ляпистік бөлігін өңдеу, өкшенің 
крокульды бөлігін өңдеу, өкшенің бетін тегістеу 
жəне жылтырату

(Жалғасы. Басы 13-18-беттерде) 

(Жалғасы 20-бетте) 
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у 3.1 Еңбек зат-

тарын талдау 
жəне бағалау

9.3.1.1 өзіндік жұмысында жəне басқалардың 
жұмысында көрсетілген идеялар мен 
тақырыптарды техникалық терминологияны 
қолданып сипаттау; 
9.3.1.2 өзі жұмысын жəне басқалардың 
жұмысын бейімдеу, жетілдіру бойынша 
конструктивті түсініктемелерді қабылдау жəне 
ұсыныстар жасау; 
9.3.1.3 дайын жұмысты бүкіл сыныпқа презен-
тация жасау; 
9.3.1.4 оқу-еңбек тобының жалпы жəне ортақ 
жұмысына табысты қатысу жəне ену

3.2 Қорытынды 
бақылау жұмы-
сы (-тоқсан 
бойынша)

9.3.2.1 қиындығы жəне орындалуы бойын-
ша емтихандық бұйымға сəйкес бұйымды өз 
бетімен орындау

3-тоқсан

1.
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1.1 Еңбек заты 
туралы жалпы 
мəліметтер

9.1.1.1 басқа адамның пікіріне, əр түрлі 
халықтардың тарихына жəне мəдениетіне 
құрметті қатынас көрсету; 
9.1.1.2 «Аяқ киім ісі» пəнінің ерекшеліктерін өз 
бетімен зерттеуге жəне сипаттауға ұмтылу; 
9.1.1.3 аяқ киім фабрикасында еңбекті 
ұйымдастыру негіздері туралы түсініктерінің 
болуы; 
9.1.1.4 өзінің дара ерекшеліктерін кəсіби талап-
тармен арақатынаста белгілеу; 
9.1.1.5 жұмыстарды орындауда санитарлық-
гигиеналық талаптарды білу жəне орындау; 
9.1.2.6 инструмент үшін жауапты адамдардың 
міндеттерін білу; 
9.1.2.7 кейінгі жұмыстар үшін материалды дай-
ындай білу; 
9.1.2.8 инструменттерді ұсақ жөндеуденөткізуді 
орындай білу; 
9.1.2.9 жұмыс орнын тəртіпке келтіре білу; 
9.1.2.10 шеберханадағы аспаптар мен 
жабдықтардың сақталуы үшін жауапкершілікті 
сезіну жəне білу 

1.2 Еңбек зат-
тарын талдау 
жəне бағалау

9.1.2.1 жабдықтар мен аспаптарды қолдана 
білу: пресс, табан-қалып, термоактиватор, аяқ 
киімді əрлеуге арналған машина, бөлшектердің 
артығын кесуге арналған машина, шебер 
үстелі, пышақ, балға, рашпиль, желімге арнал-
ған қылқалам; 
9.1.2.2 сəйкес материалдарға желімді таңдай 
білу; 
9.1.2.3 материалды үнемдеп жұмсай білу; 
9.1.2.4 тігін машинасында жəне шанышпалы 
инструменттермен жұмыста қауіпсіздік шара-
ларын сақтау; 
9.1.2.5 резеңке желіммен жұмыста қауіпсіздік 
шараларын сақтау; 
9.1.2.6 микрокеуекті резеңкенің физикалық-
механикалық қасиеттерін білу: ылғалға 
төзімділігі, ұсақталуға қарсы тұру, икемділігі, 
микрокеуекті ұлтандағы аяқ киімді жөндеуге 
арналған аяқкиім желімі; 
9.1.2.7 аяқ киімнің астындағы бөлшектерді ке-
суге арналған машинада жұмыста жəне аяқ 
киім инструментімен жұмыста қауіпсіздік шара-
ларын сақтау; 
9.1.2.8 жабдықтар мен инструменттердің 
қызметі білу жəне оларды қолдана білу: аяқ 
киімді əрлеуге арналған машина, пресс, термо-
активатор, табан-қалып, желім қабықшаларын 
кептіруге арналған шкаф, шебер үстелі, пышақ, 
бұрауыш, түзетуші, балға, желімге арналған 
қылқалам; 
9.1.2.9 термоактиваторда жəне түзтеушімен 
жұмыста қауіпсіздік шараларын сақтау; 
9.1.2.10. сыдырма ілгекке арналған 
материалдардың физикалық-механикалық 
қасиеттері білу: сыдырмалардың икемділігі 
жəне үйкеліске шыдамдылығы, сыдырмаға 
арналған матаның беріктігі, сыдырмаға 
арналған бекіткіштер; 
9.1.2.11 ұлтанға арналған материаларды білу 
жəне оларды қолдана білу: тері, резеңке, поли-
уретан, полиэтилен, каучук, металл 

1.3 Этика 
жəне еңбек 
заңнамасы

9.1.3.1 жұмысқа орналасуда мінез-құлықтың 
жəне сыртқы бейненің маңыздылығын түсіну, 
жұмысқа қабылдау туралы өтінішті жəне 
түйіндемені рəсімдеу; 
9.1.3.2 жұмысшылар мен қызметкерлердің 
негізгі құқықтары, еңбекті қорғау, еңбек 
келісімшарты туралы түсініктерінің болуы; 
9.1.3.3 кепілдіктер жəне компенсациялық 
төлемақылар туралы мəліметтердің болуы
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2.1 Желімдеу 
əдісімен аяқ 
киімді жөндеу

9.2.1.1 бекітудің желімдік əдісімен аяқ киімді 
орташа жөндеуді орындай білу; 
9.2.1.2 аяқ киімді жинаудың технологиялық 
құжаттамасын, аяқ киімнің технологиялық 
нормативтерін, аяқ киімді жинаудың бірізділігін, 
аяқ киімнің өкшелік бөлігін қалыптастыру 
түрлерін, төменгі жақ бөлшектерді аяқ киімнің 
жоғары бөлігіне бекіту əдістерін білу; 
9.2.1.3 супинатордың физикалық -механикалық 
қасиеттерін білу: бүгілуге қарсы тұру, пішін 
тұрақтылығы; 
 9.2.1.4 практикалық жұмыстарды орын-
дау: қалыпқа ұлтарақты орнату, желімнің 
көмегімен белдіктерді қаптау жəне тартып бай-
лау, уақытша бекіткіштерді кетіру, аяқ киімнің 
жоғары жағын дайындауда кермелі жиекті 
тікірейту, ұлтанды пішу, ұлтандарды екіге бөлу, 
ұлтанның бірінші қабатын желімнің көмегімен 
ұлтанға бекіту, өкшелерді ұлтанған бекіту, 
өкшелерді теңдестіру, екінші қабатты бекіту

2.3 Аяқ киімнің 
үстін жөндеу

9.2.3.1 аяқ киімдегі сыдырманы алмастыра 
білу; 
9.2.3.2 сыдырманың түрлерін, сыдырмаға 
арналған материалдарды білу; 
9.2.3.3 сыдырмаға арналған материалдардың 
физикалық-механикалық қасиеттерін білу: 
икемділігі жəне тозуға төзімділігі, сыдырмаға 
арналған матаның беріктігі; 
9.2.3.4 практикалық жұмыстарды орындау: сы-
дырманы жөндеудің сипатын анықтау, жіптерді 
жою, аяқ киімнің үстінен сыдырманы ажырату, 
бұзылған сыдырмаларды жою, түсі, ұзындығы 
жəне ені бойынша жаңа сыдырмаларды іріктеу, 
желімдік қабықшаларды жағу, сыдырманы аяқ 
киімнің үстінің пішілген үлгісіне жапсыру, сы-
дырманы жіптік тігіспен бекіту 

2.4 Бөлме аяқ 
киімін тігу

9.2.4.1 аяөқ киімді өңдеуді орындай білу; 
9.2.4.2 аяқ киімді өңдеу түрлерін, аяқ киімнің 
тауарлы түрін білу; 
 9.2. 4.3 салынатын ұлтарақтардың физикалық-
механикалық қасиеттерін, өкшеліктің жəне 
оның аяқ киімдегі қызметін білу; 
9.2.4.4 практикалық жұмыстарды орындау: 
өкшенің жəне ұлтанның артығын кесіп та-
стау, ұлтанның жəне өкшенің бүйірлі беттерін 
тегістеу, аяқ киімнен қалыптарды алып тастау, 
өкшеліктерді жəне салынатын ұлтарақтарды 
аяқ киімге салу, аяқ киімді тазалау; 

2.5 Тоқыма аяқ 
киімді тігу

9.2.5.1 тозған микрокеуекті табанды алмасты-
руды орындай білу; 
9.2.5.2 аяқ киімді жөндеуде қолданылатын 
қалыптардың типтерін білу, табандағы 
ақауларды, олардың пайда болу себептерін, 
табандағы ақауларды жою тəсілдерін білу; 
9.2.5.3 аяқ киім желімдерін, желімдік 
қабықшаларды кептіру режимдерін, желімдік 
қабықшаларды ысыту температурасын, 
желімдік қабықшаларды жылыту уақытын білу; 
9.2.5.4 аяқ киім өндірісінде қолданылатын 
резеңкелерді білу; 
9.2.5.5 резеңкенің физикалық-механикалық 
қасиеттерін білу; 
9.2.5.6 табанды алмастыру технологиясын білу; 
9.2.5.7 практикалық жұмыстарды орындау: 
қалыптарды таңдау жəне аяқ киімге орна-
ту, желімдік тігісті əлісірету, аяқ киімнен та-
банды алып тастау, ескі желімді кетіру, 
маңдайшаларды кетіру, жаңа маңдайшаны 
пішу жəне желімге бекіту, аяқ киімнің ізін 
тегістеу, жаңа табанды пішу, табанның 
бұзылған жағын өңдеу, аяқ киімнің үстіне үлгінің 
кермелі жиегіне желімдік қабықшаларды жап-
сыру жəне жаңа табанның өңделген бетіне 
жапсыру, желімдік қабықшаларды жылыту, 
табанды аяқ киімнің ізіне жəне бастырыққа 
пресстің астында бекіту, табнның артығын 
кесіп тастау, жаңа өкшені таңдау, өкшеге қарай 
табанның өкшелік бөлігін тікірейту, өкшенің 
ляпистік бөлігін өңдеу, өкшеге жəне табанға 
желімдік қабықшаларды жапсыру, желімдік 
қабықшаларды жылыту, өкшені табанға жəне 
бастырыққа пресстің үстінде бекіту, пресстен 
аяқ киімді алу, табанның бүйірлі жағын өңдеу, 
аяқ киімнен қалыптарды алып тастау 
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тарын талдау 
жəне бағалау

9.3.1.1 өзіндік жұмысында жəне басқалардың 
жұмысында көрсетілген идеялар мен 
тақырыптарды техникалық терминологияны 
қолданып сипаттау; 
9.3.1.2 өзі жұмысын жəне басқалардың 
жұмысын бейімдеу, жетілдіру бойынша 
конструктивті түсініктемелерді қабылдау жəне 
ұсыныстар жасау; 
9.3.1.3 дайын жұмысты бүкіл сыныпқа презен-
тация жасау; 
9.3.1.4 оқу-еңбек тобының жалпы жəне ортақ 
жұмысына табысты қатысу жəне ену

3.2 Қорытынды 
бақылау жұмы-
сы (-тоқсан 
бойынша)

9.3.2.1 қиындығы жəне орындалуы бойын-
ша емтихандық бұйымға сəйкес бұйымды өз 
бетімен орындау

4-тоқсан
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 1.1 Еңбек заты 
туралы жалпы 
мəліметтер

9.1.1.1 басқа адамның пікіріне, əр түрлі 
халықтардың тарихына жəне мəдениетіне 
құрметті қатынас көрсету; 
9.1.1.2 «Аяқ киім ісі» пəнінің ерекшеліктерін өз 
бетімен зерттеуге жəне сипаттауға ұмтылу; 
9.1.1.3 аяқ киім фабрикасында еңбекті ұйым-
дастыру негіздері туралы түсініктерінің болуы; 
9.1.1.4 өзінің дара ерекшеліктерін кəсіби талап-
тармен арақатынаста белгілеу; 
9.1.1.5 жұмыстарды орындауда санитарлық-
гигиеналық талаптарды білу жəне орындау; 
9.1.2.6 инструмент үшін жауапты адамдардың 
міндеттерін білу; 
9.1.2.7 кейінгі жұмыстар үшін материалды дай-
ындай білу; 
9.1.2.8 инструменттерді ұсақ жөндеуден 
өткізуді орындай білу; 
9.1.2.9 жұмыс орнын тəртіпке келтіре білу; 
9.1.2.10 шеберханадағы аспаптар мен 
жабдықтардың сақталуы үшін жауапкершілікті 
сезіну жəне білу; 
9.1.2.11 қоршаған ортаға жағымсыз əсер 
ететін аяқ киім өндірісінің факторларын білу, 
аяқ киім өнеркəсібінің кəсіпорындарында 
жүргізілетін қоршаған ортаны қорғау бойынша 
іс-шараларды білу

1.2 Еңбек зат-
тарын талдау 
жəне бағалау

9.1.2.1 жабдықтар мен аспаптарды қолдана 
білу: пресс, табан-қалып, термоактиватор, аяқ 
киімді əрлеуге арналған машина, бөлшектердің 
артығын кесуге арналған машина, шебер 
үстелі, пышақ, балға, рашпиль, желімге 
арналған қылқалам; 
9.1.2.2 сəйкес материалдарға желімді таңдай 
білу; 
9.1.2.3 материалды үнемдеп жұмсай білу; 
9.1.2.4 тігін машинасында жəне шанышпалы 
инструменттермен жұмыста қауіпсіздік шара-
ларын сақтау; 
9.1.2.5 резеңке желіммен жұмыста қауіпсіздік 
шараларын сақтау; 
9.1.2.6 микрокеуекті резеңкенің физикалық-
механикалық қасиеттерін білу: ылғалға 
төзімділігі, ұсақталуға қарсы тұру, икемділігі, 
микрокеуекті ұлтандағы аяқ киімді жөндеуге 
арналған аяқкиім желімі; 
9.1.2.7 аяқ киімнің астындағы бөлшектерді ке-
суге арналған машинада жұмыста жəне аяқ 
киім инструментімен жұмыста қауіпсіздік шара-
ларын сақтау; 
9.1.2.8 жабдықтар мен инструменттердің 
қызметі білу жəне оларды қолдана білу: аяқ 
киімді əрлеуге арналған машина, пресс, термо-
активатор, табан-қалып, желім қабықшаларын 
кептіруге арналған шкаф, шебер үстелі, пышақ, 
бұрауыш, түзетуші, балға, желімге арналған 
қылқалам; 
9.1.2.9 термоактиваторда жəне түзтеушімен 
жұмыста қауіпсіздік шараларын сақтау; 
9.1.2.10. сыдырма ілгекке арналған 
материалдардың физикалық-механикалық 
қасиеттері білу: сыдырмалардың икемділігі 
жəне үйкеліске шыдамдылығы, сыдырмаға 
арналған матаның беріктігі, сыдырмаға 
арналған бекіткіштер; 
9.1.2.11.ұлтанға арналған материаларды білу 
жəне оларды қолдана білу: тері, резеңке, поли-
уретан, полиэтилен, каучук, металл; 
9.1.2.12. ұлтанға арналған материалдардың 
физикалық-механикалық қасиеттерін білу: 
тығыздығы, ылғалға төзімділігі, ыстыққа 
төзімділігі, ұсақталуға беріктігі, икемділігі; 
9.1.2.13. табан-қалыпта, біз-ілгекте жəне қыс-
қаштармен жұмыста қауіпсіздік шараларын 
сақтау

1.3 Этика 
жəне еңбек 
заңнамасы

9.1.3.1 жұмысқа орналасуда мінез-құлықтың 
жəне сыртқы бейненің маңыздылығын түсіну, 
жұмысқа қабылдау туралы өтінішті жəне 
түйіндемені рəсімдеу; 
9.1.3.2. жұмысшылар мен қызметкерлердің 
негізгі құқықтары, еңбекті қорғау, еңбек 
келісімшарты туралы түсініктерінің болуы; 
9.1.3.3. кепілдіктер жəне компенсациялық 
төлемақылар туралы мəліметтердің болуы
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2.2 Қысу 
əдісімен аяқ 
киімді тігу 

9.2.3.1 белдіктерді жинау технологиясын білу 
9.2.3.2 маталардың түрлерін, матадағы 
жіптердің өрілу түрлерін білу; 
9.2.3.3 маталардың физикалық-механикалық 
қасиеттерін білу: ажырауға жəне тозуға 
беріктігі, ылғалға төзімділігі, түстің 
тұрақтылығы, аяқ киім жəне тігін жиектемесі; 
9.2.3.4 скотч-лентаның қызметін, скотч-
лентаның түрлерін, оның физикалық-
механикалық қасиеттерін білу: беріктігі, 
біртектілігі, тесіктерге қарсы тұру; 
9.2.3.5 практикалық жұмыстарды орын-
дау: жиектемені таңдау, берілген өлшемдегі 
жиектемені пішу, желімік қабықшаларды теріс 
жағына жағу, жиектеменің шеттерін бүгуді 
орындау, жиектеменің жоғары қабатын скотч-
лентамен айналдыру, жиектеменің жоғары 
жəне төменгі қабатын желіммен біріктіру, 
белдіктерді жіптік тігіспен шетінен бекіту

2.4 Бөлме аяқ 
киімін тігу

9.2.4.1 аяқ киімді өңдеуді орындай білу; 
9.2.4.2 аяқ киімді өңдеу түрлерін, аяқ киімнің 
тауарлы түрін білу; 
9.2. 4.3 салынатын ұлтарақтардың физикалық-
механикалық қасиеттерін, өкшеліктің жəне 
оның аяқ киімдегі қызметін білу; 
9.2.4.4 практикалық жұмыстарды орындау: 
өкшенің жəне ұлтанның артығын кесіп та-
стау, ұлтанның жəне өкшенің бүйірлі беттерін 
тегістеу, аяқ киімнен қалыптарды алып тастау, 
өкшеліктерді жəне салынатын ұлтарақтарды 
аяқ киімге салу, аяқ киімді тазалау

2.5 Тоқыма аяқ 
киімді тігу

9.2.5.1 аралас ұлтарақты жинау технологиясын 
білу жəне орындау; 
9.2.5.2 ұлтарақтардың түрлерін, ұлтараққа 
арналған материалды, ұлтараққа арналған 
материалдың физикалық-механикалық 
қасиеттерін білу; 
9.2.5.3 ортопедиялық ұлтарақтарды жəне олар-
дың қызметін, ұлтарақтарға қойылатын талап-
тарды білу: пішінге тұрақтылығы, ылғалға 
төзім ділігі, бүгілуге қарсы тұру, ажыратуға 
беріктігі; 
9.2.5.4 практикалық жұмыстарды орындау: 
ұлтарақтарға арналған материалды іріктеу, 
модельдер бойынша пішімді үлгілерге белгі 
салу, ұлтарақтың бөлшектерін пішу, желімнің 
көмегімен ұлтарақтың бөлшектерін біріктіру, 
ұлтарақтың бүйірлі жағын өңдеу, жиектемені 
пішу, ұлтарақты желімді пайдаланып жиек-
темемен қаптау, жиектемені ұлтараққа жіптік 
тігіспен бекіту
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тарын талдау 
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9.3.1.1 өзіндік жұмысында жəне басқалардың 
жұмысында көрсетілген идеялар мен 
тақырыптарды техникалық терминологияны 
қолданып сипаттау; 
9.3.1.2 өзі жұмысын жəне басқалардың 
жұмысын бейімдеу, жетілдіру бойынша 
конструктивті түсініктемелерді қабылдау жəне 
ұсыныстар жасау; 
9.3.1.3 дайын жұмысты бүкіл сыныпқа презен-
тация жасау; 
9.3.1.4. оқу-еңбек тобының жалпы жəне ортақ 
жұмысына табысты қатысу жəне ену

3.2 Қорытынды 
бақылау 
жұмысы (оқу 
жылына)

9.3.2.1. қиындығы жəне орындалуы бойын-
ша емтихандық бұйымға сəйкес бұйымды өз 
бетімен орындау

4) 10-сынып:
7-кесте 
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Бөлімше Оқыту мақсаты
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1.1 Еңбек заты 
туралы жалпы 
мəліметтер

10.1.1.1 аяқ киім өндірісімен салалас кəсіптер 
туралы білу;  10.1.1.2 аяқ киім тігуші кəсібінің 
біліктілік сипаттамаларын зерттеу; 
10.1.1.3 аяқ киім ісінде қолданылатын 
ресурссақтаушы технологиялар туралы 
түсініктерінің болуы; 
10.1.1.4 еңбек заттарын дайындауда 
материалдың қасиеттерін есепке алу; 
10.1.2.5 ұйымдастырушылық біліктер мен 
дағдыларды меңгеру; 
10.1.2.6 өндірістегі жеке гигиеның маңызы, 
тез шаршаудың басталу себептері тура-
лы білу: шамадан тыс көп шаршауды ту-
ындататын бір қалыпта ұзақ жұмыс істеу, 
еңбектің ұтымсыз тəсілдері, жұмыс алдындағы 
жеткіліксіздемалыс, жұмыс орнының дұрыс 
емес жарықтандыру, жұмыстан кейін завод 
душын қолдану; 
10.1.2.7. аяқ киім кəсіпорындарының цехтарын-
да жəне аумағында қауіпсіздік ережелерін білу; 
10.1.2.8 аяқ киім өнеркəсібінің 
кəсіпорындарында өрт қауіпсіздігі нұсқаулары 
мен ережелерін, өрт кезіндегі мінез-құлық 
ережелерін, электр құрылғылары мен электр 
желісінде өрт сөндірудің ерекшеліктерін жəне 
өрт сөндіру құралдарының түрлерін білу

1.2 Еңбек зат-
тарын талдау 
жəне бағалау

10.1.2.1 ұлтанға арналған материалдарды білу: 
тері, резеңке, каучук, полиуретан, кожволон, 
болат, пластмасса; 
10.1.2.2 табанға арналған материалдардың 
физикалық-механикалық қасиеттерін білу: 
ұсақталуға қарсы бет терісінің тұрақтылығы, 
икемділігі, ылғалға төзімділігі, материалдар-
ды қолданудың пайдалану жағдайларына 
тəуелділігі, спорттық аяқ киімдердің 
ұлтандардың материалының ерекшеліктері; 

10.1.2.3 жабдықтар мен материалардарды 
қолдана білу: аяқ киімді əрлеуге арналған ма-
шина, аяқ киімнің бөлшектерінің артығын кесу-
ге арналған машина, пресс, термоактиватор, 
желім қабықшаларын кептіруге арналған шкаф, 
шебер үстелі, пышақ, бұрауыш, балға, раш-
пиль, желімге арналған қылқалам; 
10.1.2.4 прессте жəне пышаөпен жұмыста 
қауіпсіздік шараларын сақтау; 
10.1.2.5.салымды ұлтарақтардың физикалық-
механикалық қасиеттерін білу жəне есеп-
ке алу: өкшелік жəне оның аяқ киімдегі 
қызметі, өкшелікке арналған материалдардың 
физикалық-механикалық қасиеттері; 
10.1.2.6 тоқыма аяқ киімнің сипаттамасын білу, 
тоқыма аяқ киімнің заманауи дизайнын білу; 
10.1.2.7. аяқ киімде қолданылатын маталардың 
физикалық-механикалық қасиеттерін білу: 
маталардың сыртқы тығыздығы, матаны 
ұзартуда жəне бөлудегі қысым, маталардың 
пішінге тұрақтылығы; 
10.1.2.8 қалыңдығы бойынша бөлшектерді 
теңестіруге арналған машинада жұмыста жəне 
аяқ киім инструментімен жұмыста қауіпсіздік 
шараларын сақтау

1.3 Этика 
жəне еңбек 
заңнамасы

10.1.3.1. оқу-еңбек ұжымында кəсіби этиканы 
сақтау; 
10.1.3.2. кəсіби борыш жəне жауапкершілік ту-
ралы түсініктерінің болуы; 
10.1.3.3. аяқ киім өндірісінің біліктілік санатта-
ры жəне тарифтік кесте бойынша төлемақы 
түрлері туралы түсініктерінің болуы; 
10.1.3.4. ересектермен жəне қатарластармен 
ынтымақтасу, топта, ұжымда жұмыс істей білу
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2.1 Бекітудің 
сандал 
əдісімен 
жөндеу жəне 
тігу

10.2.1.1 мектептік аяқжабық аяқ киімді 
дайындау; 
10.2.1.2 сəндік ранті бар аяқ киімді тігу техноло-
гиясын білу, ранттердің түрлерін білу; 
10.2.1.3негізгі рантке арналған материалдарға 
қойылатын талаптарды білу: бүгілуге жəне 
ажырауға беріктігі, ылғалға тұрақтылығы жəне 
тозуға төзімділігі; 
10.2.1.5 бекітудің желімдік əдісімен сіндік ранті 
бар аяқ киімді тігу технологиясын білу жəне 
орындау; 
10.2.1.6 практикалық жұмыстарды орындау: аяқ 
киімнің төменгі бөлшектерін тігуге дайындау, 
аяқ киімнің жоғары бөлшектерін қалыпқа қаптау 
жəне байлау, уақытша бекіткіштерді алып та-
стау, аяқ киімнің жоғары бөлшектерін кермелі 
жиекті тікірейту, аяқ киімге сəндік рантіні бекіту, 
аяқ киімнің ізін салу, ұлтанды жəне өкшелерді 
аяқ киімге бекіту, аяқ киімді əсемдеу, қалыптар-
ды алып тастау, өкшеліктерді жəне жаспырма-
лы ұлтарақтарды орнату, аяқ киімді тазалау; 
10.2.1.2. аяқ киімдегі бөлшектерді бекіту 
əдістерін, аяқ киімді қолмен жəне механикалық 
бекіту əдістерін білу; 
10.2.1.3 аяқ киім кəсіпорнындағы қарапайым 
бұйымдарды даярлау технология-
сын білу жəне орындау аяқ киімді тігуде 
қолданылатын материалдарды, аяқ киімді 
тігудің өндірістік процесін, ательеде аяқ киімді 
тігу ерекшеліктерін, аяқ киімді жеке тігудің 
басымдылықтарын білу: аяқ киімнің түрі, тегі, 
қызметі, маусымдығы бойынша жіктелуін білу 
аяқ киімнің ұзындығын, табанның өлшемін 
білу жақсы гигиеналық қасиеттерін табанның 
ерекшеліктерін ескеріп, аяқ киімді тапсырыс 
берушінің аяғы бойынша тігу мүмкіндігі, аяқ 
киімді фабрикалық тігудің басымдылығы; 
10.2.1.4 практикалық жұмыстарды орын-
дау: аяқ киімнің бөлшектерін таңдау, аяқ 
киімнің төменгі бөлшектерін өңдеу, ұлтарақты 
қалыптарға орнату жəне өңдеу, аяқ киімнің 
жоғары жағын дайындауда шеңберлі жиекті 
орындау, уақытша бекіткіштерді алып та-
стау, аяқ киімнің жоғары жағын дайындауда 
кермелі жиекті тікірейту, аяқ киімнің ізін салу, 
аяқ киімнің төменгі бөлшектерін бекіту, аяқ 
киімнің бөлшектерін өңдеу, аяқ киімнің төменгі 
бөлшектерін өңдеу, аяқ киімнен қалыптарды 
алып тастау, өкшеліктерді жəне жапсырмалы 
ұлтарақтарды орнату, аяқ киімді тазалау, ап-
претура жағу;
10.2.1.5 киіз аяқ киімнің сипаттамасын білу: 
киіздің қызметі, киізді дайындауға арналған ма-
териал, киізге арналған материалдың сапасы-
на қойылатын талаптар 

2.2 Киізден 
жасалған аяқ 
киімді жөндеу 
жəне тігу

10.2.2.1 бекітудің жапсырмалы əдісімен аяқ 
киімді тігу технологиясын білу жəне орындау; 
10.2.2.2. бекітудің жапсырмалы əдісіне 
арналған жіптерге қойылатын талаптарды білу: 
беріктігі, икемділігі, шіруге қарсы тұру; 
10.2.2.3 қарамайды жəне оның негізгі сипат-
тамаларын, қарамайды дайындау технологи-
ясын білу; 
10.2.2.4 тігістердің түрлерін білу: қолмен тігу, 
машинамен тігу, допельдік тігу 
10.2.2.5 ұлтанды қолмен тігу əдісін, тігісті 
тығындауды білу; 
10.2.2.6 ұлтанды қолмен тігуге материалды 
таңдай білу; 
10.2.2.7 ұлтанды аяқ киімге бекітудің борттық 
əдісін білу; 
10.2.2.8 желімнің көмегімен уақытша ұлтанды 
бөлігін жапсыру;
10.2.2.9 ұлтанды аяқ киімге бекітуді жіппен ор-
ната білу 
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3.1 Еңбек зат-
тарын талдау 
жəне бағалау

10.3.1.1. өзінің еңбек іс-əрекетін адекватты 
өзіндік бағалауына ие болу; 
10.3.1.2. тұлғалық құзыреттілік деңгейіне 
қойылатын кəсіби талаптарды салыстыру; 
10.3.1.3. бұйымның үлгісін талдауды өз бетімен 
орындау; 
10.3.1.4 бұйымды дайындаудың технологиялық 
бірізділігін құрастыру; 
10.3.1.5. қалыптасқан кəсіби қозғалыс 
дағдыларының болуы

3.2 Қорытынды 
бақылау жұмы-
сы (-тоқсан 
бойынша)

10.3.2.1. қиындығы жəне орындалуы бойын-
ша емтихандық бұйымға сəйкес бұйымды өз 
бетімен орындау

2-тоқсан
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1.1 Еңбек заты 
туралы жалпы 
мəліметтер

10.1.1.1 аяқ киім өндірісімен салалас кəсіптер 
туралы білу; 
10.1.1.2 аяқ киім тігуші кəсібінің біліктілік сипат-
тамаларын зерттеу; 
10.1.1.3 аяқ киім ісінде қолданылатын 
ресурссақтаушы технологиялар туралы 
түсініктерінің болуы; 
10.1.1.4 еңбек заттарын дайындауда 
материалдың қасиеттерін есепке алу 
10.1.2.5 ұйымдастырушылық біліктер мен 
дағдыларды меңгеру; 
10.1.2.6 өндірістегі жеке гигиеның маңызы, тез 
шаршаудың басталу себептері туралы білу: 
шамадан тыс көп шаршауды туындататын бір 
қалыпта ұзақ жұмыс істеу, еңбектің ұтымсыз 
тəсілдері, жұмыс алдындағы жеткіліксіз 
демалыс, жұмыс орнының дұрыс емес 
жарықтандыру, жұмыстан кейін завод душын 
қолдану; 
10.1.2.7. аяқ киім кəсіпорындарының цехтарын-
да жəне аумағында қауіпсіздік ережелерін білу; 
10.1.2.8 аяқ киім өнеркəсібінің 
кəсіпорындарында өрт қауіпсіздігі нұсқаулары 
мен ережелерін, өрт кезіндегі мінез-құлық 
ережелерін, электр құрылғылары мен электр 
желісінде өрт сөндірудің ерекшеліктерін жəне 
өрт сөндіру құралдарының түрлерін білу

1.2 Еңбек зат-
тарын талдау 
жəне бағалау

10.1.2.1 ұлтанға арналған материалдарды білу: 
тері, резеңке, каучук, полиуретан, кожволон, 
болат, пластмасса; 
10.1.2.2 табанға арналған материалдардың 
физикалық-механикалық қасиеттерін білу: 
ұсақталуға қарсы бет терісінің тұрақтылығы, 
икемділігі, ылғалға төзімділігі, материалдар-
ды қолданудың пайдалану жағдайларына 
тəуелділігі, спорттық аяқ киімдердің 
ұлтандардың материалының ерекшеліктері; 
10.1.2.3 жабдықтар мен материалардарды 
қолдана білу: аяқ киімді əрлеуге арналған 
машина, аяқ киімнің бөлшектерінің артығын ке-
суге арналған машина, пресс, термоактиватор, 
желім қабықшаларын кептіруге арналған шкаф, 
шебер үстелі, пышақ, бұрауыш, балға, раш-
пиль, желімге арналған қылқалам; 
10.1.2.4 прессте жəне пышаөпен жұмыста 
қауіпсіздік шараларын сақтау 
10.1.2.5.салымды ұлтарақтардың физикалық-
механикалық қасиеттерін білу жəне есеп-
ке алу: өкшелік жəне оның аяқ киімдегі 
қызметі, өкшелікке арналған материалдардың 
физикалық-механикалық қасиеттері; 
10.1.2.6 тоқыма аяқ киімнің сипаттамасын білу, 
тоқыма аяқ киімнің заманауи дизайнын білу; 
10.1.2.7. аяқ киімде қолданылатын маталардың 
физикалық-механикалық қасиеттерін білу: 
маталардың сыртқы тығыздығы, матаны 
ұзартуда жəне бөлудегі қысым, маталардың 
пішінге тұрақтылығы; 
10.1.2.8 қалыңдығы бойынша бөлшектерді 
теңестіруге арналған машинада жұмыста жəне 
аяқ киім инструментімен жұмыста қауіпсіздік 
шараларын сақтау; 
10.1.2.9. материалдарды дұрыс таңдай білу; 
10.1.2.10 аяқ киім фабрикасындағы жабдықтар 
туралы түсініктерінің болуы: ұлтарақты тағанға 
уақытша бекітуге арналған машина, тағанға 
пішілген былғарыны кигізуге арналған маши-
на, осы машиналардың шетелдік аналогтары, 
аяқ киімнің үстін дайындаудың кермелі жиегін 
тікірейтуге арналған машиналар, 

осы машиналарға арналған құрылғылар: 
қашаутас, металл щетка, ұлтандарды бекітуге 
арналған пресстер, термоактиваторлар, 
ұлтандарды фрезермен өңдеуге арналған 
машиналар, тігін машиналары, жартылай ав-
томаттар жəне аяқ киім кəсіпорындарындағы 
автоматтар

1.3 Этика 
жəне еңбек 
заңнамасы

10.1.3.1 оқу-еңбек ұжымында кəсіби этиканы 
сақтау; 
10.1.3.2 кəсіби борыш жəне жауапкершілік ту-
ралы түсініктерінің болуы; 
10.1.3.3 аяқ киім өндірісінің біліктілік санатта-
ры жəне тарифтік кесте бойынша төлемақы 
түрлері туралы түсініктерінің болуы; 
10.1.3.4 ересектермен жəне қатарластармен 
ынтымақтасу, топта, ұжымда жұмыс істей білу
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2.3 Өндірістік 
машиналарды 
реттеу техно-
логиясы

10.2.3.1 өндірістік машиналарды реттеу техно-
логиясын білу; 
10.2.3.2 машиналарды реттеудің нұсқаулық-
технологиялық карталарын, техникалық 
мəліметтерін білу, машиналарды реттеу 
түрлерін білу; 
10.2.3.3 машиналардың қарапайым ақаулық-
тарын білу: бұрандалы біріктірудің əлсіреуі, 
біртекті материалдың екіге бөлінуінде 
пышақтың мұқалуы, тіреуші құрылғылардың 
əлсіреуі, тармақтың ажырауы, жетекті белдіктің 
əлсіреуі; 
10.2.3.4 машинаның ақаулықтарын өзбетімен 
анықтай білу, жабдықтардың ақауларын жою 
жоспарын құрастыру; 
10.2.3.5 жабдықтардың реттей білу; 
10.2.3.6 аяқ киімнің төменгі бөлшектерін 
қосарлауға арналған машинаның пышағын 
қайрау бұрышын анықтай білу; 
10.2.3.7 практикалық жұмыстарды орындау: 
машинаның басты валын (білік) келтіруге 
арналған белдіктің тартылуын реттеу, ажар-
лайтын қажақты алмастыру, пресстің алдыңғы 
бағанында қысатын жастықшаны алмастыру, 
машинадағы пышақты алмастыру, машинадағы 
экранды жөндеуден өткізу, машианынң 
пышағын қайрау, машинадағы дискілі 
пышақты алмастыру, машинаның үйкелетін 
бөлшектеріне желім жағу 

2.4 Бөлме аяқ 
киімін тігу 

10.2.4.1 бөлме аяқ киімін тігу технологиясын 
білу; 
10.2.4.2 үй аяқ киімінің қысқаша сипаттамасын 
білу, қазіргі сəннің бағыттарын, үй аяқ киімін 
тігуде қолданылатын қазіргі материалдарды, 
заманауи фурнитураны білу; 
10.2.4.9 аяқ киімді жинаудың өнеркəсіптік 
технологиясын білу, бөлме өнеркəсіп 
аяқ киімінің ательеде тігілген аяқ киімнен 
айырмашылықтарын білу; 
10.2.4.3 бөлме аяқ киімінің физикалық-
механикалық қасиеттерін, бөлме аяқ киімін 
тігуде кездесетін негізгі ақауларды, аяқ киімді 
тігуде бақылау жүйесін білу; 
10.2.4.5 практикалық жұмыстарды орындау: 
қалыптарды іріктеу, ұлтарақтарды бекіту жəне 
өңдеу, үлгіні қалыптарға кигізу, алдын ала 
аяқ киімнің үстінің үлгілерін созу, желімнің 
көмегімен аяқ киімнің үстінің үлгілерін шеңберлі 
созуды орындау, уақытша бекіткіштерді алып 
тастау, керілген үлгінің кермелі жиектерінің 
артығын кесіп тастау, аяқ киімнің ізін салу, та-
банды пішу, табанның бұзылған жағын өңдеу, 
желімдік қабықшаларды табанға жəне кермелі 
жиеккке жапсыру, табанды аяқ киімнің ізіне 
жапсыру, өкшелерді табанның өкшелік бөлігіне 
бекіту, табандар мен өкшелердің бүйірлі жағын 
өңдеу, аяқ киімнен қалыптарды алып тастау, 
өкшеліктер мен салынатын ұлтарақтардың ор-
нату, аяқ киімді тазалау 

2.5 Текстильді 
аяқ киімді тігу

10.2.5.1 текстильді аяқ киімді тігу технология-
сын білу; 
10.2.5.2 текстильді аяқ киімнің қысқаша си-
паттамасын жəне техникалық мəліметтерін, 
тоқыма аяқ киімнің заманауи дизайнын білу;
10.2.6.3 аяқ киімде қолданылатын маталардың 
физикалық-механикалық қасиеттерін білу: 
маталардың беттік тығыздығы, маталар-
ды ұзартуда жəне жыртылуда жүктеме, 
маталардың пішінге тұрақтылығы; 
10.2.5.4 тоқыма пішімдік үлгілерді жинау ерек-
шеліктерін, аяқ киімді тігуде туындайтын 
ақауларды білу; 
10.2.5.5 практикалық жұмыстарды орын-
дау: қалыптарды іріктеу, ұлтарақтарды пішу, 
қалыптарға ұлтарақтарды орнату, алдын 
ала қалыптардың пішімдік үлгілерін қаптау, 
пішімдік үлгілерді желімнің көмегімен ұлтараққа 
керу, уақытша бекітікіштерді алып тастау, аяқ 
киімнің ізіне ұлтарақ үлгілерін пішу, табан-
ды пішу, табанның бұзылған жағын өңдеу, 
желімдік қабықшаларды аяқ киімнің үстінің 
пішімдік үлгісінің кермелі жиектеріне жəне 
табанның бұзылған жағына жапсыру, аяқ 
киімнің ізіне табанды бекіту, өкшелерді пішу, 
өкшелерге қарай табанның өкшелік бөлігін 
дайындау, өкшелердің ляпистік бөлігін өңдеу, 
желімдік қабықшаларды өкшелердің ляпистік 
бөлігіне жəне табанның өкшелік бөлігіне жап-
сыру, өкшелерді табанға бекіту, табанның 
жəне өкшенің бүйірлі жағын өңдеу, аяқ 
киімнен қалыптарды алып тастау, салынатын 
ұлтарақтарды орнату, аяқ киімді тазалау
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3.1 Еңбек зат-
тарын талдау 
жəне бағалау

10.3.1.1 өзінің еңбек іс-əрекетін адекватты 
өзіндік бағалауына ие болу; 
10.3.1.2 тұлғалық құзыреттілік деңгейіне 
қойылатын кəсіби талаптарды салыстыру; 
10.3.1.3 бұйымның үлгісін талдауды өз бетімен 
орындау; 
10.3.1.4 бұйымды дайындаудың технологиялық 
бірізділігін құрастыру; 
10.3.1.5 қалыптасқан кəсіби қозғалыс 
дағдыларының болуы

3.2 Қорытынды 
бақылау жұмы-
сы (-тоқсан 
бойынша)

10.3.2.1 қиындығы жəне орындалуы бойын-
ша емтихандық бұйымға сəйкес бұйымды өз 
бетімен орындау

3-тоқсан
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 1.1 Еңбек заты 
туралы жалпы 
мəліметтер

10.1.1.1 аяқ киім өндірісімен салалас кəсіптер 
туралы білу; 
10.1.1.2 аяқ киім тігуші кəсібінің біліктілік сипат-
тамаларын зерттеу; 
10.1.1.3 аяқ киім ісінде қолданылатын 
ресурссақтаушы технологиялар туралы 
түсініктерінің болуы; 
10.1.1.4 еңбек заттарын дайындауда 
материалдың қасиеттерін есепке алу; 
10.1.2.5 ұйымдастырушылық біліктер мен 
дағдыларды меңгеру; 
10.1.2.6 өндірістегі жеке гигиеның маңызы, тез 
шаршаудың басталу себептері туралы білу: 
шамадан тыс көп шаршауды туындататын бір 
қалыпта ұзақ жұмыс істеу, еңбектің ұтымсыз 
тəсілдері, жұмыс алдындағы жеткіліксіз 
демалыс, жұмыс орнының дұрыс емес 
жарықтандыру, жұмыстан кейін завод душын 
қолдану;
10.1.2.7 аяқ киім кəсіпорындарының цехтарын-
да жəне аумағында қауіпсіздік ережелерін білу; 
10.1.2.8 аяқ киім өнеркəсібінің 
кəсіпорындарында өрт қауіпсіздігі нұсқаулары 
мен ережелерін, өрт кезіндегі мінез-құлық 
ережелерін, электр құрылғылары мен электр 
желісінде өрт сөндірудің ерекшеліктерін жəне 
өрт сөндіру құралдарының түрлерін білу

1.2 Еңбек зат-
тарын талдау 
жəне бағалау

10.1.2.1 ұлтанға арналған материалдарды білу: 
тері, резеңке, каучук, полиуретан, кожволон, 
болат, пластмасса; 
10.1.2.2 табанға арналған материалдардың 
физикалық-механикалық қасиеттерін білу: 
ұсақталуға қарсы бет терісінің тұрақтылығы, 
икемділігі, ылғалға төзімділігі, материалдар-
ды қолданудың пайдалану жағдайларына 
тəуелділігі, спорттық аяқ киімдердің 
ұлтандардың материалының ерекшеліктері; 
10.1.2.3 жабдықтар мен материалардарды 
қолдана білу: аяқ киімді əрлеуге арналған 
машина, аяқ киімнің бөлшектерінің артығын ке-
суге арналған машина, пресс, термоактиватор, 
желім қабықшаларын кептіруге арналған шкаф, 
шебер үстелі, пышақ, бұрауыш, балға, раш-
пиль, желімге арналған қылқалам; 
10.1.2.4 прессте жəне пышаөпен жұмыста 
қауіпсіздік шараларын сақтау; 
10.1.2.5 салымды ұлтарақтардың физикалық-
механикалық қасиеттерін білу жəне есеп-
ке алу: өкшелік жəне оның аяқ киімдегі 
қызметі, өкшелікке арналған материалдардың 
физикалық-механикалық қасиеттері; 
10.1.2.6 тоқыма аяқ киімнің сипаттамасын білу, 
тоқыма аяқ киімнің заманауи дизайнын білу; 
10.1.2.7 аяқ киімде қолданылатын маталардың 
физикалық-механикалық қасиеттерін білу: 
маталардың сыртқы тығыздығы, матаны 
ұзартуда жəне бөлудегі қысым, маталардың 
пішінге тұрақтылығы; 
10.1.2.8 қалыңдығы бойынша бөлшектерді 
теңестіруге арналған машинада жұмыста жəне 
аяқ киім инструментімен жұмыста қауіпсіздік 
шараларын сақтау; 
10.1.2.9 материалдарды дұрыс таңдай білу; 
10.1.2.10 аяқ киім фабрикасындағы жабдықтар 
туралы түсініктерінің болуы: ұлтарақты тағанға 
уақытша бекітуге арналған машина, тағанға 
пішілген былғарыны кигізуге арналған маши-
на, осы машиналардың шетелдік аналогтары, 
аяқ киімнің үстін дайындаудың кермелі жиегін 
тікірейтуге арналған машиналар, 

(Жалғасы. Басы 13-19-беттерде) 

(Жалғасы 21-бетте) 
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осы машиналарға арналған құрылғылар: 
қашаутас, металл щетка, ұлтандарды бекітуге 
арналған пресстер, термоактиваторлар, 
ұлтандарды фрезермен өңдеуге арналған 
машиналар, тігін машиналары, жартылай ав-
томаттар жəне аяқ киім кəсіпорындарындағы 
автоматтар

1.3 Этика 
жəне еңбек 
заңнамасы

10.1.3.1 оқу-еңбек ұжымында кəсіби этиканы 
сақтау; 
10.1.3.2 кəсіби борыш жəне жауапкершілік ту-
ралы түсініктерінің болуы; 
10.1.3.3 аяқ киім өндірісінің біліктілік санатта-
ры жəне тарифтік кесте бойынша төлемақы 
түрлері туралы түсініктерінің болуы;
10.1.3.4 ересектермен жəне қатарластармен 
ынтымақтасу, топта, ұжымда жұмыс істей білу
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2.6 Мектеп аяқ 
киімін тігу

10.2.6.1 аяқ киім кəсіпорнындағы қарапайым 
бұйымдарды даярлау технологиясын білу жəне 
орындау; 
10.2.6.2 мектептік ашық аяқ киімді даярлауды 
орындау;
10.2.6.3 аяқ киімнің түрі, тегі, қызметі, 
маусымдығы бойынша жіктелуін білу аяқ 
киімнің ұзындығын, табанның өлшемін білу; 
10.2.6.4 аяқ киімдегі бөлшектерді бекіту 
əдістерін, аяқ киімді қолмен жəне механикалық 
бекіту əдістерін білу; 
10.2.6.5 аяқ киім өнеркəсібіндегі машиналар 
мен аппараттарды білу, аяқ киім өндірісіндегі 
автоматтар мен жартылай автоматтарды білу; 
10.2.6.6 мектептік аяқ киімді тігу технология-
сын білу; 
10.2.6.7 мектеп аяқ киіміне арналған 
материалардың физикалық-механикалық 
қасиеттерін білу; 
10.2.6.8 практикалық жұмыстарды орын-
дау: аяқ киімнің бөлшектерін таңдау, аяқ 
киімнің төменгі бөлшектерін өңдеу, ұлтарақты 
қалыптарға орнату жəне өңдеу, аяқ киімнің 
жоғары жағын дайындауда шеңберлі жиекті 
орындау, уақытша бекіткіштерді алып та-
стау, аяқ киімнің жоғары жағын дайындауда 
кермелі жиекті тікірейту, аяқ киімнің ізін салу, 
аяқ киімнің төменгі бөлшектерін бекіту, аяқ 
киімнің бөлшектерін өңдеу, аяқ киімнің төменгі 
бөлшектерін өңдеу, аяқ киімнен қалыптарды 
алып тастау, өкшеліктерді жəне жапсырмалы 
ұлтарақтарды орнату, аяқ киімді тазалау, ап-
претура жағу; 
10.2.6.9 бекітудің желімдік əдісімен сіндік ранті 
бар аяқ киімді тігу технологиясын білу жəне 
орындау; 
10.2.6.10 мектептік аяқжабық аяқ киімді 
дайындау; 
10.2.6.11 сəндік ранті бар аяқ киімді тігу техно-
логиясын білу, ранттердің түрлерін білу; 
10.2.6.12 негізгі рантке арналған 
материалдарға қойылатын талаптарды білу: 
бүгілуге жəне ажырауға беріктігі, ылғалға 
тұрақтылығы жəне тозуға төзімділігі; 
10.2.6.13 сəндік рантілерге қойылатын 
физикалық-механикалық талаптарды білу: 
икемділігі, пішіннің тұрақтылығы; 
10.2.6.14 қапталған рантіні жəне оның аяқ 
киімдегі қызметін білу; 
10.2.6.15 практикалық жұмыстарды орындау: 
аяқ киімнің төменгі бөлшектерін тігуге дайын-
дау, аяқ киімнің жоғары бөлшектерін қалыпқа 
қаптау жəне байлау, уақытша бекіткіштерді 
алып тастау, аяқ киімнің жоғары бөлшектерін 
кермелі жиекті тікірейту, аяқ киімге сəндік 
рантіні бекіту, аяқ киімнің ізін салу, ұлтанды 
жəне өкшелерді аяқ киімге бекіту, аяқ 
киімді əсемдеу, қалыптарды алып тастау, 
өкшеліктерді жəне жаспырмалы ұлтарақтарды 
орнату, аяқ киімді тазалау 

2.7 Жазғы ер 
адамдардың 
аяқ киімін тігу

10.2.7.1 ерлердің жазғы шолақ бəтеңкелерін 
тігу технологиясын білу жəне орындау; 
10.2.7.2 фабрикада дайындалатын аяқ киімнің 
ассортиментін білу; 
10.2.7.3 бекітудің желімдік əдісімен аяқ киімді 
тігудің техникалық құжаттамасын білу; 
10.2.7.4 аяқ киімді тігуде қолданылатын 
материалдарды, аяқ киімді тігудің 
өндірістік процесін, ательеде аяқ киімді 
тігу ерекшеліктерін, аяқ киімді жеке 
тігудің басымдылықтарын білу: табанның 
ерекшеліктерін ескеріп, аяқ киімді тапсырыс 
берушінің аяғы бойынша тігу мүмкіндігі, аяқ 
киімді фабрикалық тігудің басымдылығы; 
10.2.7.5 практикалық жұмыстарды орындау: аяқ 
киімді тігуге арналған дайындық жұмыстарын 
орындау, қалыптарған ұлтарақтарды орнату, 
аяқ киімнің жоғары бөлшектерінен шеңберлі 
жиекті орындау, уақытша бекіткіштерді алып 
тастау, аяқ киімнің жоғары жағындағы кермелі 
жиектерді тікірейту, аяқ киімнің ізін салу, 
желімдік қабықшаларды жағу, аяқ киімнің 
төменгі жағын жоғары жағына бекіту, аяқ киімді 
өңдеуді орындау, аяқ киімнен қалыптарды 
алып тастау, өкшеліктер мен жаспырмалы 
ұлтарақтарды орнату, аяқ киімді тазалау, 
дайындалған бұйымның сапасын қайта талдау

2.8 
Жапсырмалы 
əдіспен аяқ 
киімді жөндеу

10.2.8.1 бекітудің жапсырмалы əдісімен аяқ 
киімді тігу технологиясын білу жəне орындау; 
10.2.8.2 бекітудің жапсырмалы əдісімен аяқ 
киімнің қысқаша сипаттамасын білу, ұлтанды 
аяқ киімге тігу тəсілдерін, ұлтанды аяқ киімге 
бекітудің борттық əдісін білу; 
10.2.8.3 тігістердің түрлерін білу: қолмен тігу, 
машинамен тігу, допельдік тігу; 
10.2.8.4 қарамайды жəне оның негізгі сипатта-
маларын, қарамайды дайындау технология-
сын білу 
10.2.8.5 бекітудің жапсырмалы əдісіне арналған 
жіптерге қойылатын талаптарды білу: беріктігі, 
икемділігі, шіруге қарсы тұру; 
10.2.8.6 аяқ киімге ұлтанды бекітудің машина-
лық əдісін білу, аяқ киімге ұлтанды тігуге ар-
налған машинаны, оның негізгі түйіндерін білу; 
10.2.8.7 ұлтанды қолмен тігу əдісін, тігісті 
тығындауды білу; 
10.2.8.8 практикалық жұмыстарды орындау: аяқ 
киімнің төменгі бөлшектерін өңдеу, қалыптағы 
ұлтарақтарды қалыпқа келтіру, ұлтарақтарды 
өңдеу, аяқ киімнің жоғары жағында шеңберлі 
жиекті орындау, уақытша бекіткіштерді 
алып тастау, аяқ киімнің ізін төсеу, ұлтанды 
аяқ киімге орнату, пішімді ашу, аяқ киімнен 
қалыпты алып тастау, жіптік тігіспен аяқ киімге 
ұлтанды бекіту, аяқ киімге қалыпты орнату, 
пішімді жабу, өкшелерді аяқ киімге бекіту, аяқ 
киімнің төменгі бөлшектерін фрезермен өңдеу, 
аяқ киімдегі қалыпты алып тастау, өкшелерді 
шегеге бекіту, өкшелерге нəлдерді орнату, 
өкшеліктер мен жапсырмалы ұлтарақтарды ор-
нату, аяқ киімді тазалау
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3.1 Еңбек зат-
тарын талдау 
жəне бағалау

10.3.1.1 өзінің еңбек іс-əрекетін адекватты 
өзіндік бағалауына ие болу 
10.3.1.2 тұлғалық құзыреттілік деңгейіне 
қойылатын кəсіби талаптарды салыстыру 
10.3.1.3 бұйымның үлгісін талдауды өз бетімен 
орындау 
10.3.1.4 бұйымды дайындаудың технологиялық 
бірізділігін құрастыру 
10.3.1.5 қалыптасқан кəсіби қозғалыс 
дағдыларының болуы.

3.2 Қорытынды 
бақылау жұмы-
сы (-тоқсан 
бойынша)

10.3.2.1 қиындығы жəне орындалуы бойын-
ша емтихандық бұйымға сəйкес бұйымды өз 
бетімен орындау

4-тоқсан
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1.1 Еңбек заты 
туралы жалпы 
мəліметтер

10.1.1.1 аяқ киім өндірісімен салалас кəсіптер 
туралы білу; 
10.1.1.2 аяқ киім тігуші кəсібінің біліктілік сипат-
тамаларын зерттеу; 
10.1.1.3 аяқ киім ісінде қолданылатын 
ресурссақтаушы технологиялар туралы 
түсініктерінің болуы; 
10.1.1.4 еңбек заттарын дайындауда 
материалдың қасиеттерін есепке алу; 
10.1.2.5 ұйымдастырушылық біліктер мен 
дағдыларды меңгеру; 
10.1.2.6 өндірістегі жеке гигиеның маңызы, тез 
шаршаудың басталу себептері туралы білу: 
шамадан тыс көп шаршауды туындататын бір

қалыпта ұзақ жұмыс істеу, еңбектің ұтымсыз 
тəсілдері, жұмыс алдындағы жеткіліксіз дема-
лыс, жұмыс орнының дұрыс емес жарық тан-
дыру, жұмыстан кейін завод душын қолдану;
10.1.2.7 аяқ киім кəсіпорындарының цехтарын-
да жəне аумағында қауіпсіздік ережелерін білу; 
10.1.2.8 аяқ киім өнеркəсібінің 
кəсіпорындарында өрт қауіпсіздігі нұсқаулары 
мен ережелерін, өрт кезіндегі мінез-құлық 
ережелерін, электр құрылғылары мен электр 
желісінде өрт сөндірудің ерекшеліктерін жəне 
өрт сөндіру құралдарының түрлерін білу

1.2 Еңбек зат-
тарын талдау 
жəне бағалау

10.1.2.1 ұлтанға арналған материалдарды білу: 
тері, резеңке, каучук, полиуретан, кожволон, 
болат, пластмасса; 
10.1.2.2 табанға арналған материалдардың 
физикалық-механикалық қасиеттерін білу: 
ұсақталуға қарсы бет терісінің тұрақтылығы, 
икемділігі, ылғалға төзімділігі, материалдар-
ды қолданудың пайдалану жағдайларына 
тəуелділігі, спорттық аяқ киімдердің 
ұлтандардың материалының ерекшеліктері; 
10.1.2.3 жабдықтар мен материалардарды 
қолдана білу: аяқ киімді əрлеуге арналған ма-
шина, аяқ киімнің бөлшектерінің артығын кесу-
ге арналған машина, пресс, термоактиватор, 
желім қабықшаларын кептіруге арналған шкаф, 
шебер үстелі, пышақ, бұрауыш, балға, раш-
пиль, желімге арналған қылқалам; 
10.1.2.4 прессте жəне пышаөпен жұмыста 
қауіпсіздік шараларын сақтау; 
10.1.2.5 салымды ұлтарақтардың физикалық-
механикалық қасиеттерін білу жəне есеп-
ке алу: өкшелік жəне оның аяқ киімдегі 
қызметі, өкшелікке арналған материалдардың 
физикалық-механикалық қасиеттері; 
10.1.2.6 тоқыма аяқ киімнің сипаттамасын білу, 
тоқыма аяқ киімнің заманауи дизайнын білу; 
10.1.2.7. аяқ киімде қолданылатын маталардың 
физикалық-механикалық қасиеттерін білу: 
маталардың сыртқы тығыздығы, матаны 
ұзартуда жəне бөлудегі қысым, маталардың 
пішінге тұрақтылығы; 
10.1.2.8 қалыңдығы бойынша бөлшектерді 
теңестіруге арналған машинада жұмыста жəне 
аяқ киім инструментімен жұмыста қауіпсіздік 
шараларын сақтау; 
10.1.2.9. материалдарды дұрыс таңдай білу; 
10.1.2.10 аяқ киім фабрикасындағы жабдықтар 
туралы түсініктерінің болуы: ұлтарақты тағанға 
уақытша бекітуге арналған машина, тағанға 
пішілген былғарыны кигізуге арналған маши-
на, осы машиналардың шетелдік аналогта-
ры, аяқ киімнің үстін дайындаудың кермелі 
жиегін тікірейтуге арналған машиналар, осы 
машиналарға арналған құрылғылар: қашаутас, 
металл щетка, ұлтандарды бекітуге арналған 
пресстер, термоактиваторлар, ұлтандарды 
фрезермен өңдеуге арналған машиналар, тігін 
машиналары, жартылай автоматтар жəне аяқ 
киім кəсіпорындарындағы автоматтар

1.3 Этика 
жəне еңбек 
заңнамасы

10.1.3.1оқу-еңбек ұжымында кəсіби этиканы 
сақтау 
10.1.3.2 кəсіби борыш жəне жауапкершілік ту-
ралы түсініктерінің болуы; 
10.1.3.3 аяқ киім өндірісінің біліктілік санатта-
ры жəне тарифтік кесте бойынша төлемақы 
түрлері туралы түсініктерінің болуы; 
10.1.3.4 ересектермен жəне қатарластармен 
ынтымақтасу, топта, ұжымда жұмыс істей білу

2.
 Е
ңб
ек

 за
ты

н 
да
йы

нд
ау

 те
хн
ол
ог
ия
сы

2.9 Күзгі-
көктемгі ер 
адамдардың 
аяқ киімін тігу 

10.2.9.1 ажаңа аяқ киім материалын білу; 
10.2.9.2 аяқ киімнің үстіне арналған жасанды 
жəне синтетикалық талшықтардан жаңа мата-
ларды білу, арзанқол матаны, жылтырақ жабы-
ны бар маталарды, тоқылмаған материалдар-
ды, маталардың бояуды білу; 
10.2.9.3 маталардың физикалық-механикалық 
қасиеттерін білу; 
10.2.9.4 аяқ киімге арналған синтетикалық ма-
териалдарды, синтетикалық материалдардың 
негізгі қасиеттерін білу: тозуға тұрақтылығы, 
аяқ киімнің үстімен бекітудің беріктігі, ылғалға 
төзімділігі, пішінге тұрақтылығы; 
10.2.9.5 күзгі-жазғы маусымдағы ерлердің 
бəтеңкесін тігу технологиясын білу; 
10.2.9.6 ерлердің шолақ бəтеңкесінің 
техникалық мəліметтерін, сипаттамасын 
білу, шолақ бəтеңкелердің фасон түрлерін, 
шолақ бəтеңкелерді дайындаудың күрделілік 
дəрежесін білу; 
10.2.9.7 ұлтанның түрлері мен формаларын, 
пішінделген сірілікті жəне олардың қызметін 
білу;  10.2.9.8 супинаторлардың жіктелуін, аяқ 
киімнің салмағын білу; 
10.2.9.9 еңбекті операциялық бөлуді, кон-
вейер жұмысын, конвейер жұмысының 
басымдылығын білу; 
10.2.9.10 жұмыс жоспарын өз бетімен құра 
білу, жұмыс орнын ұтымды ұйымдастыру, 
технологиялық нормативтерді, тапсырманы 
орындауды бақылауды сақтау, өз жұмысын 
үлгімен салыстыру, орындалған жұмыс туралы 
есеп жасау; 
10.2.9.11 практикалық жұмыстарды орындау: 
бұйымды жеке дайындау, еңбекті операциялық 
бөлу, қол жəне машина операцияларын орын-
дау, жұмысты күнделікті есеп ке алу (жеке жəне 
бригадалық), дайын бұйымның сапасын баға-
лау, жоспарлы тапсырманы орындау қорытын-
дысын шығару. Біліктілікті емтиханға даярлау

3.
 Е
ңб
ек

 за
тт
ар
ын

 та
лд
ау

 ж
əн
е 

ба
ға
ла
у

3.1 Еңбек зат-
тарын талдау 
жəне бағалау

10.3.1.1 өзінің еңбек іс-əрекетін адекватты 
өзіндік бағалауына ие болу; 
10.3.1.2 тұлғалық құзыреттілік деңгейіне 
қойылатын кəсіби талаптарды салыстыру; 
10.3.1.3 бұйымның үлгісін талдауды өз бетімен 
орындау; 
10.3.1.4 бұйымды дайындаудың технологиялық 
бірізділігін құрастыру; 
10.3.1.5 қалыптасқан кəсіби қозғалыс 
дағдыларының болуы

3.2 Қорытынды 
бақылау
жұмы сы 
(оқу жылына).

10.3.2.1 қиындығы жəне орындалуы бойын-
ша емтихандық бұйымға сəйкес бұйымды өз 
бетімен орындау

Ескерту: білім беру ұйымында оқу-еңбек үдерісін қажетті өндірістік мате-
риалымен қамтамасыз ету мүмкіншіліктеріне қарай, мұғалім тақырыптарды 
оқыту реттілігін белгілейді. 

Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға арналған 
7-9 (10) сыныптар үшін «Кəсіби еңбекке баулу» пəнінен 

жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасына 6-қосымша

«Кəсіби еңбекке баулу. Картонаж-мұқаба ісі»
оқу пəнінің мазмұны

82. «Картонаж-мұқаба ісі» профилі бойынша бағдарламаның қамтитын 
бөлімдері:

1) 1-бөлім «Материалтану. Құралдар мен жабдықтар»;
2) 2-бөлім «Еңбектің дайындау технологиялары»;
3) 3-бөлім «Еңбек заттарын талдау жəне бағалау».
83. «Материалтану. Құралдар мен жабдықтар» бөлімі келесі 

бөлімшелерді қамтиды:
1) еңбек заттары туралы жалпы мəліметтер; 
2) техникалық мəліметтер;
3) материалтану «қағаз бен картон өндірісі жəне олардың қасиеттері»;
4) баспа-түптеу құралдарында қауіпсіз жұмыс ережесі;
5) əдеп жəне еңбек заңнамасы.
84. «Еңбектің дайындау технологиялары» бөлімі келесі бөлімшелерді 

қамтиды:
1) аппликация;
2) картонаж өндірісі;
3) мұқаба өндірісі;
4) брошюралық бұйымдар;
5) кітаптың түбі;
6) ою шығармашылығы мен аппликация техникасын қолданып 

мұқабаларды ресімдеу;
7) кітап-журнал өнімдерін жөндеу;
8) түптеу шеберханасын техникалық жарақтандыру;
9) практикалық жұмыстар;
10) дербес жұмыс, жобалы тізім.
85. «Еңбек заттарын талдау жəне бағалау» бөлімі келесі бөлімшелерді 

қамтиды:
1) еңбек заттарын талдау жəне бағалау;
2) оқу жылындағы бақылау қорытынды жұмыс.
86. Оқыту мақсаттарының жүйесі:
1) 1-бөлім «Материалтану»:

(Жалғасы. Басы 13-20-беттерде) жыртылады жəне мыжылады) 
анықтау бойынша зертханалық 
жұмыс;
7.1.3.3 материалмен жұмыс 
ережелері туралы түсінігінің бо-
луы; 
7.2.3.4 қайшымен жəне пышақпен 
жұмыс қауіпсіздігін сақтау; 
7.2.3.5 кескішпен жұмыс 
ережелерімен танысу; 
7.1.3.6 бетін (жұмыс) жəне ішкі 
жақтарын (қағаздың жұмыс 
істейтін жағы бұлыңғыр жəне 
борпылдақ құрылымға ие) анықтау

8.1.3.3 иметь представление 
о технологии изготовления 
бумаги; 
8.1.3.4 зертханалық-практика-
лық жұмыстар барысында қа-
ғаз дың қасиеттерін анықтау; 
8.2.3.5 материалдың сапа-
сын сыртқы көрінісі бойынша 
анықтауға ұмтылу;
8.1.3.6 түптеу жұмыстарында 
қолданылуы бойынша 
материалдың түрін анықтау; 
8.1.3.7 өңделген жасанды 
ма териалды табиғидаан 
ажырату

9.1.3.3 зертханалық жолмен 
жасанды материалдардың 
қасиеттерін анықтау; 
9.1.3.4 жасанды материалдар-
ды табиғидан ажырату;
9.1.3.5 синтетикалық 
материалдардың процесстері 
туралы түсінігінің болуы; 
 9.1.3.6 жасанды жəне табиғи 
материалдардың өндіріс 
процестері туралы түсінігінің 
болуы

10.1.3.3 синтетикалық матери-
алды сыртқы көрінісі, сипап-се-
зу жəне жану сипаты бойынша 
анықтау; 
10.1.3.4 ақаулар мен өндірістік 
ақаулар туралы түсінігінің 
болуы; 
10.1.3.5 жаңа материалдар мен 
олардың қасиеттері туралы 
түсінігінің болуы; 
10.1.3.6 синтетикалық жəне 
табиғи материалдардан 
жасалған бұйымдарды сақтау 
жəне күту туралы түсінігінің 
болуы 

1.4 Баспа-
түптеу 
құралдарында 
қауіпсіз жұмыс 
ережесі

7.1.4.1 өлшеуіш жəне қол құрал-
дарымен қауіпсіз жұмыс ереже-
лері туралы түсінігінің болуы;
7.1.4.2 желіммен жұмыс 
барысындағы қауіпсіз жұмыс тура-
лы түсінігінің болуы; 
7.1.4.3 өз бетінше практикалық 
жұмысты орындау барысындағы 
техникалық қауіпсіздік ережелерін 
сақтау;
7.1.4.4 картонаж-түптеу ше-
берханасы білдектері мен 
машиналарындағы жəне 
өндірістегі жұмыс барысындағы 
қауіпсіздік ережелерімен танысу

8.1.4.1 қол құралымен жұмыс 
қауіпсіздігін сақтау;
8.1.4.2 полиграфия 
жабдықтарымен жұмыс 
ережесін сақтау;
8.1.4.3 оқу 
шеберханасындағы өз жұмыс 
орнын ұйымдастыру; 
8.1.4.4 оқу шеберханасын-
дағы түптеушінің қауіпсіз 
жұмыс ережелері туралы 
түсінігінің болуы;
8.1.4.5 баспаханадағы қауіпсіз 
жұмыс туралы түсінігінің бо-
луы

9.1.4.1 түптеу құралдарындағы 
қауіпсіз жұмыс ережесін сақтау 
(жұмсақ мұқабаға арналған 
машина, қатты мұқабаға 
арналған құралдар, бүктеуші, 
кескіш, ламинатор); 
9.1.4.2 бүктегіш машинадағы 
қауіпсіздік тəсілдерін сақтау;
9.1.4.3 түптеу 
машиналарындағы қауіпсіздік 
тəсілдерін сақтау 
(жұмсақ түптеу, қатты түптеу 
машинасы)

10.1.4.1 көп функциялы 
баспақтағы қауіпсіз жұмыс 
ережесін орындау;
10.1.4.2 электр 
ламинаторындағы қауіпсіз 
жұмыс ережесін сақтау; 
10.1.4.3 қол жəне маши-
на операцияларын орын-
дау барысындағы қауіпсіздік 
ережесін сақтау;
10.1.4.4 электр қауіпсіздігі бой-
ынша талаптарды сақтау;
10.1.4.5 өрт қауіпсіздігі бойынша 
талаптарды сақтау 

1.5 Əдеп 
жəне еңбек 
заңнамасы

7.1.5.1 түптеу шеберханасындағы 
тəртіп əдебі туралы түсінігінің 
болуы;
7.1.5.2 жұмыс барысында нысан-
ды киімді пайдалана отырып, өз 
жұмыс орнын ұйымдастыра алу;
7.1.5.3 ҚРеңбек заңнамасы тура-
лы жалпы түсінік беру

8.1.5.1 баспахананың еңбек 
ұжымындағы өзара қарым-
қатынас əдебі; 
8.1.5.2 еңбек тəртібі, еңбек 
ақы, жұмыс уақыты мен 
кезекті еңбек демалысы тура-
лы түсінігінің болуы
 

9.1.5.1 жұмысқа қабылдауға 
байланысты іскерлік құжатта-
маларды ресімдеуді меңгеру;
9.1.5.2 жұмысқа орнала-
су барысындағы тəртіп 
ережелерінің жəне жұмыс 
берушінің ұсынатын 
барлық талаптарының 
маңыздылығымен танысу;
9.1.5.3 еңбек шартын толтыру 
ережелерімен танысу;
9.1.5.4 еңбекті қорғау туралы 
түсінік беру

10.1.5.1 еңбек ұжымындағы 
кəсіби əдепті сақтау;
10.1.5.2 кəсіби жауапкершілік 
туралы түсінігінің болуы;
10.1.5.3 оқу-еңбек ұжымындағы 
тіл табысқыштық туралы 
түсінігінің болуы;
10.1.5.4 өндірістегі біліктілік 
дəрежелерімен танысу

2) 2-бөлім «Еңбектің дайындау технологиялары»:
2-кесте
Бөлімшелер 7-сынып 8-сынып 9-сынып 10-сынып

2.1 Аппликация 7.2.1.1 қағаз өндірісі туралы 
түсінігінің болуы;
7.2.1.2 қағаз бүктеу 
тəсілдерін игеру;
7.2.1.3 жазықтықта апплика-
ция орындау;
7.2.1.4 көлемді жəне заттық 
аппликациялар туралы 
түсінігінің болуы;
7.2.1.5 аппликацияларда 
əртүрлі өрнектер мен оюлар-
ды қолдану;
7.2.1.6 көкжиек сызығы 
мен перспектива ережесін 
қолдана отырып, дұрыс 
композициялық құрумен 
белгілі тақырыпқа апплика-
ция құрастыру; 7.2.1.7 еңбек 
объектісінің нысанына неме-
се парақ көлеміне байланы-
сты өрнек көлемін, сюжетті 
аппликация пропорциясын 
анықтау 
 

8.2.1.1 əртүрлі қағаз түрлерін 
тағайындалуы бойынша 
қолдану; 
8.2.1.2 қағаздың қасиеттері мен 
ерекшеліктерін: бүгілуі бойынша 
майысуын, кесілуін, ылғалды 
сіңіруін, əлсіз қалыңдығын, 
түсін білу;
8.2.1.3 тетіктердің жүйелі бірігу 
ережесін қолдану;
8.2.1.4 желімнің əртүрлілігі, яғни 
қолмен жұмыста жəне машина 
құралдарында пайдалану тура-
лы түсінігінің болуы; 
8.2.1.5 жазық парақтан көлемді 
бұйымдарды орындау; 
8.2.1.6 симметриялы кесу, 
қағазды өрнектеу технология-
сын меңгеруге ұмтылу; 
8.2.1.7 қағаз талшықтарының 
бағытталуының қолданыстағы 
тəсілдерімен таныстыру (бой-
лай, көлденең) 

9.2.1.1 аппликацияны бейнелеу 
техникасының бір түрі ретінде 
білу;
9.2.1.2 көшпелі халықтармен 
байланысты аппликация тура-
лы түсінік беру;
9.2.1.3 «Аппликация» жəне 
«Коллаж» техникасын-
да бұйымдарды дайындау 
ерекшеліктерін қолдану;
9.2.1.4 жұмыс бары-
сында қолданылатын 
материалдардың қасиеттерін: 
түсін, текстурасын, пайда болу-
ын анықтау; 
9.2.1.5 белгілеу, пішу тəсілдерін 
игеру. Кесетін құралдармен 
жəне жабдықтармен қауіпсіз 
жұмыс ережесін білу 
9.2.1.6 түсі мен формасын 
үйлестіре отырып, мұқабаларды 
ресімдеу дағдыларының болуы; 
9.2.1.7 аппликация техникасын-
да сабақтарды ұйымдастыру 
туралы түсінігінің болуы; 
9.2.1.8 аппликация техникасын-
да жұмыс үшін материал мен 
құралдарды таңдау ережелерін 
игеру 

10.2.1.1 «аппликация» тех-
никасында материал таңдау 
дағдыларын игеру;
10.2.1.2 жұмыста қолданылатын 
материалдардың қасиеттерін 
білу; 
10.2.1.3 əртүрлі материалдардан 
аппликация техникасын меңгеру
10.2.1.4 əртүрлі аппликация 
түрлерінде қолданылатын 
құралдарды, тетіктерді білу 
10.2.1.6 өз бетінше суреттерді, 
түстік жəне композициялық 
ұйғарынды таңдау; 
10.2.1.7 шығармашылық пен 
қиялын таныту; 
10.2.1.8 фон таңдау, эскиз 
құрастыру, суретті фонға ауы-
стыру 
10.2.1.9 жапсыру технологиясын 
игеру; 
10.2.1.10 əртүрлі апплика-
ция түрлерінде қолданылатын 
желімдеу құралдарын білу; 
10.2.1.11 аппликация техникасы 
үшін жарамды қағаздарды пай-
далану (үстел үстілік, мəрмəр, 
шегрен, ығыстырылған, барқыт, 
күміс, қола) 

2.2 Картонаж 
өндірісі

7.2.2.1 қоғам өміріндегі 
еңбек пен картонажшы 
мамандығының маңызы тура-
лы түсінігінің болуы; 
7.2.2.2 картон ажыратқыш 
білдек туралы түсінігінің бо-
луы 
7.2.2.3 дайындалған қажетті 
өлшемдерді кесуге бо-
латын білдектің шектеулі 
бағыттаушы сызғышын 
қолдану; 
7.2.2.4 картонаж 
білдектерінде өлшеуіш 
құралдарды пайдалану 

8.2.2.1 картонаж өндірісінде 
пайдаланылатын материалдар 
туралы түсінігінің болуы;
8.2.2.2 картонаж өндірісінде 
қолданылатын құралдар туралы 
жалпы түсінігінің болуы; 
8.2.2.3 қол құралдарымен, 
электр құралдарымен қауіпсіз 
жұмыс ережесін сақтау; 
8.2.2.4 материалдың қасиеттері 
жəне олармен жұмыс істеу 
тəсілдері туралы түсінігінің 
болуы 

9.2.2.1 көрсету мен түсіндіру 
бойынша жоспарлауды орын-
дау; 
9.2.2.2 қарапайым сызылуы 
күрделі бұйымдарды дайындау; 
9.2.2.3 бұйымдардың сапасын 
үлгімен салыстыру арқылы тал-
дауды іске асыру; 
9.2.2.4 материал 
талшықтарының бағыттарын 
ескере отырып, картон рицовка-
сы түсінігін меңгеру; 
9.2.2.5 қол жəне механикалық 
құралдарды қолдана отырып, 
рицовканы орындау 

10.2.2.1 картонаж бұйымдарын 
модельдеу жəне сызу арқылы 
картонаж бұйымдарының 
модельдерін дайындау; 
10.2.2.2 картон дайындамасын 
кесіп алуды орындау; 
10.2.2.3 картонаж бұйымдарының 
жаймасын үлгі бойынша жинауды 
орындау; 
10.2.2.4 дайындалған бұйымды 
талдау жəне үлгімен салыстыру; 
10.2.2.5 картонаж бұйымдарының 
ресімдеу жұмыстарындағы та-
лаптарды сақтау 

2.3 Мұқаба 
өндірісі

7.2.3.1 тапсырмада 
бағдарлану, үлгіні табиғи 
объектімен, иллюстрациямен 
салыстыру (мұғалім көмегі 
жəне өз бетінше); 
7.2.3.2 мұғалімнің көмегімен 
жəне өз бетінше бұйым 
жұмысының жоспарын 
құрастыру; 
7.2.3.3 материалды таңдау 
дағдысының болуы; 
7.2.3.4 белгіленген жоспарды 
ұстану; 
7.2.3.5 түптеуші мамандығы 
туралы түсінік беру;
7.2.3.6 қатты мұқабалар тура-
лы бастапқы түсініктің болуы; 
7.2.3.7 қатты мұқаба 
өнеркəсіп өндірісі туралы 
жалпы түсініктің болуы 

8.2.3.1 бұйымның үлгісі бой-
ынша тапсырмада өз бетінше 
бағдарлану; 
8.2.3.2 сызба, эскиз дайындау 
(мұғалім 
көмегі); 
8.2.3.3 технологиялық карта 
бойынша еңбек затын дайын-
дау бірізділігін анықтау; 
8.2.3.4
баспахана мен мамандықтар 
туралы жалпы түсініктің болуы; 
8.2.3.5 кітап-журнал өнімдерін 
дайындау барысында оперция 
бойынша еңбекті бөлу туралы 
түсінігінің болуы;
8.2.3.6 полиграфиялық комби-
нат цехтері туралы түсініктің 
болуы (баспа цехы, түптеуіш 
цехы, брошюралық цех, 
эксперименттік цех)

9.2.3.1 модельдеу жəне 
құрастыру объектісін анықтау; 
9.2.3.2 үлгіні талдау əңгімелесу 
процесінде жұмыс жоспарын 
құрастыру; 
9.2.3.3 бұйымды орындау бары-
сында жоспарлауды ұстану;
9.2.3.4 полиграфиялық комби-
нат құрылымы туралы жалпы 
түсініктің болуы; 
9.2.3.5 баспаханадағы жəне 
өндірістегі түптеуші мамандығы 
туралы түсініктің болуы;
9.2.3.6 жұмыстың бригадалық 
əдісі туралы түсінік беру 
 

10.2.3.1 еңбек затын дайындау 
дəйектілігін өз бетінше анықтау; 
10.2.3.2 тұрмыстағы еңбек 
затының тағайындалуы мен 
қолданылуын білу; 
10.2.3.3 үлгімен салстыра оты-
рып, орындалған жұмыстың са-
пасын бағалау; 
10.2.3.4 полиграфиялық 
комбинаттағы мұқаба 
бұйымдарын құрастырудың 
əралуандылығы туралы жалпы 
түсінігінің болуы; 
10.2.3.5 комбинаттағы өнімнің 
жоспарлануы мен нормалары 
туралы түсінігінің болуы 

2.4 
Брошюралық 
бұйымдар

7.2.4.1 кітап ісінің тарихы;
7.2.4.2 брошюралық 
бұйымдардың жетістіктері 
мен кемшіліктері; 
7.2.4.3 брошюралық 
бұйымдар үшін материал 
таңдау жəне дайындауға 
ұмтылу; 
7.2.4.4 бір дəптерлік 
мұқаба тетіктері мен бекіту 
тəсілдерін ажырату; 
7.2.4.5 біріктіру (тігін, 
желімдеу, серіппе, қапсырма) 
технологиясын меңгеру 

8.2.4.1 кітап жəне брошю-
ра, технологиялық процестегі 
айырмашылығы; 
8.2.4.2 брошюра өндірісі (аймақ 
жəне цех құралдары) жəне 
оларға қойылатын талаптар; 
8.2.4.3 ағымдық процесс түсінігі, 
жұмыстарды операциялық 
орындауды меңгеру; 
8.2.4.4 полиграфиялық өндірісті 
ұйымдастыру механизмін еле-
стету 

9.2.4.1 полиграфия түсінігі;
9.2.4.2 полиграфиялық 
өнеркəсібі салаларымен та-
ныстыру 
9.2.4.3 таза жазылған тауарлар 
(фабрика, цех) өндірісі; 
9.2.4.4 қол бүктеуіш технологи-
ясын қолдану жəне машиналы 
бүктеуішпен танысу; 
9.2.4.5 білім алушылардың 
брошюралық бұйымдарды жи-
науын жəне таза бұйымдарды 
біріктіру тəсілдерін меңгеру 

10.2.4.1 брошюралық өнімдерді 
өнеркəсіптік дайындау техноло-
гиясын меңгеру; 
10.2.4.2 білім алушыларға 
брошюралық бұйымдардың 
түрлері жəне олардың 
құрылымдық ерекшеліктері тура-
лы түсінік беру; 
10.2.4.3 бұйымның үлгісі бойын-
ша тапсырмада бағдарлана алу; 
10.2.4.4 технологиялық карта 
мен техникалық сурет бойынша 
бұйым дайындау; 
10.2.4.5 өз жұмысы мен үлгіні 
салыстырмалы талдауды 
құрастыру 

2.5 Кітаптың 
түбі

7.2.5.1 білім алушылар-
ды кітап бұйымының 
жинақталу; тетіктерімен жəне 
ерекшеліктерімен таныстыру; 
7.2.5.2 блокты дайындаудың 
технологиялық процесі тура-
лы түсінігінің болуы; 
7.2.5.3 білім алушылардың 
брошюра жəне кітап өнімдері 
арасындағы түбегейлі 
айырмашылықты табуы; 
7.2.5.4 блоктың бір дəптерлік 
жəне көп дəптерлік қосылған 
жерінің арасындағы 
айырмашылықты көру; 
7.2.5.5 кесетін құралдармен 
қауіпсіз жұмыс ережесін жəне 
кескіште блокты кесу бары-
сында технологиялық талап-
тарды сақтау 

8.2.5.1 кітап дайындау үшін ма-
териал таңдау; 
8.2.5.2 кітаптар мен бро-
шюраларды дайындаудың 
технологиялық процестеріндегі 
айырмашылықты таба алу; 
8.2.5.3 тұтас жəне құрама 
мұқабаларда кітап үлгілерін 
дайындау туралы түсінігінің 
болуы; 
8.2.5.4 кітаптың құрама 
бөліктерінің тағайындалуын 
түсіну, бұйым тетіктерінде 
бағдарлану;
8.2.5.5 мұқаба қабын қайта қою 
мен орын орнына қоюдың рөлін 
түсіну; 
8.2.5.6 блок бойынша мұқаба 
қабының өлшем есебін қолдану 

9.2.5.1 білім алушыларға 
5-тен 9-ға дейінгі үлгілік 
мұқабалардың макеттерімен 
танысу ұсынылады; 
9.2.5.2 құрылым ерекшеліктерін, 
мұқаба материалының 
қасиеттері мен түрлерін ажы-
рату; 
9.2.5.3 стандартты 
мұқабалардың техникалық 
сипаттамасын іске асыруға 
ұмтылу; 
9.2.5.4 мұқабаны дайындау 
тəртібін сақтау; 
9.2.5.5 стандартты мұқабаларда 
блокты біріктіру тəсілдерін 
ажырату; 
9.2.5.6 бесіншіден тоғызыншыға 
дейінгі мұқаба қаптарының 
түрлерін ажырату (бір 
тетіктен құралған, жапсыр-
ма жақтарымен жəне жап-
сырма түбіртегімен, жапсыр-
ма жақтарымен жəне жиекті 
түбіртегімен)

10.2.5.1 білім алушыларды ба-
спахана құрылғыларымен таны-
стыру (цех, аумақ); 
10.2.5.2 мұқаба-брошюралық 
процестерді орындау үшін негізгі 
білдектер мен машиналар тура-
лы түсінік беру; 
10.2.5.3 өндірісте машина 
тəсілімен түптеуіш операци-
яларды орындау мен мектеп 
шеберханасы жағдайында 
бағдарлануға ұмтылу; 
10.2.5.4 баспахана бұйымы 
мен мектеп шеберханасында 
жасалған бұйым арасындағы 
айырмашылықты көру 

2.6 Ою 
шығарма-
шылығы мен 
аппликация 
техникасын 
қолданып 
мұқабаларды 
ресімдеу

7.2.6.1 оюлы өрнектер 
құрастыру, онда əркелкі эле-
менттер мен геометриялық 
пішіндерді пайдалану;
7.2.6.2 ою түрлерін ажырату; 
7.2.6.3 ою-өрнектерді шар-
шыда, шеңберде, ромбта, 
сопақшада, жолақта, шексіз 
ою-өрнек жасау; 
7.2.6.4 ернеу жолағындағы 
ою-өрнекті орындау; 
7.2.6.5 тұйық ою-өрнек 
құрылысын орындау (шар-
шыда, ромбта, шеңберде, 
сопақшада); 
7.2.6.6 суреттің сұлбасын, 
штрихтер бағытын 
сақтай отырып, ою-өрнек 
элементтерін бояулармен 
бояу

8.2.6.1 ою-өрнектерді шаршыда, 
ромбта, сопақшада, жолақта, 
шексіз ою-өрнек жасау; 
8.2.6.2 ою-өрнектердің 
ерекшеліктерін білу; 
8.2.6.3 өрнектер құрастыру; 
8.2.6.4 жұмыс орнын, жұмыс 
құралдары мен құрылғыларды 
дайындау; 
8.2.6.5 заттың пішінін еске-
ре отырып, ою-өрнекті таңдау 
жəне құрастыру; 8.2.6.6
қағаздан, бұйымдардың 
таңдалған пішінінен кесу 
тəсілдерімен танысу жəне 
таңдалған материалмен эскиз 
толтыру; 
8.2.6.7 пішіні мен мұқабада 
орналасуына байланысты ою-
өрнекті таңдау ережелерімен 
таныстыру 

9.2.6.1 əрленген мұқаба 
қаптарын білу; 
9.2.6.2 білім алушыларға 
брошюралық өнім үшін кеңсе 
техникасында мұқабаларды 
ресімдеу туралы түсінік беру; 
9.2.6.3 үлгіге қатысты өз 
жұмысының сапасын талдай 
алу; 
9.2.6.4 түстерді ажырату жəне 
атау, түстердің гармониялық 
үйлесімін таңдау; 
9.2.6.5 қолдан жəне баспақ 
арқылы мұқабаларды алтындау 
туралы түсінік беру; 
9.2.6.6 қолдан жəне 
көпфункциялы баспақ арқылы 
алтындау үшін түптеуші 
қолданатын материалдармен 
жəне керек-жарақтармен 
таныстыру

10.2.6.1 рельефті бедер туралы 
түсінік беру; 
10.2.6.2 жұқалтыр бедері 
үшін көп функциялы баспақ 
құрылғысында бағдарлану; 
10.2.6.3 алтындалған баспақ 
құрылғысын зерделеу 
(температуралық жұмыс режимі, 
материалға жəне клавишаның 
тағайындалуына байланысты); 
10.2.6.4 жұмысқа баспақты 
дайындай алу, бедерлеу түрін 
анықтау; 
10.2.6.5 жұмыс үстелінде клише 
орналастыру жəне дайындау; 
10.2.6.6 көп функциялы баспақта 
жұмыстың дəйектілігімен танысу;
 10.2.6.7 мұқаба қаптарын 
ресімдеу үшін материал 
таңдауды іске асыру 

2.7 Кітап-
журнал 
өнімдерін 
жөндеу 

7.2.7.1 кітап-журнал өнімін 
күту ережелері мен оған де-
ген ұқыпты қарым-қатынас 
туралы түсінігінің болуы;
7.2.7.2 бүліну туралы 
түсінігінің болуы (мұқаба 
қаптары бұрыштарының 
тозығы жеткенін, мұқаба 
қаптарының жыртып алынуы, 
мұқабасының бүлінуі); 
7.2.7.3 сыртқы бүлінулерді 
жөндеу үшін материал 
таңдау туралы түсінігінің 
болуы 

8.2.7.1 кітаптың сыртқы 
бүлінулерін жөндеу 
барысындағы практикада 
білімдерін қолдану; 
8.2.7.2 сыртқы бүлінулерді жою 
үшін материал таңдауды жасау 
8.2.7.3 кітаптың ішкі бүлінулерін 
жөндеуді іске асыру; 
8.2.7.4 жөндеу барысында ма-
териалды тағайындалуы бойын-
ша қолдану; 
8.2.7.5 кітаптың бүліну түрлерін 
ажырату 

9.2.7.1 кітаптарды жəне бро-
шюраларды жөндеу үшін ма-
териалды дұрыс таңдауды іске 
асыра алу; 
9.2.7.2 бұйымдардың бүліну 
түрлерін (сыртқы, ішкі) жəне 
жөндеудің күрделілік дəрежесін 
анықтау; 
9.2.7.3 сигнатураның 
тағайындалуы туралы түсінігінің 
болуы; 
9.2.7.4 кітап жөндеу тəртібі ту-
ралы білімдерін меңгеру; 
9.2.7.5 кітаптарды жəне брошю-
раларды жөндеу барысында 
жұмыс орнын ұйымдастыра алу 

10.2.7.1 кітаптың бүліну түрлерін 
анықтай отырып, практикалық 
біліктер мен дағдыларды бекіту; 
10.2.7.2 жөндеудің күрделілік 
дəрежесін орнату; 
10.2.7.3 кітаптың ішкі жəне 
сыртқы бүлінулерін жою 
10.2.7.4 жөндеудің қатаң 
дəйектілігін жасау; 
10.2.7.5 күрделі біріктірілген 
жөндеу жұмысы түсінігі 
(дəптерден мұқабалы қақпаққа 
дейін) 
 

1-кесте
Бөлімшелер 7-сынып 8-сынып 9-сынып 10-сынып

1.1 Еңбек 
заттары ту-
ралы жалпы 
мəліметтер

7.1.1.1 өзін Қазақстанның азаматы 
екенін түсіну 

8.1.1.1 өз Отанына деген 
мақтаныш сезімін таныту

9.1.1.1 өзгенің пікіріне, əр түрлі 
халықтардың тарихына жəне 
мəдениетіне құрмет қарым-
қатынасын таныту

10.1.1.1 əртүрлі мəдениет, 
нəсіл, діни сенім адамдарына 
толеранттық таныту

1.2 
Техникалық 
мəліметтер

7.1.2.1 тұрмыста, оқуда, ойында 
пайдаланатын кейбір поли гра -
фиялық жəне картонаж бұйым-
дары туралы түсінігінің болуы;
7.1.2.2 бұйымдарды дайындау ба-
рысында қолданылатын матери-
алдар туралы түсінігінің болуы;
7.1.2.3 бұйымдарды дайындау 
бойынша жұмыс үшін қажетті ма-
териал мен құралды таңдауды 
іске асыру 

8.1.2.1берілген өлшемді сақ-
тай отырып, өлшеуіш құрал-
дар мен тетіктерді пайдалану; 
8.1.2.2 қолданылатын 
материалдардың негізгі 
қасиеттері туралы түсінігінің 
болуы;
8.1.2.3өндіріс материалда-
рын сақтау ережелері туралы 
түсінігінің болуы 
мəліметтердің болуы 

9.1.2.1 үлгі бойынша тапсыр-
мада өз бетінше бағдарлану; 
9.1.2.2 мұғалімнің сұрақтары 
жəне өз бетінше бұйымдар 
жұмысының жобасын 
құрастыру;
9.1.2.3 құралдармен қауіпсіз 
жұмыс істеу ережелерін білу 
жəне орындау, жұмысты орын-
дау барысында санитарлық-
гигиеналық талаптарды сақтау 

10.1.2.1 жұмысқа қажетті ма-
териалдар мен құралдарды өз 
бетінше таңдау; 
10.1.2.2 полиграфияда 
қолданылатын материалдардың 
салыстырмалы анализін жасау;
10.1.2.3 технологиялық карта, 
техникалық сурет, үлгі бойынша 
өз бетінше жұмыс істеу; 
10.1.2.4 дайындалатын бұйым-
ды жоспарлауды іске асыру 

1.3 
Материалтану 
«қағаз бен 
картон өндірісі 
жəне олардың 
қасиеттері»

7.1.3.1 бойлай жəне көлденең 
қағаз талшықтары туралы 
түсінігінің болуы;
7.1.3.2 қағаз қасиеттерін (қай-
шымен, қағазбен кесіледі, сулан-
ғанда беріктігін жоғалтады, 
кесі ктері бойынша бүктеледі, 

8.1.3.1 қағаздың пайда болу 
тарихы туралы түсінігінің 
болуы; 
8.1.3.2 целлюлоза 
комбинатындағы қағаз 
өндірісі туралы түсінігінің 
болуы; 

9.1.3.1 полиграфиялық өндіріс-
те қолданылатын жасанды 
жəне синтетикалық материал-
дар туралы түсінігінің болуы
9.1.3.2 синтетикалық жəне 
жа санды материалдардың 
қасиеттері туралы түсінігінің 
болуы; 

10.1.3.1 брошюра бұйымдарын 
дайындау үшін қолданылатын 
материалдарды таңдауды іске 
асыру;
10.1.3.2 қатты түптеу 
бұйымдары үшін материал 
таңдау; 

(Жалғасы 22-бетте) 
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2.8 Түптеу ше-
берханасын 
техникалық 
жарақтандыру 

7.2.8.1 ламинатормен, негізгі 
жұмыс бөлімдерімен, тетік 
атауларымен танысу; 
7.2.8.2 өндіріс жəне ламина-
циялау кезінде қолданы-
латын материал атауы тура-
лы қарапайым мəліметтер; 
7.2.8.3 ламинация процесінің 
дəйектілігі; 
7.2.8.4 визитканы кесіп алу 
үшін қол баспақпен танысу; 
7.2.8.5 орындалатын 
жұмыс түрлері;  7.2.8.6 
қол баспағымен жұмыс 
барысындағы тəсіл дер, ере-
же мен қауіпсіздік техникасы; 
7.2.8.7 негізгі жұмыс бөлім-
дері жəне жұмыс орнын 
ұйымдастыру; 
7.2.8.8 баспақ жұмысы бары-
сында қолданылатын мате-
риалдар туралы қарапайым 
мəліметтер; 
7.2.8.9 қағаздың, картонның, 
атаулардың əралуандылығы, 
талшықтардың іскерлік жəне 
көлденең бағыты; 
7.2.8.9 жұмсақ мұқаба үшін 
машинаның тағайындалуы 
мен қолданылуы туралы 
түсінікті қалыптастыру; 
7.2.8.10 негізгі жұмыс бөлім-
дері, тетік атаулары; 
7.2.8.11 жұмыс орнын ұйым-
дастыру, қауіпсіз жұмыс 
ережесі;  7.2.8.12 құралдарда 
жұмыс тарды орындау 
дəйектілігімен танысу 

8.2.8.1 ұсынылған құралды 
зерделеуді жалғастыру жəне 
практикада: ламинатормен, 
визиткаларды кесіп алуға 
арналған қол баспағымен, 
жұмсақ мұқаба үшін маши-
намен жұмыс барысындағы 
дағдыларды жетілдіру; 
8.2.8.2 құралмен жұмыс бары-
сында алынған білімдер мен 
біліктерді жетілдіру, құралмен 
қауіпсіз жұмыс ережесін білу; 
8.2.8.3 үлгі бойынша тапсыр-
мада бағдарлану (үлгіні талдау 
мен жұмыс жоспарын мұғалім 
береді);
8.2.8.4 жұмыс тəсілдерін 
практикалық орындау, 
түсіндірумен сүйемелдеуге 
ұмтылу; 
8.2.8.5 орындалған бұйымның 
сапасын талдау, мұғалім 
көмегімен жүргізу; 
8.2.8.6 бүктеуге арналған 
машинаның жұмыс принциптері 
туралы түсінік беру; 
 8.2.8.7 
машинаның негізгі тораптары, 
атаулары туралы түсінік беру; 
8.2.8.8 бүктеуге арналған ма-
шинада материалды толтыру 
ережелерімен таныстыру 

9.2.8.1 алтын жалатылған 
баспақпен танысу, рельефті бе-
дер туралы түсінік беру; 
9.2.8.2 жұқалтыр бедер 
үшін көп функциялы баспақ 
құрылғысында бағдарлану; 
9.2.8.3 алтын жалатқан 
баспақ құрылғысын зерде-
леу (материалға байланысты 
температуралық жұмыс режимі, 
клишенің тағайындалуы); 
9.2.8.4 баспақтың жұмысқа да-
ярлау, бедер түрлерін анықтау; 
9.2.8.5 жұмыс үстелінде 
клишені орната алу жəне дай-
ындау; 
9.2.8.6 негізгі жұмыс 
бөлімдерімен таныстыру жəне 
тетік атауларын зерделеу: 
биговальді, бүктеуші жəне 
желімдеуші машина; 
9.2.8.7 құралмен жұмыс кезінде 
жұмыс орнын ұйымдастыра 
алу, қауіпсіз жұмыс ережесін 
білу, дұрыс қолдана алу жəне 
құралға материалды таңдау; 
9.2.8.8 жұмыс дəйектілігі тура-
лы теориялық мəліметтерінің 
болуы: биговальді, желімдеу, 
бүктеу машиналар жəне баспақ 

10.2.8.1 полиграфиялық 
құралмен жұмыс барысында 
практикада алған білімдерін 
қолдану; 
10.2.8.2 құралдардың негізгі 
жұмыс бөлімдерін білу, жұмыс 
орнын ұйымдастыра алу; 
10.2.8.3 əр машинада операция-
ны бірізділікпен орындау, сəйкес 
материалды қолдану; 
10.2.8.4 құралдың техникалық 
жағдайын қадағалау 
жөнделмеген жағдайында шара-
лар қолдану; 
10.2.8.5 үлгі бойынша тапсырма-
да бағдарлану, жұмысқа талдау 
жасап, түсіндіре отырып, барлық 
жұмыс тəсілдерін көрсету; 
10.2.8.6 алдағы жəне орындалған 
жұмыс жоспары туралы есепті 
ауызша ұсыну 
10.2.8.7; орындалған 
бұйымдардың сапасын талдауға 
ұмтылу; 
10.2.8.8 брошюра бұйымдары 
үшін баспа құралдарында дəйекті 
операция жүргізу; 
10.2.8.9 түптеуші құралдардағы 
жұмыс барысында теориялық 
білімдерін қолдану 

2.9 
Практикалық 
жұмыстар

7.2.9.1 берілген өлшемдер 
бойынша белгілеу туралы 
түсінігінің болуы; 
7.2.9.2 сəйкес құралдармен 
қағаз бен картонды қию тура-
лы түсінігінің болуы;
7.2.9.3 блокке қағаз бумала-
рын кесуді орындау; 
7.2.9.4 тесу-беговальді 
білдекте тесу туралы 
түсініктің болуы (саңылауды 
тесу, немесе бұйымдар 
блоктарындағы штрихтерді 
тесу, бүгілме-бүрмелеу 
мұқаба сызықтарын 
қыспақтау); 
7.2.9.4 түптеуіш 
ұйымдарының дағдыларын 
бекіту (оқу дəптерлері, 
қойын дəптерлері, жұмсақ 
мұқабадағы кесілетін блок-
ноттар, кеңсе кітаптары, кар-
тонаж бұйымдары)

8.2.9.1 бесіншіден тоғызын-
шы типке дейінгі əртүрлі құры-
лымның қатты мұқабаларын 
дайындау бойынша практика-
лық дағдыларын бекіту;
8.2.9.2 ресімдеу үшін апплика-
ция техникасын: мұқабаларды, 
қораптарды, баулы папкаларды 
қолдану; 
8.2.9.3 картон немесе мата 
алмастырғыш мұқабаларды 
кесу бойынша жұмыста 
бағдарлану; 
8.2.9.4 блокты тəшкеге қолмен 
жəне электр степлерінің көме-
гімен тігу бойынша операция-
лардың дəйектілігін талқылау; 
8.2.9.5 блокты үш жағынан 
кесуді: алдынан жəне жандары-
нан орындау; 
8.2.9.6 блоктың берілген өлшемі 
бойынша картон жəне пішімді 
дайындау

9.2.9.1 таза тауарларды дай-
ындауды игеру (білім алушы 
дəптері, жазба кітапшасы, 
блокнот); 
9.2.9.2 дəптер қағаздарын 
бүктеуді өндіру; 
9.2.9.3 тігу тəсілдері бой-
ынша дəптерлерді блокке 
бірізділікпен біріктіру; 
9.2.9.4 өңірбетті бұйымдардың 
алғашқы жəне соңғы парағына 
дайындау жəне жапсыру; 
9.2.9.5 блок түбін жапсыру; 
9.2.9.6 үш жағынан блок-
ты кесуді игеру: алды, басы, 
құйыршығы; 
9.2.9.7 мұқаба қабын дайын-
дау: пішім жақтарын, қайта қою, 
шпация үлгісін; 
9.2.9.8 түбіртекке жақтарын жи-
науды іске асыру 
 

10.2.9.1 еңбек опрацияларын жо-
спарлау жолын игеру; 
10.2.9.2 кітаптар мен 
брошюралық бұйымдарды дай-
ындау бойынша практикалық 
дағдыларды бекіту; 
10.2.9.3 миниатюрных кітаптарды 
дайындау техникасын игеру; 
10.2.9.4 беловых жəне кітап 
бұйымдарын модельдеу 
10.2.9.5 сызба бойынша бағдар-
лану, берілген жұмыс үшін мате-
риал мен құралдарды таңдау; 
10.2.9.6 стремиться бұйымдарға 
технологиялық карта құрастыруға 
ұмтылу; 
10.2.9.7 тетікті дайындау жəне 
еңбекті операция бойынша бөлу 
барысында бұйымдарды орын-
дау; 
10.2.9.8 үлгісімен салыстыра 
отырып, бұйымдарды дайындау 
сапасын анықтау

2.10 Дербес 
жұмыс, жоба-
лы тізім 

7.2.10.1 алдағы жұмысты өз 
бетінше жоспарлау; 
7.2.10.2 геометриялық ап-
пликацияларды өз бетінше 
орындау (шаршыдан алынған 
оның элементтерін, үлгілер 
мен суреттерде бағдарлану); 
7.2.10.3 аяқталған 
бұйымдарды үлгімен жəне су-
ретпен салыстыру; 
7.2.10.4 қағаздың түйісуін 
жасау, түбін желімдеу, түбін 
жапсыру жəне көмкеру; 
7.2.10.5 блокты кесуді үш 
жағынан жасау (алдыңғы 
кесік, басы, құйыршық); 
7.2.10.6 берілген өлшем бой-
ынша тікбұрыш бөлшектерін 
қашау белгілерін жасау 
 

8.2.10.1 қолмен жəне машина-
мен бүктеуді орындау; 
8.2.10.2 екі тəсілмен дəптерлі 
блокты тігу; 
8.2.10.3 қолмен жəне кескіште 
дəптерлерді кесуді жасау; 
8.2.10.4 берілген өлшемдер 
бойынша қораптарды өз 
бетінше құрастыру жəне дай-
ындау; 
8.2.10.5 сызбаға сүйеніп, өз 
бетінше ұңғыны үлгілеу; 
8.2.10.6 өлшемдерде 
(ұзындықта, енінде, биіктігінде) 
бағдарлану; 
8.2.10.7 рицовка тəсілдерін иге-
ру (қолмен жəне білдекте); 
8.2.10.8 өз бетінше қарапайым 
сызбаларды жəне техникалық 
суреттерді оқу; 
8.2.10.9 бұйымдарды құрастыру 
есебін жəне белгісін өз бетінше 
жасау

9.2.10.1 əртүрлі жұмыс түрлері 
үшін желімнің қажет түрін өз 
бетінше таңдау; 
9.2.10.2 қажетті қоюлық пен 
жабысқақтықты ала отырып, 
жұмыс үшін желім дайындау; 
9.2.10.3 қол жəне машина 
жұмысы үшін қажетті желімді өз 
бетінше қолдану; 
9.2.10.4 екі, үш, төрт бүгуге 
бүктей алу;  9.2.10.5 техно-
логиялық карта бойынша өз 
бетінше жоспарлау; 
9.2.10.6 техникалық есеп бой-
ынша есеп жасау; 
9.2.10.7 сызбаға, техникалық 
суретке сүйене отырып, пішу 
мен құрастыруды өз бетінше 
жасау; 
9.2.10.8 операциялардың тəр-
тібін сақтай отырып, брошю-
ралық бұйымдарды өз бетінше 
жасау 

10.2.10.1 жұмысқа деген жұмсақ 
мұқаба үшін өз бетінше машина 
дайындау; 
10.2.10.2 брошюралық 
бұйымдарды дайындау бары-
сында түптеуіш құралдарды өз 
бетінше қолдану; 
10.2.10.3 қауіпсіздік техникасын 
сақтау; 
10.2.10.4 желім машинасын 
жұмысқа өз бетінше дайындау; 
10.2.10.5 брошюралық 
бұйымдарды бекіту бойынша 
машиналарды қолдану үшін өз 
бетінше таңдау жасау; 
10.2.10.6 берілген өлшемі бой-
ынша үш жағынан блоктар мен 
бұйымдарды кесу үшін гильоти-
намен өз бетінше қолдану (алды, 
құйыршығы, басы); 
10.2.10.7 əртүрлі құрылымдалған 
блокноттар үшін материалдарды 
өз бетінше таңдау

3) 3-бөлім «Еңбек заттарын талдау жəне бағалау»:
3-кесте
Бөлімшелер 7-сынып 8-сынып 9-сынып 10-сынып

3.1 Еңбек затта-
рын талдау жəне 
бағалау 

7.3.1.1 өзінің жəне 
өз құрдастарының 
жұмыстарын талдау 
мен бағалауға ұмтылу, 
жұмыстағы жетістіктер мен 
кемшіліктерді белгілеу; 
7.3.1.2 ауызша есеп беруде 
оқыған терминдерін пай-
даланып, жасалған жұмыс 
туралы есеп беру; 
7.3.1.3 алған білімдерін 
практикалық қызметте 
қолдану 

8.3.1.1 мұғалімнің жарты-
лай көмегімен ағымда өзін өзі 
бақылауды іске асыру. Жұмыс 
сапасын тексеру; 8.3.1.2 сөйлеу 
тілінде техникалық терминдерді 
қолдану. Жасалған жұмыс тура-
лы мұғалімнің сұрақтары бойын-
ша жəне өз бетінше ауызша есеп 
беруді іске асыру; 
8.3.1.3 мұғалімнің сұрақтары 
бойынша жəне өз бетінше өзінің 
бұйымын нақты талдауға ұмтылу 

9.3.1.1 техникалық терминдерді 
қолдана отырып, өзінің жəне 
өзгенің жұмыстарынан көрініс 
табатын ой мен тақырыптарды 
сипаттау; 
9.3.1.2 өзінің жəне өзгенің 
жұмысын бейімдеу, жетілдіру 
бойынша конструктивные 
комментарии қабылдау жəне 
ұсыныс беру; 
9.3.1.3 дайын жұмысты барлық 
сыныпқа презентациялау

10.3.1.1 техникалық 
терминдерді қолдана оты-
рып, өзінің жəне өзгенің 
жұмыстарын құру үшін 
қолданылатын əдістер мен 
тəсілдерді талқылау жəне 
бағалау; 
10.3.1.2 қолданылған идея-
ларды салыстыруға негізделе 
отырып, өзінің жəне өзгенің 
жұмыстарын бейімдеу, 
жетілдіру бойынша сыни 
ұсыныстар жасау 

3.2 Оқу жылындағы 
бақылау 
қорытынды жұмыс 

7.3.2.1 мұғалімнің таңдауы 
бойынша қорытынды 
практикалық жұмысты 
(сараланған) орындау 

8.3.2.1 мұғалімнің таңдауы бой-
ынша қорытынды практикалық 
жұмысты (сараланған) орындау

9.3.2.1 брошюралық бұйым-
дарды дайындау бойынша өз 
бетінше қорытынды жұмыс 

10.3.2.1 кітап бұйымдарын 
дайындау бойынша өз 
бетінше қорытынды жұмыс 

(Жалғасы. Басы 13-21-беттерде) 

Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға арналған 
7-9 (10) сыныптар үшін «Кəсіби- еңбекке баулу. Картонаж-мұқаба 
ісі» пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын 

жүзеге асыру бойынша ұзақмерзімді жоспар

1) 7-сынып:
4-кесте

Бө
лі
м Бөлімше Оқыту мақсаттары

1-тоқсан

1.
 М
ат
ер
иа
лт
ан
у

1.1 Еңбек затта-
ры туралы жал-
пы мəліметтер

7.1.1.1 өзін Қазақстанның азаматы екенін 
түсіну; 
7.1.1.2 мұғалімнің көмегімен еңбек заттарының 
ерекшеліктерін зерделеу жəне анықтау

1.2 Техникалық 
мəліметтер

7.1.2.1 тұрмыста, оқуда, ойында пайдалана-
тын кейбір полиграфиялық жəне картонаж 
бұйымдары туралы түсінігінің болуы;
7.1.2.2 бұйымдарды дайындау барысында 
қолданылатын материалдар туралы түсінігінің 
болуы

1.3 
Материалтану 
«қағаз бен кар-
тон өндірісі 
жəне олардың 
қасиеттері»

7.1.3.1 бойлай жəне көлденең қағаз 
талшықтары туралы түсінігінің болуы;
7.1.3.2 .қағаз қасиеттерін (қайшымен, қағазбен 
кесіледі, суланғанда беріктігін жоғалтады, 
кесіктері бойынша бүктеледі, жыртылады жəне 
мыжылады) анықтау бойынша зертханалық 
жұмыс;  7.1.3.3 материалмен жұмыс ережелері 
туралы түсінігінің болуы

1.4 Баспа-
түптеу 
құралдарында 
қауіпсіз жұмыс 
ережесі

7.1.4.1. өлшеуіш жəне қол құралдарымен 
қауіпсіз жұмыс ережелері туралы түсінігінің 
болуы;
7.1.4.2 желіммен жұмыс барысындағы қауіпсіз 
жұмыс туралы түсінігінің болуы

1.5 Əдеп 
жəне еңбек 
заңнамасы

7.1.5.1 түптеу шеберханасындағы тəртіп əдебі 
туралы түсінігінің болуы;
7.1.5.2 жұмыс барысында нысанды киімді пай-
далана отырып, өз жұмыс орнын ұйымдастыра 
алу
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2.1 Аппликация 7.2.1.1 қағаз өндірісі туралы түсінігінің болуы;
7.2.1.2 қағаз бүктеу тəсілдерін игеру;
7.2.1.3 жазықтықта аппликация орындау; 
7.2.1.4. көлемді жəне заттық аппликациялар 
туралы түсінігінің болуы;
7.2.1.5. аппликацияларда əртүрлі өрнектер 
мен оюларды қолдану

2.2 Картонаж 
өндірісі

7.2.2.1 қоғам өміріндегі еңбек пен картонаж-
шы; мамандығының маңызы туралы түсінігінің 
болуы
7.2.2.2 картон ажыратқыш білдек туралы 
түсінігінің болуы

2.3.Мұқаба 
өндірісі

7.2.3.1.тапсырмада бағдарлану, үлгіні табиғи 
объектімен, иллюстрациямен салыстыру 
(мұғалім көмегі жəне өз бетінше) ;
7.2.3.2 мұғалімнің көмегімен жəне өз бетінше 
бұйым жұмысының жоспарын құрастыру;
7.2.3.4 белгіленген жоспарды ұстану.

2.4 
Брошюралық 
бұйымдар

7.2.4.1 кітап ісінің тарихы; 
7.2.4.2 брошюралық бұйымдардың жетістіктері 
мен кемшіліктері.

2.5 Кітаптың 
түбі

7.2.5.1 білім алушыларды кітап бұйымының 
жинақталу тетіктерімен жəне ерекшеліктерімен 
таныстыру; 
7.2.5.2блокты дайындаудың технологиялық 
процесі туралы түсінігінің болуы

2.6 Ою шығар-
машылығы 
мен апплика-
ция техника-
сын қолданып 
мұқабаларды 
ресімдеу

7.2.6.1.оюлы өрнектер құрастыру, онда əркелкі 
элементтер мен геометриялық пішіндерді пай-
далану;
7.2.6.2 ою түрлерін ажырату

2.7 Кітап-
журнал 
өнімдерін 
жөндеу

7.2.7.1 кітап-журнал өнімін күту ережелері 
мен оған деген ұқыпты қарым-қатынас туралы 
түсінігінің болуы

2.8 Түптеу ше-
берханасын 
техникалық 
жарақтандыру

7.2.8.1 ламинатормен, негізгі жұмыс 
бөлімдерімен, тетік атауларымен танысу;
7.2.8.2. өндіріс жəне ламинациялау кезінде 
қолданылатын материал атауы туралы 
қарапайым мəліметтер;
7.2.8.3 ламинация процесінің дəйектілігі

2.9 
Практикалық 
жұмыстар

7.2.9.1 берілген өлшемдер бойынша белгілеу 
туралы түсінігінің болуы; 
7.2.9.2 сəйкес құралдармен қағаз бен картон-
ды қию туралы түсінігінің болуы

2.10 Дербес 
жұмыс, жобалы 
тізім 

7.2.10.1 алдағы жұмысты өз бетінше жоспар-
лау; 
7.2.10.2 геометриялық аппликацияларды 
өз бетінше орындау (шаршыдан алынған 
оның элементтерін, үлгілер мен суреттерде 
бағдарлану)
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3.1 Еңбек зат-
тарын талдау 
жəне бағалау

7.3.1.1 өзінің жəне өз құрдастарының 
жұмыстарын талдау мен бағалауға ұмтылу, 
жұмыстағы жетістіктер мен кемшіліктерді 
белгілеу 

3.2 Оқу 
жылындағы 
бақылау 
қорытынды 
жұмыс

7.3.2.1 мұғалімнің таңдауы бойын-
ша қорытынды практикалық жұмысты 
(сараланған) орындау

2-тоқсан

1.
 М
ат
ер
иа
лт
ан
у

1.1 Еңбек затта-
ры туралы жал-
пы мəліметтер

7.1.1.1 өзін Қазақстанның азаматы екенін 
түсіну;
7.1.1.2мұғалімнің көмегімен еңбек заттарының 
ерекшеліктерін зерделеу жəне анықтау

1.2 Техникалық 
мəліметтер

7.1.2.1 тұрмыста, оқуда, ойында пайдалана-
тын кейбір полиграфиялық жəне картонаж 
бұйымдары туралы түсінігінің болуы; 
7.1.2.2 бұйымдарды дайындау барысында 
қолданылатын материалдар туралы түсінігінің 
болуы

1.3 
Материалтану 
«қағаз бен кар-
тон өндірісі 
жəне олардың 
қасиеттері»

7.1.3.1 бойлай жəне көлденең қағаз 
талшықтары туралы түсінігінің болуы;
7.1.3.2 қағаз қасиеттерін (қайшымен, 
қағазбен кесіледі, суланғанда беріктігін 
жоғалтады,кесіктері бойынша бүктеледі, жыр-
тылады жəне мыжылады) анықтау бойынша 
зертханалық жұмыс;
7.1.3.3 материалмен жұмыс ережелері туралы 
түсінігінің болуы;
7.1.3.4 қайшымен жəне пышақпен жұмыс 
қауіпсіздігін сақтау

1.4 Баспа-
түптеу 
құралдарында 
қауіпсіз жұмыс 
ережесі

7.1.4.1 өлшеуіш жəне қол құралдарымен қауіп-
сіз жұмыс ережелері туралы түсінігінің болуы;
7.1.4.2 желіммен жұмыс барысындағы қауіпсіз 
жұмыс туралы түсінігінің болуы
7.1.4.3 өз бетінше практикалық жұмысты орын-
дау

1.5 Əдеп 
жəне еңбек 
заңнамасы

7.1.5.1 түптеу шеберханасындағы тəртіп əдебі 
туралы түсінігінің болуы;
7.1.5.2 жұмыс барысында нысанды киімді пай-
далана отырып, өз жұмыс орнын ұйымдастыра 
алу
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2.1 Аппликация 7.2.1.1 қағаз өндірісі туралы түсінігінің болуы;
7.2.1.2 қағаз бүктеу тəсілдерін игеру;
7.2.1.3 жазықтықта аппликация орындау; 
7.2.1.4 көлемді жəне заттық аппликациялар 
туралы түсінігінің болуы;
7.2.1.5 аппликацияларда əртүрлі өрнектер мен 
оюларды қолдану;
7.2.1.6 көкжиек сызығы мен перспек-
тива ережесін қолдана отырып, дұрыс 
композициялық құрумен белгілі тақырыпқа ап-
пликация құрастыру

2.2 Картонаж 
өндірісі

7.2.2.1 қоғам өміріндегі еңбек пен картонаж-
шы; мамандығының маңызы туралы түсінігінің 
болуы
7.2.2.2 картон ажыратқыш білдек туралы 
түсінігінің болуы

2.3 Мұқаба 
өндірісі

7.2.3.1 ориентироваться в задании, сравни-
вать образец с натуральным объектом, иллю-
страцией (помощь учителя и самостоятельно);
7.2.3.2 составлять план работы изделия с по-
мощью учителя и самостоятельно;
7.2.3.3иметь навык подбора материала

2.4 
Брошюралық 
бұйымдар

7.2.4.1 кітап ісінің тарихы;
7.2.4.2 брошюралық бұйымдардың жетістіктері 
мен кемшіліктері;
7.2.4.3 брошюралық бұйымдар үшін материал 
таңдау жəне дайындауға ұмтылу

2.5 Кітаптың 
түбі

7.2.5.1 білім алушыларды кітап бұйымының 
жинақталу тетіктерімен жəне ерекшеліктерімен 
таныстыру; 
7.2.5.2 блокты дайындаудың технологиялық 
процесі туралы түсінігінің болуы;
7.2.5.3 білім алушылардың брошюра 
жəне кітап өнімдері арасындағы түбегейлі 
айырмашылықты табуы

2.6 Ою шығар-
машылығы 
мен апплика-
ция техника-
сын қолданып 
мұқабаларды 
ресімдеу

7.2.6.1 оюлы өрнектер құрастыру, онда əркелкі 
элементтер мен геометриялық пішіндерді пай-
далану
7.2.6.2 ою түрлерін ажырату;
7.2.6.3 ою-өрнектерді шаршыда, шеңберде, 
ромбта, сопақшада, жолақта, шексіз ою-өрнек 
жасау;
7.2.6.4 ернеу жолағындағы ою-өрнекті орындау

2.7 Кітап-
журнал 
өнімдерін 
жөндеу

7.2.7.1 кітап-журнал өнімін күту ережелері 
мен оған деген ұқыпты қарым-қатынас туралы 
түсінігінің болуы;
7.2.7.2 бүліну туралы түсінігінің болуы 
(мұқаба қаптары бұрыштарының тозығы 
жеткенін, мұқаба қаптарының жыртып алынуы, 
мұқабасының бүлінуі)

2.8 Түптеу ше-
берханасын 
техникалық 
жарақтандыру

7.2.8.1 ламинатормен, негізгі жұмыс 
бөлімдерімен, тетік атауларымен танысу;
7.2.8.2 өндіріс жəне ламинациялау кезінде 
қолданылатын материал атауы туралы 
қарапайым мəліметтер;
7.2.8.3 ламинация процесінің дəйектілігі;
7.2.8.4 визитканы кесіп алу үшін қол баспақпен 
танысу; 
7.2.8.5 орындалатын жұмыс түрлері;
7.2.8.6 қол баспағымен жұмыс барысындағы 
тəсілдер, ереже мен қауіпсіздік техникасы;
7.2.8.7 негізгі жұмыс бөлімдері жəне жұмыс ор-
нын ұйымдастыру

2.9 
Практикалық 
жұмыстар

7.2.9.1 берілген өлшемдер бойынша белгілеу 
туралы түсінігінің болуы; 
7.2.9.2 сəйкес құралдармен қағаз бен картон-
ды қию туралы түсінігінің болуы;
7.2.9.3 блокке қағаз бумаларын кесуді орындау

2.10 Дербес 
жұмыс, жобалы 
тізім 

7.2.10.1 алдағы жұмысты өз бетінше жоспар-
лау;
7.2.10.2 геометриялық аппликацияларды 
өз бетінше орындау (шаршыдан алынған 
оның элементтерін, үлгілер мен суреттерде 
бағдарлану) ;
7.2.10.3 аяқталған бұйымдарды үлгімен жəне 
суретпен салыстыру;
7.2.10.4 қағаздың түйісуін жасау, түбін 
желімдеу, түбін жапсыру жəне көмкеру;
7.2.10.5 блокты кесуді үш жағынан жасау 
(алдыңғы кесік, басы, құйыршық)
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3.1 Еңбек зат-
тарын талдау 
жəне бағалау

7.3.1 өзінің жəне өз құрдастарының 
жұмыстарын талдау мен бағалауға ұмтылу, 
жұмыстағы жетістіктер мен кемшіліктерді 
белгілеу 

3.2 Оқу 
жылындағы 
бақылау 
қорытынды 
жұмыс

7.3.2.1 мұғалімнің таңдауы бойын-
ша қорытынды практикалық жұмысты 
(сараланған) орындау

3-тоқсан

1.
М
ат
ер
иа
лт
ан
у

1.1 Еңбек затта-
ры туралы жал-
пы мəліметтер

7.1.1.1 өзін Қазақстанның азаматы екенін 
түсіну; 
7.1.1.2 мұғалімнің көмегімен еңбек заттарының 
ерекшеліктерін зерделеу жəне анықтау

1.2 Техникалық 
мəліметтер

7.1.2. тұрмыста, оқуда, ойында пайдалана-
тын кейбір полиграфиялық жəне картонаж 
бұйымдары туралы түсінігінің болуы;
7.1.2.2 бұйымдарды дайындау бойынша 
жұмыс үшін қажетті материал мен құралды 
таңдауды іске асыру;
7.1.2.3 өлшеу құралдары ретінде өлшеуіш 
сызғышты, бұрышты меңгеру; 
7.1.2.4 .жұмыс орнын ұйымдастыру туралы 
түсінігінің болуы

1.3 
Материалтану 
«қағаз бен кар-
тон өндірісі 
жəне олардың 
қасиеттері»

7.1.3.1 бойлай жəне көлденең қағаз 
талшықтары туралы түсінігінің болуы;
7.1.3.2 қағаз қасиеттерін (қайшымен, қағазбен 
кесіледі, суланғанда беріктігін жоғалтады, 
кесіктері бойынша бүктеледі, жыртылады жəне 
мыжылады) анықтау бойынша зертханалық 
жұмыс;
7.1.3.3 материалмен жұмыс ережелері туралы 
түсінігінің болуы; 
7.2.3.4 қайшымен жəне пышақпен жұмыс 
қауіпсіздігін сақтау;
7.2.3.5 кескішпен жұмыс ережелерімен танысу;
7.1.3.6 бетін (жұмыс) жəне ішкі жақтарын 
(қағаздың жұмыс істейтін жағы бұлыңғыр жəне 
борпылдақ құрылымға ие) анықтау

1.4 Баспа-
түптеу 
құралдарында 
қауіпсіз жұмыс 
ережесі

7.1.4.1 өлшеуіш жəне қол құралдарымен қауіп-
сіз жұмыс ережелері туралы түсінігінің болуы;
7.1.4.2 желіммен жұмыс барысындағы қауіпсіз 
жұмыс туралы түсінігінің болуы;
7.1.4.3 өз бетінше практикалық жұмысты орын-
дау;
7.1.4.4 картонаж-түптеу шеберханасы 
білдектері мен машиналарындағы жəне 
өндірістегі жұмыс барысындағы қауіпсіздік 
ережелерімен танысу

1.5 Əдеп 
жəне еңбек 
заңнамасы

7.1.5.1 түптеу шеберханасындағы тəртіп əдебі 
туралы түсінігінің болуы;
7.1.5.2 жұмыс барысында нысанды киімді пай-
далана отырып, өз жұмыс орнын ұйымдастыра 
алу;
7.1.5.3 ҚРеңбек заңнамасы туралы жалпы 
түсінік беру
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2.1 Аппликация 7.2.1.1 қағаз өндірісі туралы түсінігінің болуы;
7.2.1.2 қағаз бүктеу тəсілдерін игеру;
7.2.1.3 жазықтықта аппликация орындау; 
7.2.1.4 көлемді жəне заттық аппликациялар 
туралы түсінігінің болуы;
7.2.1.5 аппликацияларда əртүрлі өрнектер мен 
оюларды қолдану;
7.2.1.6 көкжиек сызығы мен перспек-
тива ережесін қолдана отырып, дұрыс 
композициялық құрумен белгілі тақырыпқа ап-
пликация құрастыру;
7.2.1.7 еңбек объектісінің нысанына немесе 
парақ көлеміне байланысты өрнек көлемін, 
сюжетті аппликация пропорциясын анықтау
7.2.1.8 геометриялық жəне өсу фигурала-
рын қолдана отырып, көлемді аппликациялар 
құрастыру

2.2 Картонаж 
өндірісі

7.2.2.1қоғам өміріндегі еңбек пен картонаж-
шы мамандығының маңызы туралы түсінігінің 
болуы;
7.2.2.2 картон ажыратқыш білдек туралы 
түсінігінің болуы;
7.2.2.3 дайындалған қажетті өлшемдерді ке-
суге болатын білдектің шектеулі бағыттаушы 
сызғышын қолдану;
7.2.2.4 картонаж білдектерінде өлшеуіш 
құралдарды пайдалану 

2.3 Мұқаба 
өндірісі

7.2.3.1 тапсырмада бағдарлану, үлгіні табиғи 
объектімен, иллюстрациямен салыстыру 
(мұғалім көмегі жəне өз бетінше);
7.2.3.2 мұғалімнің көмегімен жəне өз бетінше 
бұйым жұмысының жоспарын құрастыру;
7.2.3.3 материалды таңдау дағдысының бо-
луы;
7.2.3.5түптеуші мамандығы туралы түсінік беру

2.4 
Брошюралық 
бұйымдар

7.2.4.1 кітап ісінің тарихы;
7.2.4.2 брошюралық бұйымдардың жетістіктері 
мен кемшіліктері;
7.2.4.3 брошюралық бұйымдар үшін материал 
таңдау жəне дайындауға ұмтылу;
7.2.4.4 бір дəптерлік мұқаба тетіктері мен 
бекіту тəсілдерін ажырату;
7.2.4.5 біріктіру (тігін, желімдеу, серіппе, 
қапсырма) технологиясын меңгеру 

2.5 Кітаптың 
түбі

7.2.5.1 білім алушыларды кітап бұйымының 
жинақталу тетіктерімен жəне ерекшеліктерімен 
таныстыру; 
7.2.5.2 блокты дайындаудың технологиялық 
процесі туралы түсінігінің болуы;
7.2.5.3 білім алушылардың брошюра 
жəне кітап өнімдері арасындағы түбегейлі 
айырмашылықты табуы;
7.2.5.4 блоктың бір дəптерлік жəне көп 
дəптерлік қосылған жерінің арасындағы 
айырмашылықты көру 

2.6 Ою шығар-
машылығы 
мен апплика-
ция техника-
сын қолданып 
мұқабаларды 
ресімдеу

7.2.6.1 оюлы өрнектер құрастыру, онда əркелкі 
элементтер мен геометриялық пішіндерді пай-
далану 
7.2.6.2 ою түрлерін ажырату;
7.2.6.3 ою-өрнектерді шаршыда, шеңберде, 
ромбта, сопақшада, жолақта, шексіз ою-өрнек 
жасау;
7.2.6.4 ернеу жолағындағы ою-өрнекті орындау 
7.2.6.5 тұйық ою-өрнек құрылысын орындау 
(шаршыда, ромбта, шеңберде, сопақшада) ;
7.2.6.6 суреттің сұлбасын, штрихтер бағытын 
сақтай отырып, ою-өрнек элементтерін бояу-
лармен бояу

2.7 Кітап-
журнал 
өнімдерін 
жөндеу

7.2.7.1 кітап-журнал өнімін күту ережелері 
мен оған деген ұқыпты қарым-қатынас туралы 
түсінігінің болуы;
7.2.7.2 бүліну туралы түсінігінің болуы 
(мұқаба қаптары бұрыштарының тозығы 
жеткенін, мұқаба қаптарының жыртып алынуы, 
мұқабасының бүлінуі) ;
7.2.7.3 сыртқы бүлінулерді жөндеу үшін мате-
риал таңдау туралы түсінігінің болуы; 
7.2.7.4 ішкі бүлінулер туралы жалпы түсінік 
(бүктелу сызығы бойынша өңірбеттің ажырауы, 
блоктың жəне үзік жерінің бекітілуінің бүлінуі, 
блок қағаздарын алмастыру

2.8 Түптеу ше-
берханасын 
техникалық 
жарақтандыру

7.2.8.1 ламинатормен, негізгі жұмыс 
бөлімдерімен, тетік атауларымен танысу;
7.2.8.2 өндіріс жəне ламинациялау кезінде 
қолданылатын материал атауы туралы 
қарапайым мəліметтер;
7.2.8.3 ламинация процесінің дəйектілігі;
7.2.8.4 визитканы кесіп алу үшін қол баспақпен 
танысу;
7.2.8.5 орындалатын жұмыс түрлері;
7.2.8.6 қол баспағымен жұмыс барысындағы 
тəсілдер, ереже мен қауіпсіздік техникасы;
7.2.8.7 негізгі жұмыс бөлімдері жəне жұмыс ор-
нын ұйымдастыру;
7.2.8.8 баспақ жұмысы барысын-
да қолданылатын материалдар туралы 
қарапайым мəліметтер;
7.2.8.9 қағаздың, картонның, атаулардың 
əралуандылығы, талшықтардың іскерлік жəне 
көлденең бағыты;
7.2.8.9 жұмсақ мұқаба үшін машинаның 
тағайындалуы мен қолданылуы туралы 
түсінікті қалыптастыру;
7.2.8.10 негізгі жұмыс бөлімдері, тетік атау-
лары 

2.9 
Практикалық 
жұмыстар

7.2.9.1 берілген өлшемдер бойынша белгілеу 
туралы түсінігінің болуы;
7.2.9.2 сəйкес құралдармен қағаз бен картон-
ды қию туралы түсінігінің болуы;
7.2.9.3 блокке қағаз бумаларын кесуді орын-
дау; 
7.2.9.4 тесу-беговальді білдекте тесу тура-
лы түсініктің болуы (саңылауды тесу, не-
месе бұйымдар блоктарындағы штрихтерді 
тесу, бүгілме-бүрмелеу мұқаба сызықтарын 
қыспақтау)

2.10 Дербес 
жұмыс, жобалы 
тізім 

77.2.10.1 алдағы жұмысты өз бетінше жоспар-
лау; 
7.2.10.2 геометриялық аппликацияларды 
өз бетінше орындау (шаршыдан алынған 
оның элементтерін, үлгілер мен суреттерде 
бағдарлану) ;
7.2.10.3 аяқталған бұйымдарды үлгімен жəне 
суретпен салыстыру;
7.2.10.4 қағаздың түйісуін жасау, түбін 
желімдеу, түбін жапсыру жəне көмкеру;
7.2.10.5 блокты кесуді үш жағынан жасау 
(алдыңғы кесік, басы, құйыршық);
7.2.10.6 берілген өлшем бойынша тікбұрыш 
бөлшектерін қашау белгілерін жасау;
7.2.10.7 өлшемдер мен талшық бағыттарын 
сақтай отырып, картон пішімін жасау
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у 3.1 Еңбек зат-

тарын талдау 
жəне бағалау

7.3.2.1 өзінің жəне өз құрдастарының 
жұмыстарын талдау мен бағалауға ұмтылу, 
жұмыстағы жетістіктер мен кемшіліктерді 
белгілеу 

3.2.Оқу 
жылындағы 
бақылау 
қорытынды 
жұмыс

7.3.2.1 мұғалімнің таңдауы бойын-
ша қорытынды практикалық жұмысты 
(сараланған) орындау

4-тоқсан

1.
 М
ат
ер
иа
лт
ан
у

1.1 Еңбек затта-
ры туралы жал-
пы мəліметтер

7.1.1.1 өзін Қазақстанның азаматы екенін 
түсіну; 
7.1.1.2 мұғалімнің көмегімен еңбек заттарының 
ерекшеліктерін зерделеу жəне анықтау

1.2 Техникалық 
мəліметтер

7.1.2.1 тұрмыста, оқуда, ойында пайдалана-
тын кейбір полиграфиялық жəне картонаж 
бұйымдары туралы түсінігінің болуы;
7.1.2.2бұйымдарды дайындау бойынша жұмыс 
үшін қажетті материал мен құралды таңдауды 
іске асыру;
7.1.2.3 өлшеу құралдары ретінде өлшеуіш 
сызғышты, бұрышты меңгеру; 
7.1.2.4 .жұмыс орнын ұйымдастыру туралы 
түсінігінің болуы

1.3 
Материалтану 
«қағаз бен кар-
тон өндірісі 
жəне олардың 
қасиеттері»

7.1.3..1 бойлай жəне көлденең қағаз 
талшықтары туралы түсінігінің болуы;
7.1.3.2 .қағаз қасиеттерін (қайшымен, қағазбен 
кесіледі, суланғанда беріктігін жоғалтады, 
кесіктері бойынша бүктеледі, жыртылады жəне 
мыжылады) анықтау бойынша зертханалық 
жұмыс;
7.1.3.3 материалмен жұмыс ережелері туралы 
түсінігінің болуы; 
7.2.3.4. қайшымен жəне пышақпен жұмыс 
қауіпсіздігін сақтау;
7.2.3.5 кескішпен жұмыс ережелерімен танысу; 
7.1.3.6 бетін (жұмыс) жəне ішкі жақтарын 
(қағаздың жұмыс істейтін жағы бұлыңғыр жəне 
борпылдақ құрылымға ие) анықтау; 
7.1.3.7 түптеу ісінде қолданылатын материал-
дар (коленкор, бумвинил, лидерин, түптеу кар-
тоны, жазу қағазы)

1.4 Баспа-
түптеу 
құралдарында 
қауіпсіз жұмыс 
ережесі

7.1.4.1 өлшеуіш жəне қол құралдарымен 
қауіпсіз жұмыс ережелері туралы түсінігінің 
болуы;
7.1.4.2 желіммен жұмыс барысындағы қауіпсіз 
жұмыс туралы түсінігінің болуы;
7.1.4.3 өз бетінше практикалық жұмысты 
орындау барысындағы техникалық қауіпсіздік 
ережелерін сақтау;
7.1.4.4 картонаж-түптеу шеберханасы 
білдектері мен машиналарындағы жəне 
өндірістегі жұмыс барысындағы қауіпсіздік 
ережелерімен танысу;
7.1.4.5 полиграфия комбинатындағы экскурсия

1.5 Əдеп 
жəне еңбек 
заңнамасы

7.1.5.1 түптеу шеберханасындағы тəртіп əдебі 
туралы түсінігінің болуы; 
7.1.5.2 жұмыс барысында нысанды киімді 
пайдалана отырып, өз жұмыс орнын 
ұйымдастыра алу;
7.1.5.3 ҚРеңбек заңнамасы туралы жалпы 
түсінік беру; 
7.1.5.4 іс құжаттарын жазу ережелері туралы 
түсінік беру (жұмысқа қабылдау өтініші мен 
еңбек шарты)
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2.1 Аппликация 7.2.1.1 қағаз өндірісі туралы түсінігінің болуы; 
7.2.1.2 қағаз бүктеу тəсілдерін игеру; 
7.2.1.3 жазықтықта аппликация орындау; 
7.2.1.4 көлемді жəне заттық аппликациялар 
туралы түсінігінің болуы; 
7.2.1.5 аппликацияларда əртүрлі өрнектер мен 
оюларды қолдану; 
7.2.1.6 көкжиек сызығы мен перспек-
тива ережесін қолдана отырып, дұрыс 
композициялық құрумен белгілі тақырыпқа ап-
пликация құрастыру;
7.2.1.7 еңбек объектісінің нысанына немесе 
парақ көлеміне байланысты өрнек көлемін, 
сюжетті аппликация пропорциясын анықтау; 
7.2.1.8 геометриялық жəне өсу фигурала-
рын қолдана отырып, көлемді аппликациялар 
құрастыру;
7.2.1.9 аппликацияларды орындау 
кезектілігінің міндетті ережелерімен таныстыру

2.2 Картонаж 
өндірісі

7.2.2.1 қоғам өміріндегі еңбек пен картонаж-
шы мамандығының маңызы туралы түсінігінің 
болуы;
7.2.2.2 картон ажыратқыш білдек туралы 
түсінігінің болуы;
7.2.2.3 дайындалған қажетті өлшемдерді ке-
суге болатын білдектің шектеулі бағыттаушы 
сызғышын қолдану;
7.2.2.4 картонаж білдектерінде өлшеуіш 
құралдарды пайдалану

2.3 Мұқаба 
өндірісі

7.2.3.1 тапсырмада бағдарлану, үлгіні табиғи 
объектімен, иллюстрациямен салыстыру 
(мұғалім көмегі жəне өз бетінше); 
7.2.3.2 мұғалімнің көмегімен жəне өз бетінше 
бұйым жұмысының жоспарын құрастыру; 
7.2.3.3 материалды таңдау дағдысының бо-
луы;
7.2.3.4 белгіленген жоспарды ұстану;
7.2.3.5 түптеуші мамандығы туралы түсінік 
беру;
7.2.3.6 қатты мұқабалар туралы бастапқы 
түсініктің болуы;
7.2.3.7. қатты мұқаба өнеркəсіп өндірісі туралы 
жалпы түсініктің болуы 

2.4 
Брошюралық 
бұйымдар

7.2.4.1 кітап ісінің тарихы;
7.2.4.2 брошюралық бұйымдардың жетістіктері 
мен кемшіліктері;
7.2.4.3 брошюралық бұйымдар үшін материал 
таңдау жəне дайындауға ұмтылу;
7.2.4.4 бір дəптерлік мұқаба тетіктері мен 
бекіту тəсілдерін ажырату;
7.2.4.5 біріктіру (тігін, желімдеу, серіппе, 
қапсырма) технологиясын меңгеру;
7.2.4.6 қажетті біріктіруші тəсілдерді: желім, 
қапсырма, серіппе, металл түтіктері, түптері 
арқылы таңдау

2.5 Кітаптың 
түбі

7.2.5.1 .білім алушыларды кітап бұйымының 
жинақталу тетіктерімен жəне ерекшеліктерімен 
таныстыру; 
7.2.5.2 .блокты дайындаудың технологиялық 
процесі туралы түсінігінің болуы;
7.2.5.3.білім алушылардың брошюра 
жəне кітап өнімдері арасындағы түбегейлі 
айырмашылықты табуы;
7.2.5.4. блоктың бір дəптерлік жəне көп 
дəптерлік қосылған жерінің арасындағы 
айырмашылықты көру

2.6 Ою шығар-
машылығы 
мен апплика-
ция техника-
сын қолданып 
мұқабаларды 
ресімдеу

7.2.6.1 оюлы өрнектер құрастыру, онда əркелкі 
элементтер мен геометриялық пішіндерді пай-
далану;
7.2.6.2 ою түрлерін ажырату;
7.2.6.3 ою-өрнектерді шаршыда, шеңберде, 
ромбта, сопақшада, жолақта, шексіз ою-өрнек 
жасау; 
7.2.6.4 ернеу жолағындағы ою-өрнекті орын-
дау; 

(Жалғасы 23-бетте) 
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7.2.6.5 тұйық ою-өрнек құрылысын орындау 
(шаршыда, ромбта, шеңберде, сопақшада);
7.2.6.6 суреттің сұлбасын, штрихтер бағытын 
сақтай отырып, ою-өрнек элементтерін бояу-
лармен бояу;
7.2.6.7 ою-өрнек фрагменттерін мұқабаға 
ауыстыру жəне дайын материалмен ою-
өрнектің эскизін толтыру

2.7 Кітап-
журнал 
өнімдерін 
жөндеу

7.2.7.1 кітап-журнал өнімін күту ережелері 
мен оған деген ұқыпты қарым-қатынас туралы 
түсінігінің болуы;
7.2.7.2 бүліну туралы түсінігінің болуы 
(мұқаба қаптары бұрыштарының тозығы 
жеткенін, мұқаба қаптарының жыртып алынуы, 
мұқабасының бүлінуі) ;
7.2.7.3 сыртқы бүлінулерді жөндеу үшін мате-
риал таңдау туралы түсінігінің болуы;
7.2.7.4 ішкі бүлінулер туралы жалпы түсінік 
(бүктелу сызығы бойынша өңірбеттің ажырауы, 
блоктың жəне үзік жерінің бекітілуінің бүлінуі, 
блок қағаздарын алмастыру)

2.8 Түптеу ше-
берханасын 
техникалық 
жарақтандыру

7.2.8.1 ламинатормен, негізгі жұмыс 
бөлімдерімен, тетік атауларымен танысу;
7.2.8.2 өндіріс жəне ламинациялау кезінде 
қолданылатын материал атауы туралы 
қарапайым мəліметтер;
7.2.8.3 ламинация процесінің дəйектілігі;
7.2.8.4 визитканы кесіп алу үшін қол баспақпен 
танысу;
7.2.8.5 орындалатын жұмыс түрлері;
7.2.8.6 қол баспағымен жұмыс барысындағы 
тəсілдер, ереже мен қауіпсіздік техникасы; 
7.2.8.7 негізгі жұмыс бөлімдері жəне жұмыс ор-
нын ұйымдастыру;
7.2.8.8 баспақ жұмысы барысын-
да қолданылатын материалдар туралы 
қарапайым мəліметтер;
7.2.8.9 қағаздың, картонның, атаулардың 
əралуандылығы, талшықтардың іскерлік жəне 
көлденең бағыты;
7.2.8.9 жұмсақ мұқаба үшін машинаның 
тағайындалуы мен қолданылуы туралы 
түсінікті қалыптастыру;
7.2.8.10 негізгі жұмыс бөлімдері, тетік атау-
лары; 
7.2.8.11 жұмыс орнын ұйымдастыру, қауіпсіз 
жұмыс ережесі;
7.2.8.12 құралдарда жұмыстарды орындау 
дəйектілігімен танысу 

2.9 
Практикалық 
жұмыстар

7.2.9.1 берілген өлшемдер бойынша белгілеу 
туралы түсінігінің болуы;
7.2.9.2 сəйкес құралдармен қағаз бен картон-
ды қию туралы түсінігінің болуы;
7.2.9.3 блокке қағаз бумаларын кесуді орын-
дау;
7.2.9.4 тесу-беговальді білдекте тесу тура-
лы түсініктің болуы (саңылауды тесу, не-
месе бұйымдар блоктарындағы штрихтерді 
тесу, бүгілме-бүрмелеу мұқаба сызықтарын 
қыспақтау);
7.2.9.5 түптеуіш ұйымдарының дағдыларын 
бекіту (оқу дəптерлері, қойын дəптерлері, 
жұмсақ мұқабадағы кесілетін блокноттар, 
кеңсе кітаптары, картонаж бұйымдары)

2.10 Дербес 
жұмыс, жобалы 
тізім 

7.2.10.1 алдағы жұмысты өз бетінше жоспар-
лау; 
7.2.10.2 геометриялық аппликацияларды 
өз бетінше орындау (шаршыдан алынған 
оның элементтерін, үлгілер мен суреттерде 
бағдарлану) ;
7.2.10.3 аяқталған бұйымдарды үлгімен жəне 
суретпен салыстыру;
7.2.10.4 қағаздың түйісуін жасау, түбін 
желімдеу, түбін жапсыру жəне көмкеру;
7.2.10.5 блокты кесуді үш жағынан жасау 
(алдыңғы кесік, басы, құйыршық);
7.2.10.6 берілген өлшем бойынша тікбұрыш 
бөлшектерін қашау белгілерін жасау;
7.2.10.7 өлшемдер мен талшық бағыттарын 
сақтай отырып, картон пішімін жасау;
7.2.10.8 бұйымдардың үлгілерін жинауды өз 
бетінше жасау;
7.2.10.9 бұйымдарды өздігінен эстетикалық 
ресімдеуге ұмтылу
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3.1 Еңбек зат-
тарын талдау 
жəне бағалау

7.3.1.1 өзінің жəне өз құрдастарының жұмыс-
тарын талдау мен бағалауға ұмтылу, жұмыс-
тағы жетістіктер мен кемшіліктерді белглеу; 
7.3.1.2 ауызша есеп беруде оқыған 
терминдерін пайдаланып, жасалған жұмыс ту-
ралы есеп беру;
7.3.1.3 алған білімдерін практикалық қызметте 
қолдану 

3.2 Оқу жылын-
дағы бақылау 
қорытынды 
жұмыс

7.3.2.1 мұғалімнің таңдауы бойын-
ша қорытынды практикалық жұмысты 
(сараланған) орындау

2) 8-сынып:
5-кесте

Бө
лі
м Бөлімше Оқыту мақсаттары

1-тоқсан

1.
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1.1 Еңбек затта-
ры туралы жал-
пы мəліметтер

8.1.1.1 өз Отанына деген мақтаныш сезімін 
таныту; 
8.1.1.2 еңбек заттарының аса маңызды 
ерекшеліктерін білу мен түсінуін көрсету

1.2 Техникалық 
мəліметтер

8.1.2.1 берілген өлшемді сақтай отырып, 
өлшеуіш құралдар мен тетіктерді пайдалану;
8.1.2.2 қолданылатын материалдардың негізгі 
қасиеттері туралы түсінігінің болуы

1.3.Материал-
тану «қағаз бен 
картон өндірісі 
жəне олардың 
қасиеттері»

8.1.3.1 қағаздың пайда болу тарихы туралы 
түсінігінің болуы;
8.1.3.2 целлюлоза комбинатындағы қағаз 
өндірісі туралы түсінігінің болуы;
8.1.3.4 зертханалық –практикалық жұмыстар 
барысында қағаздың қасиеттерін анықтау

1.4 Баспа-
түптеу 
құралдарында 
қауіпсіз жұмыс 
ережесі

8.1.4.1 қол құралымен жұмыс қауіпсіздігін 
сақтау;
8.1.4.2 полиграфия жабдықтарымен жұмыс 
ережесін сақтау;
8.1.4.3 оқу шеберханасындағы өз жұмыс ор-
нын ұйымдастыру 

1.5 Əдеп 
жəне еңбек 
заңнамасы

8.1.5.1 баспахананың еңбек ұжымындағы 
өзара қарым-қатынас əдебі
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2.1 Аппликация 8.2.1.1 қағаз түрлерін тағайындалуы бойынша 
қолдану;
8.2.1.2 қағаздың қасиеттері мен ерекшелік-
терін: бүгілуі бойынша майысуын, кесілуін, 
ылғалды сіңіруін, əлсіз қалыңдығын, түсін білу; 
8.2.1.3 тетіктердің жүйелі бірігу ережесін 
қолдану 

2.2 Картонаж 
өндірісі

8.2.2.1 картонаж өндірісінде пайдаланылатын 
материалдар туралы түсінігінің болуы;
8.2.2.2 картонаж өндірісінде қолданылатын 
құралдар туралы жалпы түсінігінің болуы

2.3 Мұқаба 
өндірісі

8.2.3.1 бұйымның үлгісі бойынша тапсырмада 
өз бетінше бағдарлану;
8.2.3.2 сызба, эскиз дайындау (мұғалім 
көмегі); 
8.2.3.4баспахана мен мамандықтар туралы 
жалпы түсініктің болуы

2.4 
Брошюралық 
бұйымдар

8.2.4.1 кітап жəне брошюра, технологиялық 
процестегі айырмашылығы;
8.2.4.2 брошюра өндірісі (аймақ жəне цех 
құралдары) жəне оларға қойылатын талаптар

2.5 Кітаптың 
түбі

8.2.5.1 кітап дайындау үшін материал таңдау;
8.2.5.2 кітаптар мен брошюраларды 
дайындаудың технологиялық процестеріндегі 
айырмашылықты таба алу

2.6 Ою шығар-
машылығы 
мен апплика-
ция техника-
сын қолданып 
мұқабаларды 
ресімдеу

8.2.6.1 ою-өрнектерді шаршыда, ромбта, 
сопақшада, жолақта, шексіз ою-өрнек жасау;
8.2.6.2 ою-өрнектердің ерекшеліктерін білу;
8.2.6.3 өрнектер құрастыру

2.7 Кітап-журнал 
өнімдерін 
жөндеу

8.2.7.1 кітаптың сыртқы бүлінулерін жөндеу 
барысындағы практикада білімдерін қолдану;
8.2.7.2 сыртқы бүлінулерді жою үшін материал 
таңдауды жасау 

2.8 Түптеу ше-
берханасын 
техникалық 
жарақтандыру

8.2.8.1 ұсынылған құралды зерделеуді 
жалғастыру жəне практикада: ламинатор-
мен, визиткаларды кесіп алуға арналған қол 
баспағымен, жұмсақ мұқаба үшін машинамен 
жұмыс барысындағы дағдыларды жетілдіру;
8.2.8.2 құралмен жұмыс барысында алынған 
білімдер мен біліктерді жетілдіру, құралмен 
қауіпсіз жұмыс ережесін білу;
8.2.8.3 үлгі бойынша тапсырмада бағдарлану 
(үлгіні талдау мен жұмыс жоспарын мұғалім 
береді)

2.9 Практикалық 
жұмыстар

8.2.9.1 бесіншіден тоғызыншы типке дейінгі 
əртүрлі құрылымның қатты мұқабаларын дай-
ындау бойынша практикалық дағдыларын 
бекіту;
8.2.9.2 ресімдеу үшін аппликация техникасын: 
мұқабаларды, қораптарды, баулы папкалар-
ды қолдану

2.10 Дербес 
жұмыс, жобалы 
тізім 

8.2.10.1. қолмен жəне машинамен бүктеуді 
орындау;
8.2.10.2 .екі тəсілмен дəптерлі блокты тігу;
8.2.10.3. қолмен жəне кескіште дəптерлерді 
кесуді жасау;
8.2.10.4. берілген өлшемдер бойынша 
қораптарды өз бетінше құрастыру жəне 
дайындау
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тарын талдау 
жəне бағалау

8.3.1.1 өзінің жəне өз құрдастарының 
жұмыстарын талдау мен бағалауға ұмтылу, 
жұмыстағы жетістіктер мен кемшіліктерді 
белгілеу 

3.2.Оқу 
жылындағы 
бақылау 
қорытынды 
жұмыс

8.3.2.1 мұғалімнің таңдауы бойын-
ша қорытынды практикалық жұмысты 
(сараланған) орындау

2-тоқсан

1.
М
ат
ер
иа
лт
ан
у

1.1 Еңбек затта-
ры туралы жал-
пы мəліметтер

8.1.1.1 өз Отанына деген мақтаныш сезімін 
таныту;
8.1.1.2еңбек заттарының аса маңызды 
ерекшеліктерін білу мен түсінуін көрсету

1.2 Техникалық 
мəліметтер

8.1.2.1 берілген өлшемді сақтай отырып, 
өлшеуіш құралдар мен тетіктерді пайдалану;
8.1.2.2 қолданылатын материалдардың негізгі 
қасиеттері туралы түсінігінің болуы;
8.1.2.3 өндіріс материалдарын сақтау 
ережелері туралы түсінігінің болуы

1.3 
Материалтану 
«қағаз бен кар-
тон өндірісі 
жəне олардың 
қасиеттері»

8.1.3.1 қағаздың пайда болу тарихы туралы 
түсінігінің болуы;
8.1.3.2 целлюлоза комбинатындағы қағаз 
өндірісі туралы түсінігінің болуы;
8.1.3.3 иметь представление о технологии из-
готовления бумаги;
8.1.3.4 зертханалық –практикалық жұмыстар 
барысында қағаздың қасиеттерін анықтау

1.4 Баспа-
түптеу 
құралдарында 
қауіпсіз жұмыс 
ережесі

8.1.4.1 қол құралымен жұмыс қауіпсіздігін 
сақтау;
8.1.4.2 полиграфия жабдықтарымен жұмыс 
ережесін сақтау;
8.1.4.3 оқу шеберханасындағы өз жұмыс ор-
нын ұйымдастыру; 
8.1.4.4 оқу шеберханасындағы түптеушінің 
қауіпсіз жұмыс ережелері туралы түсінігінің 
болуы

1.5 Əдеп 
жəне еңбек 
заңнамасы

8.1.5.1 баспахананың еңбек ұжымындағы 
өзара қарым-қатынас əдебі;
8.1.5.2 еңбек тəртібі, еңбек ақы, жұмыс уақыты 
мен кезекті еңбек демалысы туралы түсінігінің 
болуы
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2.1.Аппликация 8.2.1.1 əртүрлі қағаз түрлерін тағайындалуы 
бойынша қолдану;
8.2.1.2 қағаздың қасиеттері мен ерекшелік-
терін: бүгілуі бойынша майысуын, кесілуін, 
ылғалды сіңіруін, əлсіз қалыңдығын, түсін білу; 
8.2.1.3 тетіктердің жүйелі бірігу ережесін 
қолдану
8.2.1.4 желімнің əртүрлілігі, яғни қолмен 
жұмыста жəне машина құралдарында пайда-
лану туралы түсінігінің болуы 

2.2 Картонаж 
өндірісі

8.2.2.1.картонаж өндірісінде пайдаланылатын 
материалдар туралы түсінігінің болуы;
8.2.2.2 картонаж өндірісінде қолданылатын 
құралдар туралы жалпы түсінігінің болуы;
8.2.2.3 қол құралдарымен, электр 
құралдарымен қауіпсіз жұмыс ережесін сақтау

2.3 Мұқаба 
өндірісі

8.2.3.1 бұйымның үлгісі бойынша тапсырмада 
өз бетінше бағдарлану;
8.2.3.2 сызба, эскиз дайындау (мұғалім көмегі) 
8.2.3.3 технологиялық карта бойынша еңбек 
затын дайындау бірізділігін анықтау; 
8.2.3.4 баспахана мен мамандықтар туралы 
жалпы түсініктің болуы

2.4 
Брошюралық 
бұйымдар

8.2.4.1 кітап жəне брошюра, технологиялық 
процестегі айырмашылығы;
8.2.4.2 брошюра өндірісі (аймақ жəне цех 
құралдары) жəне оларға қойылатын талаптар;
8.2.4.3 ағымдық процесс түсінігі, жұмыстарды 
операциялық орындауды меңгеру

2.5 Кітаптың 
түбі

8.2.5.1 дайындау үшін материал таңдау;
8.2.5.2 кітаптар мен брошюраларды 
дайындаудың технологиялық процестеріндегі 
айырмашылықты таба алу;
8.2.5.3 тұтас жəне құрама мұқабаларда кітап 
үлгілерін дайындау туралы түсінігінің болуы

2.6 Ою шығар-
машылығы 
мен апплика-
ция техника-
сын қолданып 
мұқабаларды 
ресімдеу

8.2.6.1 ою-өрнектерді шаршыда, ромбта, 
сопақшада, жолақта, шексіз ою-өрнек жасау;
8.2.6.2 ою-өрнектердің ерекшеліктерін білу;
8.2.6.3 өрнектер құрастыру;
8.2.6.4 жұмыс орнын, жұмыс құралдары мен 
құрылғыларды дайындау

2.7 Кітап-журнал 
өнімдерін 
жөндеу

7.2.7.1 кітап-журнал өнімін күту ережелері 
мен оған деген ұқыпты қарым-қатынас туралы 
түсінігінің болуы;
7.2.7.2 бүліну туралы түсінігінің болуы (мұқаба 
қаптары бұрыштарының тозығы жеткенін, 
мұқаба қаптарының жыртып алынуы, 
мұқабасының бүлінуі) 

2.8 Түптеу ше-
берханасын 
техникалық 
жарақтандыру

8.2.8.1 ұсынылған құралды зерделеуді 
жалғастыру жəне практикада: ламинатор-
мен, визиткаларды кесіп алуға арналған қол 
баспағымен, жұмсақ мұқаба үшін машинамен 
жұмыс барысындағы дағдыларды жетілдіру;
8.2.8.2 құралмен жұмыс барысында алынған 
білімдер мен біліктерді жетілдіру, құралмен 
қауіпсіз жұмыс ережесін білу;
8.2.8.3 үлгі бойынша тапсырмада бағдарлану 
(үлгіні талдау мен жұмыс жоспарын мұғалім 
береді);
8.2.8.4 жұмыс тəсілдерін практикалық орын-
дау, түсіндірумен сүйемелдеуге ұмтылу;
8.2.8.5 орындалған бұйымның сапасын тал-
дау, мұғалім көмегімен жүргізу

2.9 Практикалық 
жұмыстар

8.2.9.1 бесіншіден тоғызыншы типке дейінгі 
əртүрлі құрылымның қатты мұқабаларын дай-
ындау бойынша практикалық дағдыларын 
бекіту;
8.2.9.2 ресімдеу үшін аппликация техникасын: 
мұқабаларды, қораптарды, баулы папкалар-
ды қолдану;
8.2.9.3 картон немесе мата алмастырғыш 
мұқабаларды кесу бойынша жұмыста 
бағдарлану

2.10 Дербес 
жұмыс, жобалы 
тізім 

8.2.10.1қолмен жəне машинамен бүктеуді 
орындау;
8.2.10.2 екі тəсілмен дəптерлі блокты тігу;
8.2.10.3 қолмен жəне кескіште дəптерлерді 
кесуді жасау;
8.2.10.4 берілген өлшемдер бойынша қорап-
тарды өз бетінше құрастыру жəне дайындау;
8.2.10.5.сызбаға сүйеніп, өз бетінше ұңғыны 
үлгілеу
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3.1 Еңбек зат-
тарын талдау 
жəне бағалау

8.3.1.1. өзінің жəне өз құрдастарының 
жұмыстарын талдау мен бағалауға ұмтылу, 
жұмыстағы жетістіктер мен кемшіліктерді 
белгілеу; 
8.3.1.2 сөйлеу тілінде техникалық терминдерді 
қолдану. Жасалған жұмыс туралы мұғалімнің 
сұрақтары бойынша жəне өз бетінше ауызша 
есеп беруді іске асыру

3.2.Оқу жылын-
дағы бақылау 
қорытынды 
жұмыс

8.3.2.1 мұғалімнің таңдауы бойын-
ша қорытынды практикалық жұмысты 
(сараланған) орындау

3-тоқсан

1.
М
ат
ер
иа
лт
ан
у

1.1 Еңбек затта-
ры туралы жал-
пы мəліметтер

8.1.1.1 өз Отанына деген мақтаныш сезімін 
таныту;
8.1.1.2 еңбек заттарының аса маңызды 
ерекшеліктерін білу мен түсінуін көрсету

1.2 Техникалық 
мəліметтер

8.1.2.1берілген өлшемді сақтай отырып, 
өлшеуіш құралдар мен тетіктерді пайдалану;
8.1.2.2 қолданылатын материалдардың негізгі 
қасиеттері туралы түсінігінің болуы; 
8.1.2.3өндіріс материалдарын сақтау 
ережелері туралы түсінігінің болуы 

1.3 
Материалтану 
«қағаз бен кар-
тон өндірісі 
жəне олардың 
қасиеттері»

8.1.3.1 қағаздың пайда болу тарихы туралы 
түсінігінің болуы; 
8.1.3.2 целлюлоза комбинатындағы қағаз 
өндірісі туралы түсінігінің болуы;
8.1.3.3 иметь представление о технологии из-
готовления бумаги;
8.1.3.4 зертханалық –практикалық жұмыстар 
барысында қағаздың қасиеттерін анықтау; 
8.2.3.5 материалдың сапасын сыртқы көрінісі 
бойынша анықтауға ұмтылу;
8.1.3.6 түптеу жұмыстарында қолданылуы 
бойынша материалдың түрін анықтау;
8.1.3.7 өңделген жасанды материалды 
табиғидан ажырату

1.4 Баспа-
түптеу 
құралдарында 
қауіпсіз жұмыс 
ережесі

8.1.4.1 қол құралымен жұмыс қауіпсіздігін 
сақтау
8.1.4.2 полиграфия жабдықтарымен жұмыс 
ережесін сақтау;
8.1.4.3 оқу шеберханасындағы өз жұмыс ор-
нын ұйымдастыру; 
8.1.4.4 оқу шеберханасындағы түптеушінің 
қауіпсіз жұмыс ережелері туралы түсінігінің 
болуы;
8.1.4.5 баспаханадағы қауіпсіз жұмыс туралы 
түсінігінің болуы

1.5 Əдеп 
жəне еңбек 
заңнамасы

8.1.5.1 баспахананың еңбек ұжымындағы 
өзара қарым-қатынас əдебі; 
8.1.5.2 еңбек тəртібі, еңбек ақы, жұмыс уақыты 
мен кезекті еңбек демалысы туралы түсінігінің 
болуы; 
8.1.5.3 еңбек өтілі мен оны еңбек кітапша-
сында белгілеу туралы түсінігінің болуы; 
8.1.5.4 жұмысқа қабылдау ережесі туралы білу

2.1 Аппликация 8.2.1.1 əртүрлі қағаз түрлерін тағайындалуы 
бойынша қолдану;
8.2.1.2 қағаздың қасиеттері мен 
ерекшеліктерін: бүгілуі бойынша майысуын, 
кесілуін, ылғалды сіңіруін, əлсіз қалыңдығын, 
түсін білу;
8.2.1.3 тетіктердің жүйелі бірігу ережесін 
қолдану;
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8.2.1.4 желімнің əртүрлілігі, яғни қолмен 
жұмыста жəне машина құралдарында пайда-
лану туралы түсінігінің болуы;
8.2.1.5 жазық парақтан көлемді бұйымдарды 
орындау;
8.2.1.6 симметриялы кесу, қағазды өрнектеу 
технологиясын меңгеруге ұмтылу;
8.2.1.7 қағаз талшықтарының бағытталуының 
қолданыстағы тəсілдерімен таныстыру (бой-
лай, көлденең) ;
8.2.1.8 өсімдік талшықтарынан жасалған 
қағаздың механикалық жəне физикалық 
қасиеттері туралы түсінік беру

2.2 Картонаж 
өндірісі

8.2.2.1 картонаж өндірісінде пайдаланылатын 
материалдар туралы түсінігінің болуы;
8.2.2.2 картонаж өндірісінде қолданылатын 
құралдар туралы жалпы түсінігінің болуы;
8.2.2.3 қол құралдарымен, электр 
құралдарымен қауіпсіз жұмыс ережесін сақтау;
8.2.2.4 материалдың қасиеттері жəне олармен 
жұмыс істеу тəсілдері туралы түсінігінің болуы

2.3 Мұқаба 
өндірісі

бұйымның үлгісі бойынша тапсырмада өз 
бетінше бағдарлану;
8.2.3.2 сызба, эскиз дайындау (мұғалім 
көмегі);
8.2.3.3 технологиялық карта бойынша еңбек 
затын дайындау бірізділігін анықтау; 
8.2.3.4 баспахана мен мамандықтар туралы 
жалпы түсініктің болуы;
8.2.3.5 кітап-журнал өнімдерін дайындау ба-
рысында оперция бойынша еңбекті бөлу тура-
лы түсінігінің болуы;
8.2.3.6 полиграфиялық комбинат цехтері ту-
ралы түсініктің болуы (баспа цехы, түптеуіш 
цехы, брошюралық цех, эксперименттік цех)

2.4 
Брошюралық 
бұйымдар

8.2.4.1 кітап жəне брошюра, технологиялық 
процестегі айырмашылығы; 
8.2.4.2 брошюра өндірісі (аймақ жəне цех 
құралдары) жəне оларға қойылатын талаптар; 
8.2.4.3 ағымдық процесс түсінігі, жұмыстарды 
операциялық орындауды меңгеру; 
8.2.4.4 полиграфиялық өндірісті ұйымдастыру 
механизмін елестету

2.5 Кітаптың 
түбі

8.2.5.1 дайындау үшін материал таңдау;
8.2.5.2 кітаптар мен брошюраларды 
дайындаудың технологиялық процестеріндегі 
айырмашылықты таба алу;
8.2.5.3 тұтас жəне құрама мұқабаларда кітап 
үлгілерін дайындау туралы түсінігінің болуы;
8.2.5.4 кітаптың құрама бөліктерінің 
тағайындалуын түсіну, бұйым тетіктерінде 
бағдарлану;
8.2.5.5 мұқаба қабын қайта қою мен орын ор-
нына қоюдың рөлін түсіну

2.6 Ою шығар-
машылығы 
мен апплика-
ция техника-
сын қолданып 
мұқабаларды 
ресімдеу

8.2.6.1 ою-өрнектерді шаршыда, ромбта, 
сопақшада, жолақта, шексіз ою-өрнек жасау;
8.2.6.2 ою-өрнектердің ерекшеліктерін білу;
8.2.6.3 өрнектер құрастыру;
8.2.6.4 жұмыс орнын, жұмыс құралдары мен 
құрылғыларды дайындау;
8.2.6.5 заттың пішінін ескере отырып, ою-
өрнекті таңдау жəне құрастыру; 
8.2.6.6 қағаздан, бұйымдардың таңдалған 
пішінінен кесу тəсілдерімен танысу жəне 
таңдалған материалмен эскиз толтыру

2.7 Кітап-журнал 
өнімдерін 
жөндеу

8.2.7.1 кітаптың сыртқы бүлінулерін жөндеу 
барысындағы практикада білімдерін қолдану;
8.2.7.2 сыртқы бүлінулерді жою үшін материал 
таңдауды жасау;
8.2.7.3 кітаптың ішкі бүлінулерін жөндеуді іске 
асыру;
8.2.7.4 жөндеу барысында материалды 
тағайындалуы бойынша қолдану
8.2.7.5 кітаптың бүліну түрлерін ажырату

2.8 Түптеу ше-
берханасын 
техникалық 
жарақтандыру

8.2.8.1 ұсынылған құралды зерделеуді 
жалғастыру жəне практикада: ламинатор-
мен, визиткаларды кесіп алуға арналған қол 
баспағымен, жұмсақ мұқаба үшін машинамен 
жұмыс барысындағы дағдыларды жетілдіру;
8.2.8.2 құралмен жұмыс барысында алынған 
білімдер мен біліктерді жетілдіру, құралмен 
қауіпсіз жұмыс ережесін білу;
8.2.8.3 үлгі бойынша тапсырмада бағдарлану 
(үлгіні талдау мен жұмыс жоспарын мұғалім 
береді);
8.2.8.4 жұмыс тəсілдерін практикалық орын-
дау, түсіндірумен сүйемелдеуге ұмтылу;
8.2.8.5 орындалған бұйымның сапасын тал-
дау, мұғалім көмегімен жүргізу;
8.2.8.6 бүктеуге арналған машинаның жұмыс 
принциптері туралы түсінік беру;
 8.2.8.7 машинаның негізгі тораптары, атаула-
ры туралы түсінік беру

2.9 Практикалық 
жұмыстар

8.2.9.1 бесіншіден тоғызыншы типке дейінгі 
əртүрлі құрылымның қатты мұқабаларын дай-
ындау бойынша практикалық дағдыларын 
бекіту;
8.2.9.2 ресімдеу үшін аппликация техникасын: 
мұқабаларды, қораптарды, баулы папкалар-
ды қолдану;
8.2.9.3 картон немесе мата алмастырғыш 
мұқабаларды кесу бойынша жұмыста 
бағдарлану;
8.2.9.4 блокты тəшкеге қолмен жəне 
электр степлерінің көмегімен тігу бойынша 
операциялардың дəйектілігін талқылау;
8.2.9.5 блокты үш жағынан кесуді: алдынан 
жəне жандарынан орындау;
8.2.9.6 блоктың берілген өлшемі бойынша кар-
тон жəне пішімді дайындау

2.10 Дербес 
жұмыс, жобалы 
тізім 

8.2.10.1 қолмен жəне машинамен бүктеуді 
орындау;
8.2.10.2 екі тəсілмен дəптерлі блокты тігу;
8.2.10.3 қолмен жəне кескіште дəптерлерді 
кесуді жасау;
8.2.10.4 берілген өлшемдер бойынша қорап-
тарды өз бетінше құрастыру жəне дайындау;
8.2.10.5 сызбаға сүйеніп, өз бетінше ұңғыны 
үлгілеу;
8.2.10.6 өлшемдерде (ұзындықта, енінде, 
биіктігінде) бағдарлану;
8.2.10.7 рицовка тəсілдерін игеру (қолмен 
жəне білдекте);
8.2.10.8 өз бетінше қарапайым сызбаларды 
жəне техникалық суреттерді оқу
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3.1 Еңбек зат-
тарын талдау 
жəне бағалау

8.3.1.1 мұғалімнің жартылай көмегімен ағымда 
өзін өзі бақылауды іске асыру. Жұмыс сапа-
сын тексеру; 
8.3.1.2 сөйлеу тілінде техникалық терминдерді 
қолдану. Жасалған жұмыс туралы мұғалімнің 
сұрақтары бойынша жəне өз бетінше ауызша 
есеп беруді іске асыру; 
8.3.1.3 мұғалімнің сұрақтары бойынша жəне 
өз бетінше өзінің бұйымын нақты талдауға 
ұмтылу

3.2 Оқу жылын-
дағы бақылау 
қорытынды 
жұмыс

8.3.2.1 мұғалімнің таңдауы бойын-
ша қорытынды практикалық жұмысты 
(сараланған) орындау

4-тоқсан

1.
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1.1 Еңбек затта-
ры туралы жал-
пы мəліметтер

8.1.1.1 өз Отанына деген мақтаныш сезімін 
таныту  
8.1.1.2 еңбек заттарының аса маңызды 
ерекшеліктерін білу мен түсінуін көрсету

1.2 Техникалық 
мəліметтер

8.1.2.1 берілген өлшемді сақтай отырып, 
өлшеуіш құралдар мен тетіктерді пайдалану; 
8.1.2.2 қолданылатын материалдардың негізгі 
қасиеттері туралы түсінігінің болуы;
8.1.2.3 өндіріс материалдарын сақтау 
ережелері туралы түсінігінің болуы; 
8.1.2.4 өндіріс материалдарымен жұмыс істеу 
барысындағы санитарлық-гигиеналық талап-
тар туралы түсінігінің болуы

1.3 
Материалтану 
«қағаз бен кар-
тон өндірісі 
жəне олардың 
қасиеттері»

8.1.3.1 қағаздың пайда болу тарихы туралы 
түсінігінің болуы;
8.1.3.2 целлюлоза комбинатындағы қағаз 
өндірісі туралы түсінігінің болуы;
8.1.3.3 иметь представление о технологии из-
готовления бумаги;
8.1.3.4 зертханалық-практикалық жұмыстар 
барысында қағаздың қасиеттерін анықтау; 
8.2.3.5 материалдың сапасын сыртқы көрінісі 
бойынша анықтауға ұмтылу;
8.1.3.6 түптеу жұмыстарында қолданылуы 
бойынша материалдың түрін анықтау; 
8.1.3.7 өңделген жасанды материалды 
табиғидаан ажырату;
8.1.3.8 əртүрлі материалдарды жапсыру үшін 
желімді пайдалану тəсілдері мен ережелері 
туралы түсінігінің болуы 

1.4 Баспа-
түптеу 
құралдарында 
қауіпсіз жұмыс 
ережесі

8.1.4.1 қол құралымен жұмыс қауіпсіздігін 
сақтау;
8.1.4.2 полиграфия жабдықтарымен жұмыс 
ережесін сақтау;
8.1.4.3 оқу шеберханасындағы өз жұмыс ор-
нын ұйымдастыру; 
8.1.4.4 оқу шеберханасындағы түптеушінің 
қауіпсіз жұмыс ережелері туралы түсінігінің 
болуы;
8.1.4.5 баспаханадағы қауіпсіз жұмыс туралы 
түсінігінің болуы;
8.1.4.6 шеберханадағы кеңсе техникасымен 
қауіпсіз жұмыс туралы түсінігінің болуы

1.5 Əдеп 
жəне еңбек 
заңнамасы

8.1.5.1 баспахананың еңбек ұжымындағы 
өзара қарым-қатынас əдебі;
8.1.5.2 еңбек тəртібі, еңбек ақы, жұмыс уақыты 
мен кезекті еңбек демалысы туралы түсінігінің 
болуы;
8.1.5.3 еңбек өтілі мен оны еңбек кітапша-
сында белгілеу туралы түсінігінің болуы;
8.1.5.4 жұмысқа қабылдау ережесі туралы білу
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2.1 Аппликация 8.2.1.1 əртүрлі қағаз түрлерін тағайындалуы 
бойынша қолдану;
8.2.1.2 қағаздың қасиеттері мен 
ерекшеліктерін: бүгілуі бойынша майысуын, 
кесілуін, ылғалды сіңіруін, əлсіз қалыңдығын, 
түсін білу;
8.2.1.3 тетіктердің жүйелі бірігу ережесін 
қолдану;
8.2.1.4 желімнің əртүрлілігі, яғни қолмен 
жұмыста жəне машина құралдарында пайда-
лану туралы түсінігінің болуы;
8.2.1.5 жазық парақтан көлемді бұйымдарды 
орындау;
8.2.1.6 симметриялы кесу, қағазды өрнектеу 
технологиясын меңгеруге ұмтылу;
8.2.1.7 қағаз талшықтарының бағытталуының 
қолданыстағы тəсілдерімен таныстыру (бой-
лай, көлденең);
8.2.1.8 өсімдік талшықтарынан жасалған 
қағаздың механикалық жəне физикалық 
қасиеттері туралы түсінік беру;
8.2.1.9 аппликация техникасындағы жұмыс 
тəсілдерімен таныстыру: заттық аппликация, 
сəндік аппликация, сюжеттік аппликация

2.2 Картонаж 
өндірісі

8.2.2.1 картонаж өндірісінде пайдаланылатын 
материалдар туралы түсінігінің болуы;
8.2.2.2 картонаж өндірісінде қолданылатын 
құралдар туралы жалпы түсінігінің болуы;
8.2.2.3 қол құралдарымен, электр 
құралдарымен қауіпсіз жұмыс ережесін сақтау;
8.2.2.4 материалдың қасиеттері жəне олармен 
жұмыс істеу тəсілдері туралы түсінігінің болуы

2.3 Мұқаба 
өндірісі

8.2.3.1 бұйымның үлгісі бойынша тапсырмада 
өз бетінше бағдарлану;
8.2.3.2 сызба, эскиз дайындау (мұғалім 
көмегі); 
8.2.3.3 технологиялық карта бойынша еңбек 
затын дайындау бірізділігін анықтау; 
8.2.3.4 баспахана мен мамандықтар туралы 
жалпы түсініктің болуы;
8.2.3.5 кітап-журнал өнімдерін дайындау ба-
рысында оперция бойынша еңбекті бөлу тура-
лы түсінігінің болуы;
8.2.3.6 полиграфиялық комбинат цехтері ту-
ралы түсініктің болуы (баспа цехы, түптеуіш 
цехы, брошюралық цех, эксперименттік цех)

2.4 
Брошюралық 
бұйымдар

8.2.4.1 кітап жəне брошюра, технологиялық 
процестегі айырмашылығы;
8.2.4.2 брошюра өндірісі (аймақ жəне цех 
құралдары) жəне оларға қойылатын талаптар; 
8.2.4.3 ағымдық процесс түсінігі, жұмыстарды 
операциялық орындауды меңгеру;
8.2.4.4 полиграфиялық өндірісті ұйымдастыру 
механизмін елестету;
8.2.4.5 полиграфиялық өнеркəсіп шығаратын 
бұйымдармен білім алушыларды таныстыру 
жəне оларға қойылатын талаптар

2.5 Кітаптың 
түбі

8.2.5.1 кітап дайындау үшін материал таңдау;
8.2.5.2 кітаптар мен брошюраларды 
дайындаудың технологиялық процестеріндегі 
айырмашылықты таба алу; 
8.2.5.3 тұтас жəне құрама мұқабаларда кітап 
үлгілерін дайындау туралы түсінігінің болуы;
8.2.5.4 кітаптың құрама бөліктерінің 
тағайындалуын түсіну, бұйым тетіктерінде 
бағдарлану;
8.2.5.5 мұқаба қабын қайта қою мен орын ор-
нына қоюдың рөлін түсіну;
8.2.5.6 блок бойынша мұқаба қабының өлшем 
есебін қолдану;
8.2.5.7 мұқаба қабына блокты қосуды өндіру 

2.6 Ою шығар-
машылығы 
мен апплика-
ция техника-
сын қолданып 
мұқабаларды 
ресімдеу

8.2.6.1 ою-өрнектерді шаршыда, ромбта, 
сопақшада, жолақта, шексіз ою-өрнек жасау;
8.2.6.2 ою-өрнектердің ерекшеліктерін білу;
8.2.6.3 өрнектер құрастыру;
8.2.6.4 жұмыс орнын, жұмыс құралдары мен 
құрылғыларды дайындау;
8.2.6.5 заттың пішінін ескере отырып, ою-
өрнекті таңдау жəне құрастыру;
8.2.6.6 қағаздан, бұйымдардың таңдалған 
пішінінен кесу тəсілдерімен танысу жəне 
таңдалған материалмен эскиз толтыру;
8.2.6.7 пішіні мен мұқабада орналасуына бай-
ланысты ою-өрнекті таңдау ережелерімен 
таныстыру 

2.7 Кітап-журнал 
өнімдерін 
жөндеу

8.2.7.1 сыртқы бүлінулерін жөндеу 
барысындағы практикада білімдерін қолдану;
8.2.7.2 сыртқы бүлінулерді жою үшін материал 
таңдауды жасау;
8.2.7.3 кітаптың ішкі бүлінулерін жөндеуді іске 
асыру;
8.2.7.4 жөндеу барысында материалды 
тағайындалуы бойынша қолдану;
8.2.7.5 кітаптың бүліну түрлерін ажырату 

2.8 Түптеу ше-
берханасын 
техникалық 
жарақтандыру

8.2.8.1 ұсынылған құралды зерделеуді 
жалғастыру жəне практикада: ламинатор-
мен, визиткаларды кесіп алуға арналған қол 
баспағымен, жұмсақ мұқаба үшін машинамен 
жұмыс барысындағы дағдыларды жетілдіру;
8.2.8.2 құралмен жұмыс барысында алынған 
білімдер мен біліктерді жетілдіру, құралмен 
қауіпсіз жұмыс ережесін білу;
8.2.8.3 үлгі бойынша тапсырмада бағдарлану 
(үлгіні талдау мен жұмыс жоспарын мұғалім 
береді);
8.2.8.4 жұмыс тəсілдерін практикалық орын-
дау, түсіндірумен сүйемелдеуге ұмтылу;
8.2.8.5 орындалған бұйымның сапасын тал-
дау, мұғалім көмегімен жүргізу;
8.2.8.6 бүктеуге арналған машинаның жұмыс 
принциптері туралы түсінік беру;
 8.2.8.7 машинаның негізгі тораптары, атаула-
ры туралы түсінік беру;
8.2.8.8 бүктеуге арналған машинада матери-
алды толтыру ережелерімен таныстыру;
8.2.8.9 бүктеуге арналған машинада жұмыс 
барысындағы дəйекті операциялар туралы 
түсінік беру

2.9 Практикалық 
жұмыстар

8.2.9.1 бесіншіден тоғызыншы типке дейінгі 
əртүрлі құрылымның қатты мұқабаларын да-
йындау бойынша практикалық дағдыларын 
бекіту;
8.2.9.2 ресімдеу үшін аппликация техникасын: 
мұқабаларды, қораптарды, баулы папкалар-
ды қолдану;
8.2.9.3 картон немесе мата алмастырғыш 
мұқабаларды кесу бойынша жұмыста 
бағдарлану;
8.2.9.4 блокты тəшкеге қолмен жəне 
электр степлерінің көмегімен тігу бойынша 
операциялардың дəйектілігін талқылау;
8.2.9.5 блокты үш жағынан кесуді: алдынан 
жəне жандарынан орындау;
8.2.9.6 блоктың берілген өлшемі бойынша кар-
тон жəне пішімді дайындау;
8.2.9.7 бұйымның қабырғаларын жапсыруда 
матаны немесе қағазды кесу;
8.2.9.8 бұйымды жинау мен баспақта қысуды 
жасау

2.10 Дербес 
жұмыс, жобалы 
тізім 

8.2.10.1 машинамен бүктеуді орындау;
8.2.10.2 екі тəсілмен дəптерлі блокты тігу; 
8.2.10.3 қолмен жəне кескіште дəптерлерді 
кесуді жасау;
8.2.10.4 берілген өлшемдер бойынша қорап-
тарды өз бетінше құрастыру жəне дайындау;
8.2.10.5 сызбаға сүйеніп, өз бетінше ұңғыны 
үлгілеу; 8.2.10.6 өлшемдерде (ұзындықта, 
енінде, биіктігінде) бағдарлану
8.2.10.7 рицовка тəсілдерін игеру (қолмен 
жəне білдекте);
8.2.10.8 өз бетінше қарапайым сызбаларды 
жəне техникалық суреттерді оқу;
8.2.10.9 бұйымдарды құрастыру есебін жəне 
белгісін өз бетінше жасау;
8.2.10.10 бұйымдарды жапсыру жəне ажырату 
үшін өз бетінше дайындама жасау
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тарын талдау 
жəне бағалау

8.3.1.1 мұғалімнің жартылай көмегімен ағымда 
өзін өзі бақылауды іске асыру. Жұмыс сапа-
сын тексеру;
 8.3.1.2 сөйлеу тілінде техникалық 
терминдерді қолдану. Жасалған жұмыс тура-
лы мұғалімнің сұрақтары бойынша жəне өз 
бетінше ауызша есеп беруді іске асыру; 
8.3.1.3 мұғалімнің сұрақтары бойынша жəне 
өз бетінше өзінің бұйымын нақты талдауға 
ұмтылу; 
8.3.1.4 көз мөлшерімен жəне сызғыштың 
көмегімен бұйымның өлшемін анықтай алу

3.2 Оқу жылын-
дағы бақылау 
қорытынды 
жұмыс

8.3.2.1 мұғалімнің таңдауы бойын-
ша қорытынды практикалық жұмысты 
(сараланған) орындау

3) 9-сынып:
6-кесте

Бө
лі
м

Бөлімше Оқыту мақсаттары

1-тоқсан

1.
 М
ат
ер
иа
лт
ан
у

1.1 Еңбек затта-
ры туралы жал-
пы мəліметтер

9.1.1.1 өзгенің пікіріне, əр түрлі халықтардың 
тарихына жəне мəдениетіне құрмет қарым-
қатынасын таныту

1.2 Техникалық 
мəліметтер

9.1.2.1 үлгі бойынша тапсырмада өз бетінше 
бағдарлану;
9.1.2.2 мұғалімнің сұрақтары жəне өз бетінше 
бұйымдар жұмысының жобасын құрастыру;
9.1.2.3 құралдармен қауіпсіз жұмыс істеу 
ережелерін білу жəне орындау, жұмысты 
орындау барысында санитарлық-гигиеналық 
талаптарды сақтау

(Жалғасы. Басы 13-22-беттерде) 

(Жалғасы 24-бетте) 
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(Жалғасы бар) 

(Жалғасы. Басы 13-23-беттерде) 

1.3.Материал-
тану «қағаз бен 
картон өндірісі 
жəне олардың 
қасиеттері»

9.1.3.1 полиграфиялық өндірісте 
қолданылатын жасанды жəне синтетикалық 
материалдар туралы түсінігінің болуы;
9.1.3.2 синтетикалық жəне жасанды мате риал-
дардың қасиеттері туралы түсінігінің болуы

1.4 Баспа-түптеу 
құралдарында 
қауіпсіз жұмыс 
ережесі

9.1.4.1 түптеу құралдарындағы қауіпсіз жұмыс 
ережесін сақтау (жұмсақ мұқабаға арналған 
машина, қатты мұқабаға арналған құралдар, 
бүктеуші, кескіш, ламинатор); 
9.1.4.2 бүктегіш машинадағы қауіпсіздік 
тəсілдерін сақтау;

1.5 Əдеп 
жəне еңбек 
заңнамасы

9.1.5.1 жұмысқа қабылдауға байланысты 
іскерлік құжаттамаларды ресімдеуді меңгеру
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2.1.Аппликация 9.2.1.1 аппликацияны бейнелеу техникасының 
бір түрі ретінде білу;
9.2.1.2 көшпелі халықтармен байланысты ап-
пликация туралы түсінік беру;
9.2.1.3 «Аппликация» жəне «Коллаж» техника-
сында бұйымдарды дайындау ерекшеліктерін 
қолдану

2.2 Картонаж 
өндірісі

9.2.2.1 көрсету мен түсіндіру бойынша жо-
спарлауды орындау;
9.2.2.2 қарапайым сызылуы күрделі 
бұйымдарды дайындау

2.3 Мұқаба 
өндірісі

9.2.3.1 модельдеу жəне құрастыру объектісін 
анықтау;
9.2.3.2 үлгіні талдау əңгімелесу процесінде 
жұмыс жоспарын құрастыру;
9.2.3.3 бұйымды орындау барысында жоспар-
лауды ұстану

2.4 Брошюралық 
бұйымдар

9.2.4.1 полиграфия түсінігі

2.5 Кітаптың түбі 9.2.5.1 білім алушыларға 5-тен 9-ға дейінгі 
үлгілік мұқабалардың макеттерімен танысу 
ұсынылады;
9.2.5.2 құрылым ерекшеліктерін, мұқаба 
материалының қасиеттері мен түрлерін ажы-
рату

2.6 Ою шығар-
машылығы 
мен апплика-
ция техника-
сын қолданып 
мұқабаларды 
ресімдеу

9.2.6.1 əрленген мұқаба қаптарын білу;
9.2.6.2 білім алушыларға брошюралық өнім 
үшін кеңсе техникасында мұқабаларды 
ресімдеу туралы түсінік беру

2.7 Кітап-журнал 
өнімдерін 
жөндеу

9.2.7.1 кітаптарды жəне брошюраларды 
жөндеу үшін материалды дұрыс таңдауды іске 
асыра алу;
9.2.7.2 бұйымдардың бүліну түрлерін (сыртқы, 
ішкі) жəне жөндеудің күрделілік дəрежесін 
анықтау

2.8 Түптеу ше-
берханасын 
техникалық 
жарақтандыру

9.2.8.1 алтын жалатылған баспақпен танысу, 
рельефті бедер туралы түсінік беру;
9.2.8.2 жұқалтыр бедер үшін көп функциялы 
баспақ құрылғысында бағдарлану;
9.2.8.3 алтын жалатқан баспақ құрылғысын 
зерделеу (материалға байланысты 
температуралық жұмыс режимі, клишенің 
тағайындалуы)

2.9 Практикалық 
жұмыстар

9.2.9.1 таза тауарларды дайындауды игеру 
(білім алушы дəптері, жазба кітапшасы, блок-
нот);
9.2.9.2 дəптер қағаздарын бүктеуді өндіру;
9.2.9.3 тігу тəсілдері бойынша дəптерлерді 
блокке бірізділікпен біріктіру

2.10 Дербес 
жұмыс, жобалы 
тізім 

9.2.10.1 əртүрлі жұмыс түрлері үшін желімнің 
қажет түрін өз бетінше таңдау;
9.2.10.2 қажетті қоюлық пен жабысқақтықты 
ала отырып, жұмыс үшін желім дайындау;
9.2.10.3 қол жəне машина жұмысы үшін 
қажетті желімді өз бетінше қолдану.
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у 3.1 Еңбек зат-

тарын талдау 
жəне бағалау

9.3.1.1 техникалық терминдерді қолдана оты-
рып, өзінің жəне өзгенің жұмыстарынан көрініс 
табатын ой мен тақырыптарды сипаттау 

3.2.Оқу 
жылындағы 
бақылау 
қорытынды 
жұмыс

9.3.2.1 брошюралық бұйымдарды дайындау 
бойынша өз бетінше қорытынды жұмыс

2-тоқсан

1.
М
ат
ер
иа
лт
ан
у

1.1 Еңбек затта-
ры туралы жал-
пы мəліметтер

9.1.1.1 өзгенің пікіріне, əр түрлі халықтардың 
тарихына жəне мəдениетіне құрмет қарым-
қатынасын таныту;
9.1.1.2 еңбек заттарының ерекшеліктерін зер-
делеу мен сипаттауға өз бетінше ұмтылу

1.2 Техникалық 
мəліметтер

9.1.1.1 өзгенің пікіріне, əр түрлі халықтардың 
тарихына жəне мəдениетіне құрмет қарым-
қатынасын таныту;
9.1.1.2 еңбек заттарының ерекшеліктерін зер-
делеу мен сипаттауға өз бетінше ұмтылу 

1.3.Материал-
тану «қағаз бен 
картон өндірісі 
жəне олардың 
қасиеттері»

9.1.3.1 полиграфиялық өндірісте 
қолданылатын жасанды жəне синтетикалық 
материалдар туралы түсінігінің болуы;
9.1.3.2 синтетикалық жəне жасанды 
материалдардың қасиеттері туралы түсінігінің 
болуы;
9.1.3.3 зертханалық жолмен жасанды 
материалдардың қасиеттерін анықтау;
9.1.3.4 жасанды материалдарды табиғидан 
ажырату

1.4 Баспа-түптеу 
құралдарында 
қауіпсіз жұмыс 
ережесі

9.1.4.1 түптеу құралдарындағы қауіпсіз жұмыс 
ережесін сақтау (жұмсақ мұқабаға арналған 
машина, қатты мұқабаға арналған құралдар, 
бүктеуші, кескіш, ламинатор);
9.1.4.2 бүктегіш машинадағы қуіпсіздік 
тəсілдерін сақтау

1.5 Əдеп 
жəне еңбек 
заңнамасы

9.1.5.1 жұмысқа қабылдауға байланысты 
іскерлік құжаттамаларды ресімдеуді меңгеру;
9.1.5.2 жұмысқа орналасу барысындағы тəртіп 
ережелерінің жəне жұмыс берушінің ұсынатын 
барлық талаптарының маңыздылығымен та-
нысу
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2.1 Аппликация 9.2.1.1 аппликацияны бейнелеу техникасының 
бір түрі ретінде білу;
9.2.1.2 көшпелі халықтармен байланысты ап-
пликация туралы түсінік беру;
9.2.1.3 «Аппликация» жəне «Коллаж» техника-
сында бұйымдарды дайындау ерекшеліктерін 
қолдану;
9.2.1.4 жұмыс барысында қолданылатын 
материалдардың қасиеттерін: түсін, текстура-
сын, пайда болуын анықтау;
9.2.1.5 белгілеу, пішу тəсілдерін игеру. Кесетін 
құралдармен жəне жабдықтармен қауіпсіз 
жұмыс ережесін білу

2.2 Картонаж 
өндірісі

9.2.2.1 көрсету мен түсіндіру бойынша жо-
спарлауды орындау;
9.2.2.2 қарапайым сызылуы күрделі 
бұйымдарды дайындау;
 9.2.2.3 бұйымдардың сапасын үлгімен салы-
стыру арқылы талдауды іске асыру

2.3 Мұқаба 
өндірісі

9.2.3.1 модельдеу жəне құрастыру объектісін 
анықтау; 
9.2.3.2 үлгіні талдау əңгімелесу процесінде 
жұмыс жоспарын құрастыру; 
9.2.3.3 бұйымды орындау барысында жоспар-
лауды ұстану; 
9.2.3.4 полиграфиялық комбинат құрылымы 
туралы жалпы түсініктің болуы;
9.2.3.5 баспаханадағы жəне өндірістегі 
түптеуші мамандығы туралы түсініктің болуы

2.4 Брошюралық 
бұйымдар

9.2.4.1 полиграфия түсінігі;
9.2.4.2 полиграфиялық өнеркəсібі салалары-
мен таныстыру;
9.2.4.3 таза жазылған тауарлар (фабрика, 
цех) өндірісі

2.5 Кітаптың түбі 9.2.5.1 білім алушыларға 5-тен 9-ға дейінгі 
үлгілік мұқабалардың макеттерімен танысу 
ұсынылады; 
9.2.5.2 құрылым ерекшеліктерін, мұқаба 
материалының қасиеттері мен түрлерін ажы-
рату;
9.2.5.3 стандартты мұқабалардың техникалық 
сипаттамасын іске асыруға ұмтылу; 
9.2.5.4 мұқабаны дайындау тəртібін сақтау 

2.6 Ою шығар-
машылығы 
мен апплика-
ция техника-
сын қолданып 
мұқабаларды 
ресімдеу

9.2.6.1 əрленген мұқаба қаптарын білу;
9.2.6.2 білім алушыларға брошюралық өнім 
үшін кеңсе техникасында мұқабаларды 
ресімдеу туралы түсінік беру;
9.2.6.3 үлгіге қатысты өз жұмысының сапасын 
талдай алу

2.7 Кітап-журнал 
өнімдерін 
жөндеу

9.2.7.1 кітаптарды жəне брошюраларды 
жөндеу үшін материалды дұрыс таңдауды іске 
асыра алу;
9.2.7.2 бұйымдардың бүліну түрлерін (сыртқы, 
ішкі) жəне жөндеудің күрделілік дəрежесін 
анықтау;
9.2.7.3 сигнатураның тағайындалуы туралы 
түсінігінің болуы;
9.2.7.4 кітап жөндеу тəртібі туралы білімдерін 
меңгеру

2.8 Түптеу ше-
берханасын 
техникалық 
жарақтандыру

9.2.8.1 алтын жалатылған баспақпен танысу, 
рельефті бедер туралы түсінік беру;
9.2.8.2 жұқалтыр бедер үшін көп функциялы 
баспақ құрылғысында бағдарлану; 
9.2.8.3 алтын жалатқан баспақ құрылғысын 
зерделеу (материалға байланысты 
температуралық жұмыс режимі, клишенің 
тағайындалуы) ;
9.2.8.4 баспақтың жұмысқа даярлау, бедер 
түрлерін анықтау;
9.2.8.5 жұмыс үстелінде клишені орната алу 
жəне дайындау

2.9 Практикалық 
жұмыстар

9.2.9.1 таза тауарларды дайындауды игеру 
(білім алушы дəптері, жазба кітапшасы, блок-
нот);
9.2.9.2 дəптер қағаздарын бүктеуді өндіру;
9.2.9.3 тігу тəсілдері бойынша дəптерлерді 
блокке бірізділікпен біріктіру;
9.2.9.4 өңірбетті бұйымдардың алғашқы жəне 
соңғы парағына дайындау жəне жапсыру
9.2.9.5 блок түбін жапсыру

2.10 Дербес 
жұмыс, жобалы 
тізім 

9.2.10.1 əртүрлі жұмыс түрлері үшін желімнің 
қажет түрін өз бетінше таңдау;
9.2.10.2 қажетті қоюлық пен жабысқақтықты 
ала отырып, жұмыс үшін желім дайындау;
9.2.10.3 қол жəне машина жұмысы үшін 
қажетті желімді өз бетінше қолдану;
9.2.10.4 екі, үш, төрт бүгуге бүктей алу;
9.2.10.5 технологиялық карта бойынша өз 
бетінше
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3.1 Еңбек зат-
тарын талдау 
жəне бағалау

9.3.1.1 техникалық терминдерді қолдана оты-
рып, өзінің жəне өзгенің жұмыстарынан көрініс 
табатын ой мен тақырыптарды сипаттау; 
9.3.1.2 өзінің жəне өзгенің жұмысын бейімдеу, 
жетілдіру бойынша конструктивные коммента-
рии қабылдау жəне ұсыныс беру

3.2 Оқу жылын-
дағы бақылау 
қорытынды 
жұмыс

9.3.2.1 брошюралық бұйымдарды дайындау 
бойынша өз бетінше қорытынды жұмыс

3-тоқсан
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1.1 Еңбек затта-
ры туралы жал-
пы мəліметтер

9.1.1.1 өзгенің пікіріне, əр түрлі халықтардың 
тарихына жəне мəдениетіне құрмет қарым-
қатынасын таныту; 
9.1.1.2 еңбек заттарының ерекшеліктерін зер-
делеу мен сипаттауға өз бетінше ұмтылу

1.2 Техникалық 
мəліметтер

9.1.1.1 өзгенің пікіріне, əр түрлі халықтардың 
тарихына жəне мəдениетіне құрмет қарым-
қатынасын таныту;
9.1.1.2 еңбек заттарының ерекшеліктерін зер-
делеу мен сипаттауға өз бетінше ұмтылу;
9.1.2.3 құралдармен қауіпсіз жұмыс істеу 
ережелерін білу жəне орындау, жұмысты 
орындау барысында санитарлық-гигиеналық 
талаптарды сақтау

1.3 
Материалтану 
«қағаз бен кар-
тон өндірісі 
жəне олардың 
қасиеттері»

9.1.3.1 полиграфиялық өндірісте қолданы-
латын жасанды жəне синтетикалық материал-
дар туралы түсінігінің болуы;
9.1.3.2 синтетикалық жəне жасанды материал-
дардың қасиеттері туралы түсінігінің болуы;
9.1.3.3 зертханалық жолмен жасанды 
материалдардың қасиеттерін анықтау;
9.1.3.4 жасанды материалдарды табиғидан 
ажырату;
9.1.3.5 синтетикалық материалдардың 
процесстері туралы түсінігінің болуы;
9.1.3.6 жасанды жəне табиғи материалдардың 
өндіріс процестері туралы түсінігінің болуы

1.4 Баспа-түптеу 
құралдарында 
қауіпсіз жұмыс 
ережесі

9.1.4.1 түптеу құралдарындағы қауіпсіз жұмыс 
ережесін сақтау (жұмсақ мұқабаға арналған 
машина, қатты мұқабаға арналған құралдар, 
бүктеуші, кескіш, ламинатор);
9.1.4.2 бүктегіш машинадағы қауіпсіздік 
тəсілдерін сақтау;
9.1.4.3 түптеу машиналарындағы қауіпсіздік 
тəсілдерін сақтау (жұмсақ түптеу, қатты түптеу 
машинасы)

1.5 Əдеп 
жəне еңбек 
заңнамасы

9.1.5.1 жұмысқа қабылдауға байланысты 
іскерлік құжаттамаларды ресімдеуді меңгеру;
9.1.5.2 жұмысқа орналасу барысындағы тəртіп 
ережелерінің жəне жұмыс берушінің ұсынатын 
барлық талаптарының маңыздылығымен та-
нысу;
9.1.5.3 еңбек шартын толтыру ережелерімен 
танысу;
9.1.5.4 еңбекті қорғау туралы түсінік беру
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2.1 Аппликация 9.2.1.1 аппликацияны бейнелеу техникасының 
бір түрі ретінде білу;
9.2.1.2 көшпелі халықтармен байланысты ап-
пликация туралы түсінік беру;
9.2.1.3 «Аппликация» жəне «Коллаж» техника-
сында бұйымдарды дайындау ерекшеліктерін 
қолдану;
9.2.1.4 жұмыс барысында қолданылатын 
материалдардың қасиеттерін: түсін, текстура-
сын, пайда болуын анықтау;
9.2.1.5 белгілеу, пішу тəсілдерін игеру. Кесетін 
құралдармен жəне жабдықтармен қауіпсіз 
жұмыс ережесін білу;
9.2.1.6 түсі мен формасын үйлестіре отырып, 
мұқабаларды ресімдеу дағдыларының болуы;
9.2.1.7 аппликация техникасында сабақтарды 
ұйымдастыру туралы түсінігінің болуы

2.2 Картонаж 
өндірісі

9.2.2.1 көрсету мен түсіндіру бойынша жо-
спарлауды орындау;
9.2.2.2 қарапайым сызылуы күрделі 
бұйымдарды дайындау;
9.2.2.3 бұйымдардың сапасын үлгімен салы-
стыру арқылы талдауды іске асыру;
9.2.2.4 материал талшықтарының бағыттарын 
ескере отырып, картон рицовкасы түсінігін 
меңгеру

2.3.Мұқаба 
өндірісі

9.2.3.1 модельдеу жəне құрастыру объектісін 
анықтау;
9.2.3.2 үлгіні талдау əңгімелесу процесінде 
жұмыс жоспарын құрастыру; 
9.2.3.3 бұйымды орындау барысында жоспар-
лауды ұстану; 
9.2.3.4 полиграфиялық комбинат құрылымы 
туралы жалпы түсініктің болуы;
9.2.3.5 баспаханадағы жəне өндірістегі 
түптеуші мамандығы туралы түсініктің болуы;
9.2.3.6 жұмыстың бригадалық əдісі туралы 
түсінік беру;
9.2.3.7 нормалар мен талаптар жəне дайын-
далатын өнімнің сапасы туралы түсінігінің 
болуы

2.4 Брошюралық 
бұйымдар

9.2.4.1 полиграфия түсінігі;
9.2.4.2 полиграфиялық өнеркəсібі салалары-
мен таныстыру;
9.2.4.3 таза жазылған тауарлар (фабрика, 
цех) өндірісі;
9.2.4.4 қол бүктеуіш технологиясын қолдану 
жəне машиналы бүктеуішпен танысу; 
9.2.4.5 білім алушылардың брошюралық 
бұйымдарды жинауын жəне таза бұйымдарды 
біріктіру тəсілдерін меңгеру

2.5 Кітаптың түбі 9.2.5.1 білім алушыларға 5-тен 9-ға дейінгі 
үлгілік мұқабалардың макеттерімен танысу 
ұсынылады;
9.2.5.2 құрылым ерекшеліктерін, мұқаба 
материалының қасиеттері мен түрлерін ажы-
рату;
9.2.5.3 стандартты мұқабалардың техникалық 
сипаттамасын іске асыруға ұмтылу; 
9.2.5.4 мұқабаны дайындау тəртібін сақтау 
9.2.5.5 стандартты мұқабаларда блокты 
біріктіру тəсілдерін ажырату;
9.2.5.6 бесіншіден тоғызыншыға дейінгі 
мұқаба қаптарының түрлерін ажырату (бір 
тетіктен құралған, жапсырма жақтарымен 
жəне жапсырма түбіртегімен, жапсырма 
жақтарымен жəне жиекті түбіртегімен)

2.6 Ою шығар-
машылығы 
мен апплика-
ция техника-
сын қолданып 
мұқабаларды 
ресімдеу

9.2.6.1 əрленген мұқаба қаптарын білу;
9.2.6.2 білім алушыларға брошюралық өнім 
үшін кеңсе техникасында мұқабаларды 
ресімдеу туралы түсінік беру;
9.2.6.3 үлгіге қатысты өз жұмысының сапасын 
талдай алу;
9.2.6.4 түстерді ажырату жəне атау, түстердің 
гармониялық үйлесімін таңдау;
9.2.6.5 қолдан жəне баспақ арқылы 
мұқабаларды алтындау туралы түсінік беру

2.7 Кітап-журнал 
өнімдерін 
жөндеу

9.2.7.1 кітаптарды жəне брошюраларды 
жөндеу үшін материалды дұрыс таңдауды іске 
асыра алу;
9.2.7.2 бұйымдардың бүліну түрлерін (сыртқы, 
ішкі) жəне жөндеудің күрделілік дəрежесін 
анықтау;
9.2.7.3 сигнатураның тағайындалуы туралы 
түсінігінің болуы;
9.2.7.4 кітап жөндеу тəртібі туралы білімдерін 
меңгеру;
9.2.7.5 кітаптарды жəне брошюралар-
ды жөндеу барысында жұмыс орнын 
ұйымдастыра алу

2.8 Түптеу ше-
берханасын 
техникалық 
жарақтандыру

9.2.8.1 алтын жалатылған баспақпен танысу, 
рельефті бедер туралы түсінік беру;
9.2.8.2 жұқалтыр бедер үшін көп функциялы 
баспақ құрылғысында бағдарлану;
9.2.8.3 алтын жалатқан баспақ құрылғысын 
зерделеу (материалға байланысты 
температуралық жұмыс режимі, клишенің 
тағайындалуы);
9.2.8.4 баспақтың жұмысқа даярлау, бедер 
түрлерін анықтау;
9.2.8.5 жұмыс үстелінде клишені орната алу 
жəне дайындау;
9.2.8.6 негізгі жұмыс бөлімдерімен таныстыру 
жəне тетік атауларын зерделеу: биговальді, 
бүктеуші жəне желімдеуші машина; 
9.2.8.7 құралмен жұмыс кезінде жұмыс орнын 
ұйымдастыра алу, қауіпсіз жұмыс ережесін 
білу, дұрыс қолдана алу жəне құралға матери-
алды таңдау 
9.2.8.8 жұмыс дəйектілігі туралы теориялық; 
мəліметтерінің болуы: биговальді, желімдеу, 
бүктеу машиналар жəне баспақ

2.9 Практикалық 
жұмыстар

9.2.9.1 таза тауарларды дайындауды игеру 
(білім алушы дəптері, жазба кітапшасы, блок-
нот);
9.2.9.2 дəптер қағаздарын бүктеуді өндіру;
9.2.9.3 тігу тəсілдері бойынша дəптерлерді 
блокке бірізділікпен біріктіру;
9.2.9.4 өңірбетті бұйымдардың алғашқы жəне 
соңғы парағына дайындау жəне жапсыру;
9.2.9.5 блок түбін жапсыру;
9.2.9.6 үш жағынан блокты кесуді игеру: алды, 
басы, құйыршығы;
9.2.9.7 мұқаба қабын дайындау: пішім 
жақтарын, қайта қою, шпация үлгісін;
9.2.9.8 түбіртекке жақтарын жинауды іске 
асыру;
9.2.9.9 құрамды мұқабаларда жабық 
мұқабаларды жасау 

2.10 Дербес 
жұмыс, жобалы 
тізім 

9.2.10.1 əртүрлі жұмыс түрлері үшін желімнің 
қажет түрін өз бетінше таңдау;
9.2.10.2 қажетті қоюлық пен жабысқақтықты 
ала отырып, жұмыс үшін желім дайындау;
9.2.10.3 қол жəне машина жұмысы үшін 
қажетті желімді өз бетінше қолдану;
9.2.10.4 екі, үш, төрт бүгуге бүктей алу
9.2.10.5 технологиялық карта бойынша өз 
бетінше жоспарлау;
9.2.10.6 техникалық есеп бойынша есеп жа-
сау; 9.2.10.7 сызбаға, техникалық суретке 
сүйене отырып, пішу мен құрастыруды өз 
бетінше жасау;
9.2.10.8 операциялардың тəртібін сақтай оты-
рып, брошюралық бұйымдарды өз бетінше 
жасау
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3.1 Еңбек зат-
тарын талдау 
жəне бағалау

9.3.1.1 техникалық терминдерді қолдана оты-
рып, өзінің жəне өзгенің жұмыстарынан көрініс 
табатын ой мен тақырыптарды сипаттау; 
9.3.1.2 өзінің жəне өзгенің жұмысын бейімдеу, 
жетілдіру бойынша конструктивные коммента-
рии қабылдау жəне ұсыныс беру; 
9.3.1.3 дайын жұмысты барлық сыныпқа пре-
зентациялау

3.2.Оқу жылын-
дағы бақылау 
қорытынды 
жұмыс

9.3.2.1 брошюралық бұйымдарды дайындау 
бойынша өз бетінше қорытынды жұмыс

4-тоқсан

1.
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1.1 Еңбек затта-
ры туралы жал-
пы мəліметтер

9.1.1.1 өзгенің пікіріне, əр түрлі халықтардың 
тарихына жəне мəдениетіне құрмет қарым-
қатынасын таныту
9.1.1.2 еңбек заттарының ерекшеліктерін зер-
делеу мен сипаттауға өз бетінше ұмтылу

1.2 Техникалық 
мəліметтер

9.1.1.1 өзгенің пікіріне, əр түрлі халықтардың 
тарихына жəне мəдениетіне құрмет қарым-
қатынасын таныту;
9.1.1.2 еңбек заттарының ерекшеліктерін зер-
делеу мен сипаттауға өз бетінше ұмтылу;
9.1.2.3 құралдармен қауіпсіз жұмыс істеу 
ережелерін білу жəне орындау, жұмысты 
орындау барысында санитарлық-гигиеналық 
талаптарды сақтау

1.3 
Материалтану 
«қағаз бен кар-
тон өндірісі 
жəне олардың 
қасиеттері»

9.1.3.1 полиграфиялық өндірісте 
қолданылатын жасанды жəне синтетикалық 
материалдар туралы түсінігінің болуы;
9.1.3.2 синтетикалық жəне жасанды 
материалдардың қасиеттері туралы түсінігінің 
болуы;
9.1.3.3 зертханалық жолмен жасанды 
материалдардың қасиеттерін анықтау;
9.1.3.4 жасанды материалдарды табиғидан 
ажырату;
9.1.3.5 синтетикалық материалдардың 
процесстері туралы түсінігінің болуы;
9.1.3.6 жасанды жəне табиғи материалдардың 
өндіріс процестері туралы түсінігінің болуы;
9.1.3.7 қолдан жасалған бұйымдарды 
өндірістіктен анықтай алу

1.4 Баспа-түптеу 
құралдарында 
қауіпсіз жұмыс 
ережесі

9.1.4.1 түптеу құралдарындағы қауіпсіз жұмыс 
ережесін сақтау (жұмсақ мұқабаға арналған 
машина, қатты мұқабаға арналған құралдар, 
бүктеуші, кескіш, ламинатор) ;
9.1.4.2 бүктегіш машинадағы қауіпсіздік 
тəсілдерін сақтау;
9.1.4.3 түптеу машиналарындағы қауіпсіздік 
тəсілдерін сақтау (жұмсақ түптеу, қатты түптеу 
машинасы) ;
9.1.4.4 биговальді машинадағы қауіпсіз жұмыс 
тəсілдерін сақтау

1.5 Əдеп 
жəне еңбек 
заңнамасы

9.1.5.1 жұмысқа қабылдауға байланысты 
іскерлік құжаттамаларды ресімдеуді меңгеру;
9.1.5.2 жұмысқа орналасу барысындағы тəртіп 
ережелерінің жəне жұмыс берушінің ұсынатын 
барлық талаптарының маңыздылығымен та-
нысу;
9.1.5.3 еңбек шартын толтыру ережелерімен 
танысу
9.1.5.4 еңбекті қорғау туралы түсінік беру;
9.1.5.5 дағдыларының болуы жəне жұмыс-
шылар мен қызметшілердің қауіпсіздігінің 
негізгі ережелері туралы түсінік алу; 
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2.1 Аппликация 9.2.1.1 аппликацияны бейнелеу техникасының 
бір түрі ретінде білу;
9.2.1.2 көшпелі халықтармен байланысты ап-
пликация туралы түсінік беру;
9.2.1.3 «Аппликация» жəне «Коллаж» техника-
сында бұйымдарды дайындау ерекшеліктерін 
қолдану;
9.2.1.4 жұмыс барысында қолданылатын 
материалдардың қасиеттерін: түсін, текстура-
сын, пайда болуын анықтау;
9.2.1.5 белгілеу, пішу тəсілдерін игеру. Кесетін 
құралдармен жəне жабдықтармен қауіпсіз 
жұмыс ережесін білу;
9.2.1.6 түсі мен формасын үйлестіре отырып, 
мұқабаларды ресімдеу дағдыларының болуы;
9.2.1.7 аппликация техникасында сабақтарды 
ұйымдастыру туралы түсінігінің болуы;
9.2.1.8 аппликация техникасында жұмыс үшін 
материал мен құралдарды таңдау ережелерін 
игеру; 
9.2.1.9 аппликацияны орындау дəйектілігі 
тəсілдерін жəне ережесін сақтау 

2.2 Картонаж 
өндірісі

9.2.2.1 көрсету мен түсіндіру бойынша жо-
спарлауды орындау;
9.2.2.2 қарапайым сызылуы күрделі 
бұйымдарды дайындау;
9.2.2.3 бұйымдардың сапасын үлгімен салы-
стыру арқылы талдауды іске асыру;
9.2.2.4 материал талшықтарының бағыттарын 
ескере отырып, картон рицовкасы түсінігін 
меңгеру;
9.2.2.5 қол жəне механикалық құралдарды 
қолдана отырып, рицовканы орындау

2.3 Мұқаба 
өндірісі

9.2.3.1 модельдеу жəне құрастыру объектісін 
анықтау;
9.2.3.2 үлгіні талдау əңгімелесу процесінде 
жұмыс жоспарын құрастыру;
9.2.3.3 бұйымды орындау барысында жоспар-
лауды ұстану; 
9.2.3.4 полиграфиялық комбинат құрылымы 
туралы жалпы түсініктің болуы;
9.2.3.5 баспаханадағы жəне өндірістегі 
түптеуші мамандығы туралы түсініктің болуы;
9.2.3.6 жұмыстың бригадалық əдісі туралы 
түсінік беру;
9.2.3.7 нормалар мен талаптар жəне дайын-
далатын өнімнің сапасы туралы түсінігінің 
болуы;
9.2.3.8 полиграфиялық комбинаттың əрбір 
цехының жұмыс мазмұны туралы түсінігінің 
болуы

2.4 Брошюралық 
бұйымдар

9.2.4.1 полиграфия түсінігі;
9.2.4.2 полиграфиялық өнеркəсібі салалары-
мен таныстыру;
9.2.4.3 таза жазылған тауарлар (фабрика, 
цех) өндірісі;
9.2.4.4 қол бүктеуіш технологиясын қолдану 
жəне машиналы бүктеуішпен танысу; 
9.2.4.5 білім алушылардың брошюралық 
бұйымдарды жинауын жəне таза бұйымдарды 
біріктіру тəсілдерін меңгеру;
9.2.4.6 білім алушыларды брошюралық 
өнімдерді машинамен бекітудің 
əралуандылығымен таныстыру

2.5 Кітаптың түбі 9.2.5.1 білім алушыларға 5-тен 9-ға дейінгі 
үлгілік мұқабалардың макеттерімен танысу 
ұсынылады;
9.2.5.2 құрылым ерекшеліктерін, мұқаба 
материалының қасиеттері мен түрлерін ажы-
рату;
9.2.5.3 стандартты мұқабалардың техникалық 
сипаттамасын іске асыруға ұмтылу; 
9.2.5.4 мұқабаны дайындау тəртібін сақтау; 
9.2.5.5 стандартты мұқабаларда блокты 
біріктіру тəсілдерін ажырату;
9.2.5.6 бесіншіден тоғызыншыға дейінгі 
мұқаба қаптарының түрлерін ажырату (бір 
тетіктен құралған, жапсырма жақтарымен 
жəне жапсырма түбіртегімен, жапсырма 
жақтарымен жəне жиекті түбіртегімен)

2.6 Ою шығар-
машылығы 
мен апплика-
ция техника-
сын қолданып 
мұқабаларды 
ресімдеу

9.2.6.1 əрленген мұқаба қаптарын білу;
9.2.6.2 білім алушыларға брошюралық өнім 
үшін кеңсе техникасында мұқабаларды 
ресімдеу туралы түсінік беру
9.2.6.3 үлгіге қатысты өз жұмысының сапасын 
талдай алу;
9.2.6.4 түстерді ажырату жəне атау, түстердің 
гармониялық үйлесімін таңдау;
9.2.6.5 қолдан жəне баспақ арқылы 
мұқабаларды алтындау туралы түсінік беру;
9.2.6.6 қолдан жəне көпфункциялы баспақ 
арқылы алтындау үшін түптеуші қолданатын 
материалдармен жəне керек-жарақтармен 
таныстыру; 

2.7 Кітап-журнал 
өнімдерін 
жөндеу

9.2.7.1 кітаптарды жəне брошюраларды 
жөндеу үшін материалды дұрыс таңдауды іске 
асыра алу;
9.2.7.2 бұйымдардың бүліну түрлерін (сыртқы, 
ішкі) жəне жөндеудің күрделілік дəрежесін 
анықтау;
9.2.7.3 сигнатураның тағайындалуы туралы 
түсінігінің болуы;
9.2.7.4 кітап жөндеу тəртібі туралы білімдерін 
меңгеру;
9.2.7.5 кітаптарды жəне брошюралар-
ды жөндеу барысында жұмыс орнын 
ұйымдастыра алу;
9.2.7.6 жөндеуді орындау мен оны үлгімен са-
лыстыра отырып, алған білімдерін бекіту

2.8 Түптеу ше-
берханасын 
техникалық 
жарақтандыру

9.2.8.1 алтын жалатылған баспақпен танысу, 
рельефті бедер туралы түсінік беру;
9.2.8.2 жұқалтыр бедер үшін көп функциялы 
баспақ құрылғысында бағдарлану; 
9.2.8.3 алтын жалатқан баспақ құрылғысын 
зерделеу (материалға байланысты 
температуралық жұмыс режимі, клишенің 
тағайындалуы); 
9.2.8.4 баспақтың жұмысқа даярлау, бедер 
түрлерін анықтау;
9.2.8.5 жұмыс үстелінде клишені орната алу 
жəне дайындау;
9.2.8.6 негізгі жұмыс бөлімдерімен таныстыру 
жəне тетік атауларын зерделеу: биговальді, 
бүктеуші жəне желімдеуші машина; 
9.2.8.7 құралмен жұмыс кезінде жұмыс орнын 
ұйымдастыра алу, қауіпсіз жұмыс ережесін 
білу, дұрыс қолдана алу жəне құралға матери-
алды таңдау; 
9.2.8.8 жұмыс дəйектілігі туралы теориялық 
мəліметтерінің болуы: биговальді, желімдеу, 
бүктеу машиналар жəне баспақ;
9.2.8.9 картон ажыратқыш білдек (папшер) ту-
ралы түсінік беру 

2.9 Практикалық 
жұмыстар

9.2.9.1 таза тауарларды дайындауды игеру 
(білім алушы дəптері, жазба кітапшасы, блок-
нот);
9.2.9.2 дəптер қағаздарын бүктеуді өндіру; 
9.2.9.3 тігу тəсілдері бойынша дəптерлерді 
блокке бірізділікпен біріктіру;
9.2.9.4 өңірбетті бұйымдардың алғашқы жəне 
соңғы парағына дайындау жəне жапсыру;
9.2.9.5 блок түбін жапсыру;
9.2.9.6 үш жағынан блокты кесуді игеру: алды, 
басы, құйыршығы;
9.2.9.7 мұқаба қабын дайындау: пішім 
жақтарын, қайта қою, шпация үлгісін; 
9.2.9.8 түбіртекке жақтарын жинауды іске 
асыру;
9.2.9.9 құрамды мұқабаларда жабық 
мұқабаларды жасау;
9.2.9.10 мұқаба қабын əрлеуді жасау;
9.2.9.11 мұқаба қабына блокты дайындау 
жəне қою

2.10 Дербес 
жұмыс, жобалы 
тізім 

9.2.10.1 əртүрлі жұмыс түрлері үшін желімнің 
қажет түрін өз бетінше таңдау;
9.2.10.2 қажетті қоюлық пен жабысқақтықты 
ала отырып, жұмыс үшін желім дайындау;
9.2.10.3 қол жəне машина жұмысы үшін 
қажетті желімді өз бетінше қолдану;
9.2.10.4 екі, үш, төрт бүгуге бүктей алу;
9.2.10.5 технологиялық карта бойынша өз 
бетінше жоспарлау;
9.2.10.6 техникалық есеп бойынша есеп жа-
сау;
9.2.10.7 сызбаға, техникалық суретке сүйене 
отырып, пішу мен құрастыруды өз бетінше 
жасау;
9.2.10.8 операциялардың тəртібін сақтай оты-
рып, брошюралық бұйымдарды өз бетінше 
жасау;
9.2.10.9 бір дəптерлік бұйымдарды біріктіру 
тəсілдері туралы өз бетінше шешім қабылдау
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3.1 Еңбек зат-
тарын талдау 
жəне бағалау

9.3.1.1 техникалық терминдерді қолдана оты-
рып, өзінің жəне өзгенің жұмыстарынан көрініс 
табатын ой мен тақырыптарды сипаттау; 
9.3.1.2 өзінің жəне өзгенің жұмысын бейімдеу, 
жетілдіру бойынша конструктивные коммента-
рии қабылдау жəне ұсыныс беру; 
9.3.1.3 дайын жұмысты барлық сыныпқа пре-
зентациялау

3.2.Оқу 
жылындағы 
бақылау 
қорытынды 
жұмыс

9.3.2.1 брошюралық бұйымдарды дайындау 
бойынша өз бетінше қорытынды жұмыс

4) 10-сынып:
7-кесте

Бө
лі
м Бөлімше Оқыту мақсаттары

1-тоқсан
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1.1 Еңбек затта-
ры туралы жалпы 
мəліметтер

10.1.1.1 əртүрлі мəдениет, нəсіл, діни сенім 
адамдарына толеранттық таныту

1.2 Техникалық 
мəліметтер

10.1.2.1 жұмысқа қажетті материалдар мен 
құралдарды өз бетінше таңдау

1.3.Материалтану 
«қағаз бен кар-
тон өндірісі 
жəне олардың 
қасиеттері»

10.1.3.1 брошюра бұйымдарын дайын-
дау үшін қолданылатын материалдарды 
таңдауды іске асыру;
10.1.3.2 қатты түптеу бұйымдары үшін мате-
риал таңдау

1.4 Баспа-түптеу 
құралдарында 
қауіпсіз жұмыс 
ережесі

10.1.4.1 көп функциялы баспақтағы қауіпсіз 
жұмыс ережесін орындау;
10.1.4.2 электр ламинаторындағы қауіпсіз 
жұмыс ережесін сақтау

1.5 Əдеп жəне 
еңбек заңнамасы

10.1.5.1 еңбек ұжымындағы кəсіби əдепті 
сақтау;
10.1.5.2 кəсіби жауапкершілік туралы 
түсінігінің болуы
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2.1. Аппликация 10.2.1.1 «аппликация» техникасында мате-
риал таңдау дағдыларын игеру; 
10.2.1.2 жұмыста қолданылатын 
материалдардың қасиеттерін білу;
10.2.1.3 əртүрлі материалдардан аппликация 
техникасын меңгеру;
10.2.1.4 əртүрлі аппликация түрлерінде 
қолданылатын құралдарды, тетіктерді білу

2.2 Картонаж 
өндірісі

10.2.2.1 картонаж бұйымдарын модельдеу 
жəне сызу арқылы картонаж бұйымдарының 
модельдерін дайындау

2.3.Мұқаба 
өндірісі

10.2.3.1 еңбек затын дайындау дəйектілігін 
өз бетінше анықтау;
10.2.3.2 тұрмыстағы еңбек затының 
тағайындалуы мен қолданылуын біл

2.4 Брошюралық 
бұйымдар

10.2.4.1 брошюралық өнімдерді өнеркəсіптік 
дайындау технологиясын меңгеру; 
10.2.4.2 білім алушыларға брошюралық 
бұйымдардың түрлері жəне олардың 
құрылымдық ерекшеліктері туралы түсінік 
беру

2.5 Кітаптың түбі 10.2.5.1 білім алушыларды баспахана 
құрылғыларымен таныстыру (цех, аумақ);
10.2.5.2 мұқаба-брошюралық процестерді 
орындау үшін негізгі білдектер мен машина-
лар туралы түсінік беру

2.6 Ою шығарма-
шылығы мен ап-
пликация техни-
касын қолданып 
мұқабаларды 
ресімдеу

10.2.6.1 рельефті бедер туралы түсінік беру;
10.2.6.2 жұқалтыр бедері үшін көп функция-
лы баспақ құрылғысында бағдарлану

2.7 Кітап-журнал 
өнімдерін жөндеу

10.2.7.1 кітаптың бүліну түрлерін анықтай 
отырып, практикалық біліктер мен 
дағдыларды бекіту;
10.2.7.2 жөндеудің күрделілік дəрежесін 
орнату;
10.2.7.3 кітаптың ішкі жəне сыртқы 
бүлінулерін жою

2.8 Түптеу ше-
берханасын 
техникалық 
жарақтандыру

10.2.8.1 полиграфиялық құралмен жұмыс 
барысында практикада алған білімдерін 
қолдану; 
10.2.8.2 құралдардың негізгі жұмыс бөлім-
дерін білу, жұмыс орнын ұйымдастыра алу; 
10.2.8.3 əр машинада операцияны бірізділік-
пен орындау, сəйкес материалды қолдану; 
10.2.8.4 құралдың техникалық жағдайын 
қадағалау жөнделмеген жағдайында шара-
лар қолдану

2.9 Практикалық 
жұмыстар

10.2.9.1 еңбек опрацияларын жоспарлау 
жолын игеру; 
10.2.9.2 кітаптар мен брошюралық 
бұйымдарды дайындау бойынша 
практикалық дағдыларды бекіту; 
10.2.9.3 миниатюрных кітаптарды дайындау 
техникасын игеру.

2.10 Дербес 
жұмыс, жобалы 
тізім 

10.2.9.1 еңбек опрацияларын жоспарлау 
жолын игеру;
10.2.9.2 кітаптар мен брошюралық 
бұйымдарды дайындау бойынша 
практикалық дағдыларды бекіту;
10.2.9.3 миниатюрных кітаптарды дайындау 
техникасын игеру
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рын талдау жəне 
бағалау

10.3.1.1 техникалық терминдерді қолдана 
отырып, өзінің жəне өзгенің жұмыстарын 
құру үшін қолданылатын əдістер мен 
тəсілдерді талқылау жəне бағалау

3.2 Оқу 
жылындағы 
бақылау 
қорытынды 
жұмыс

10.3.2.1 кітап бұйымдарын дайындау бойын-
ша өз бетінше қорытынды жұмыс


