RESMI

2. Жұмыстарды орындау технологиялары

1.3.
Материалдар,
құралдар мен
жабдықтарға сараптама жасау

2.1 Автокөліктерге арналған
тұрақтар, гүлзарлар, спортттық
алаңдар, демалыс зоналарын
жобалау
2.2
8.2.2.1 ағаш кесінділері мен қағаздарды
Құрастыру
үлгілеу, қарапайым заттарды құрастыру;
8.2.2.2 құрастыру құжатнамаларын
құрастыру деңгейлерін білу;
8.2.2.3 есік алды аумақтарына арналған заттарды құрастыру ретін білу
2.3
8.2.3.1 түсіндіруге арналған графика негізін
пайдалану;
Графикалық
8.2.3.2 суретті орындау тəртібін білу;
сауаттылық
8.2.3.3 шаблондарды орындау деңгейлерін
негіздері
білу;
8.2.3.4 суретті материалға қою тəртібін білу;
8.2.3.5 суретті материалға қою тəртібін білу;
8.2.3.6. технологиялық картаның орындалу
тəртібін білу;
8.2.3.7 материалды пішудің картаны орындау
тəртібін білу;
8.2.3.8 өнім эскизін орындау тəртібін білу
2.4
8.2.4.1 мезгілдік киімдер мен қорғаныс
Технологиялық
құралдарына күтім жасау тəртібін білу;
8.2.4.2 құралдар мен жабдықтарды
дағдыларды
дайындау, жөндеу, олардың қызмет көрсету
жетілдіру
тəртібін білу; 8.2.4.3 жол, аллеяларға күтім
жасау тəртібін білу;
8.2.4.4 қойма жəне өндірістік ғимараттарға
күтім жасау тəртібін білу;
8.2.4.5 жүк түсіру-жүк тиеу жұмыстарын
орындау тəртібін білу;
8.2.4.6 ағаш бұтақтарын өлшемі бойынша
жаң-жағынан кесу;
8.2.4.7 өлшем бойынша жон алу;
8.2.4.8 зқұралдары қайрау негізін білу;
8.2.4.9 металлды егеп жəне егемей кесудің
негіздерін білу;
8.2.4.10 ұрмалы құралдармен жұмыс жасауды жүзеге асыру;
8.2.4.11 металлды болгаркамен кесу
негіздерін білу;
8.2.4.12 қолымен кесуші құралдар жəне
электрқұралдарын қайтаудың ретін білу;
8.2.4.13 сантехникалық жұмыстарды орындау (кранды жөндеу, участокты суғару);
8.2.4.14 кесу арқылы өрнек салу ретін атау;
8.2.4.15 водозапорной арматуры шашып,
қайта біріктіру тəртіптерін атау
2.5 Жобалаудың
қорытынды
деңгейі

8.2.5.1 фото, видеоесеп түріндегі оқыту
қорытындыларын ұсыну;
8.2.5.2 жұмыс дəптерінде графикалық
жұмыстарды ұсыну;
8.2.5.3 қызмет қорытындылары, жұмыстың
орындалу деңгейлерін фотолармен ұсыну

2.6. Мектепті
көркейту

8.2.6.1 мектептің шаруашылық қызметі мен
участогын рəсімдеуге көмектесу;
8.2.6.2 бетонннан жасалған мүсіндеу техникасында өнімдер дайындау (саңырауқұлақ,
доп); 8.2.6.3 ағаш пен бұтақтардан жасалған
өнімдерді дайындау (қоршаулар, орындық);
8.2.6.4 плиталық, тас жабындыларын
дайындау жəне оның қызметі
(плитка, таспен бекіту)

2.7 Өндірістік
тəжірибе
2.8
Құралдарды дайындау

8.2.7.1 жақын аумақтар мен ғимаратарға
қызмет көрсетуде бірікке жұмыстарға қатысу.
8.2.8.1 еңбек қызметіне арналған
бейімдеулер мен жеке құралдарды жасау;
8.2.8.2 есік алды құралдарын дайындау
(сыпырғыш, тырма, қарға арналған күректер);
8.2.8.3 бейімдеу жəне ағаш құралдарын дайындау (бұрыш, рейсмус);
8.2.8.4 жұмысты орындауға арналған
бейімдеулерді дайындау (қысқыштар, шаблондар, кондукторлар)

3. Еңбек пəнін сараптау жəне бағалау

3.1 Өз қызметінің 8.3.1.1 жұмысты орындау реті туралы ауызнəтижелерін
ша есепті дайындау;
ұсыну
8.3.1.2 жұмыс дəптеріндегі жұмыс ретінің
нобайын ұсыну
3.2 Ұдайы əрекет 8.3.2.1 көрмеге жұмыс дайындау, жұмысқа
етуші мектеп
сипатта беру.
көрмесіне жұмыс
ұсыну
3.3 Барлық дең- 8.3.3.1 барлық көрмелерге қатысу;
гейлердегі көр8.3.3.2 көрмелерге қатысқаны үшін грамотаға
мелерге қатысу
ұсыну.
8.3.4.1 жұмысқа қабылдау бойынша оқыту
3.4 БАҚ-тағы
жұмыстарды
фильмдерін жасауға қатысуды қабылдау;
түсіндіру
8.3.4.2 бағдарлама тақырыптары бойынша
жұмыс тəжірибесін оқытушымен бірге жалпыландыру.

Бөлім

4) 9-сынып:
6-кесте
Бөлімше

Оқыту мақсаттары

1-тоқсан
9.1.1.1 өзін Қазақстанның азаматы ретінде
сезіну;
9.1.1.2 «ПИК-тің əртүрлі жұмысты
атқарушылары, аула сыпырушы» пəнінің
ерекшелігін білу»;
9.1.1.3 ПИК-тің əртүрлі жұмысты
атқарушылар, аула сыпырушының
міндеттерін атау;
9.1.1.4 жұмысшыға қойылатын тазалықгигиеналық талаптар;
9.1.1.5 ПИК-тің əртүрлі жұмысты
атқарушылар, аула сыпырушы жұмысындағы
қауіптерді атау;
9.1.1.6 алғашқы дəрігерге дейінгі көмекті
көрсету жəне құтқару қызметінің телефон
нөмірлерін білу;
9.1.1.7 аула аумағы жəне өтпелі бөліктегі
жұмыстарды атқару кезіндегі қауіптерді атау
1.2 Жұмыс
9.1.2.1 ғимаратты тазалау кезіндегі ережеережелері мен
лер мен тəсілдерді атау;
тəртіптері
9.1.2.2 сантехникалық жұмыстардың
ережелері мен тəртіптерін атау;
9.1.2.3 адам өтетін бөлікте жұмыстарды
орындау ережелерін атау
1.3 Материалдар, 9.1.3.1 аумақты тазалауға арналған
құралдары атау;
құралдар мен
жабдықтарға са- 9.1.3.2. ғимаратты тазалауға арналған
құралдарды атау;
раптама жасау
9.1.3.3 сантехникалық жұмыстарды
орындауға арналған құралдарды атау
2.1 Автокөліктер- 9.2.1.1 участоктағы жұмысты жоспарлау;
ге арналған
9.2.1.2 жоспарланған жұмысты орындауға
тұрақтар, гүлзар- кеткен шығын есебін білу;
лар, спортттық
9.2.1.3 гүлзар, спорт алаңдары, демалыс зоалаңдар, деманаларын белгілеуді жүзеге асыру
лыс зоналарын
жобалау
2.2 Құрастыру
9.2.2.1. ағаш кесінділері мен қағаздарды
үлгілеу, қарапайым заттарды құрастыру;
9.2.2.2. құрастыру құжатнамаларын
құрастыру деңгейлерін білу;
9.2.2.3. есік алды аумақтарына арналған заттарды құрастыру ретін білу
2.3 Графикалық 9.2.3.1. графика негіздерімен ойды жеткізу;
сауаттылық
9.2.3.2. заттың суретін салу;
негіздері
9.2.3.3. заттың шаблонын орындау;
9.2.3.4. суретті материалға апару
2.4
7.2.4.1 қорғаныс құралдары жəне сезомауТехнологиялық
сымдық киімдерге күтім жасау тəртібін атау;
дағдыларды
9.2.4.2 құралдар мен жабдықтарды дайынжетілдіру
дау, оларды жөндеу жұмыстары, олардың
қызмет көрсету тəртібін атау;
9.2.4.3 жол, аллеяларға күтім жасау тəртібін
атау;
9.2.4.4 жұмысты орындағаннан кейін
құралдарды тазалау ретін білу;
9.2.4.5 ағаштар мен бұтақтарды кесу ретін
білу;
9.2.4.6 түптер мне ағаштарды бояу;
9.2.4.7 ағаштардың жан-жағын дөңгелете
қоршау
2.5 Жобалаудың 9.2.5.1. альбом-қызмет туралы фотоесепті
қортынды деңгейі ұсыну;
9.2.5.2. өнімге беретін технологиялық
құжатты ұсыну
2.6 Мектепті
9.2.6.1 өндірістік тапсырыстарды орындау
көркейту
жəне участокты абаттандыру
9.2.7.1.күрделі жұмыстарды орындауда кіші
2.7 Өндірістік
тəжірибе
сынып білім алушыларына көмектесу
2.8.Құралдарды 9.2.8.1 еңбектің қызметін жəне оны орындау
дайындау
құрлдарының қажеттілігін түсіну;
9.2.8.2 есік алды құралдарды дайындау
(сыпыртқы, тырма, қар күреуге арналған
күрек)
3.1 Өз қызметінің 9.3.1.1 технологиялық картаны құру;
нəтижелерін
9.3.1.2 технологиялық карта, технологиялық
ұсыну
үрдістің нобайын ұсыну
3.2. Ұдайы əрекет 9.3.2.1. көрмеге жұмыс дайындау, жұмысқа
етуші мектеп
сипатта беру
көрмесіне жұмыс
ұсыну
3.3. БАҚ-тағы
9.3.4.1. жұмысқа қабылдау бойынша оқыту
жұмыстарды
фильмдерін жасауға қатысуды қабылдау;
түсіндіру
9.3.4.2. бағдарлама тақырыптары бойынша
жұмыс тəжірибесін оқытушымен бірге жалпыландыру
2-тоқсан
1.1 Еңбек пəні
9.1.1.1 өзгенің пікіріне сыйластық таныту;
туралы жалпы
9.1.1.2 «аула сыпырушы, ПИК-тің
мəліметтер
əртүрлі жұмысты атқарушылары» пəнінің
ерекшеліктерін өздігінен сипаттай алу;
9.1.1.3 аула сыпырушылар, ПИК-тің əртүрлі
жұмысты атқарушылары міндеттерін білу;
9.1.1.4 жұмысшыларға қойылатын тазалықгигиена талаптарын орындау;
9.1.1.5 аула сыпырушылар, ПИК-тің əртүрлі
жұмысты атқарушылары жұмыстарындағы
қауіптерді білу;
9.1.1.6 алғашқы дəрігерге дейінгі медициналық көмекті көрсете алу жəне құтқару
қызметтерінің телефон нөмірлерін білу;
9.1.1.7 көшенің өтетін бөлігі мен есік
алдындағы жұмыстарды орындау кезіндегі
қауіптерді атау;
1.2 Жұмысқа
9.1.2.1 ғимаратты тазалау кезіндегі ережеқабылау
лер мен тəсілдерді атау;
ережелері мен
9.1.2.2 сантехникалық жұмыстардың
тəртіптері
ережелері мен тəртіптерін атау;
9.1.2.3 адам өтетін бөлікте жұмыстарды
орындау ережелерін атау.
1.3
9.1.3.1 ағаштың қасиеттерін білу;
Материалдарды, 9.1.3.2 металлдың түрлері мен
құралдар мен
ерекшеліктерін білу;
жабдықтарды
9.1.3.3 цементтің ерекшеліктерін білу;
талдау
9.1.3.4 жылу сақтағыш материалдарды білу;
9.1.3.5 жақпа материалдарды білу;
9.1.3.6 электрқұралдарын білу;
9.1.3.7 аумақты тазалауға арналған
құралдарды білу;
9.1.3.8 ғимаратты жинауға арналған
құралдарды білу;
9.1.3.9 сантехникалық жұмыстарды орындау
кезіндегі құралдарды білу;
9.1.3.10 темір ісі жұмыстарын орындауға
арналған құралдарды білу;
9.1.3.11 темір ісі жұмыстарын орындауға
арналған бейімдеу жұмыстары жəне
құралдарын білу;
9.1.3.12 шыны жұмыстарын жүргізу
құралдарды білу
2.1 Автокөліктер- 9.2.1.1 участокта жұмысты жоспарлау
ге арналған
деңгейлерін білу
тұрақтар, гүлзарлар, спортттық
алаңдар, демалыс зоналарын
жобалау
2.2 Құрастыру
9.2.2.1 ағаш кесінділері мен қағаздарды
үлгілеу, қарапайым заттарды құрастыру;
9.2.2.2 құрастыру құжатнамаларын
құрастыру деңгейлерін білу;
9.2.2.3 есік алды аумақтарына арналған заттарды құрастыру ретін білу
2.3 Графикалық 9.2.3.1 графика негіздерімен ойды жеткізу;
сауаттылық
9.2.3.2 заттың суретін салу;
негіздері
9.2.3.3 заттың шаблонын орындау;
9.2.3.4 суретті материалға апару
2.4 Технология- 9.2.4.1 мезгілдік киімдер мен қорғаныс
лық дағдыларды құралдарына күтім жасау тəртібін білу;
жетілдіру
9.2.4.2 құралдар мен жабдықтарды дайындау, жөндеу, олардың қызмет көрсету
тəртібін білу;
9.2.4.3 жол, аллеяларға күтім жасау тəртібін
білу;
9.2.4.4 қойма жəне өндірістік ғимараттарға
күтім жасау тəртібін білу.
9.2.4.5 жүк түсіру-жүк тиеу жұмыстарын
орындау тəртібін білу;
9.2.4.6 шынылау бойынша жұмсытың оындау
тəртібін білу;
9.2.4.7 ағаш бұтақтарын өлшемі бойынша
жаң-жағынан кесу;
9.2.4.8 өлшемі бойынша жона алу;
9.2.4.9 құралдары қайрау негізін білу;
9.2.4.10 металлды егеп жəне егемей кесудің
негіздерін білу;

3.Еңбек пəндерін сараптау жəне
бағалау

1.1 Еңбек пəні
туралы жалпы
мəліметтер

1. Материалтану. Құралдар мен жабдықтар

1.2.
Жұмысқа
қабылдау
ережелері мен
тəртіптері

3-тоқсан
8.1.1.1.өз отаны үшін мақтаныш сезімін
таныту;
8.1.1.2 «аула сыпырушы, ПИК-тің
əртүрлі жұмысты атқарушылары» пəнінің
ерекшеліктерін білу жəне түсінуді көрсету;
8.1.1.3 аула сыпырушылар, ПИК-тің əртүрлі
жұмысты атқарушыларының міндеттерін
атау; 8.1.1.4 жұмысшыларға қойылатын
тазалық-гигиена талаптарын білу;
8.1.1.5 аула сыпырушылар, ПИК-тің əртүрлі
жұмысты атқарушылары жұмыстарындағы
қауіптерді білу;
8.1.1.6 алғашқы дəрігерге дейінгі медициналық көмекті көрсете алу жəне құтқару
қызметтерінің телефон нөмірлерін білу;
8.1.1.7 көшенің өтетін бөлігі мен есік
алдындағы жұмыстарды орындау кезіндегі
қауіптерді атау; 8.1.1.8 ағаш ісі жұмыстарын
орындау кезіндегі қауіптерді білу;
8.1.1.9 темір ісі жұмыстарын орындау
кезіндегі қауіптерді білу;
8.1.1.10 сылақ-бетон жұмыстарын орындау
кезіндегі қауіптерді білу;
8.1.1.11 шыны жұмыстарын орындау
кезіндегі қауіптерді білу.
8.1.2.1 ғимаратты тазалау кезіндегі ережелер мен тəсілерді білу;
8.1.2.2 сантехникалық жұмыстарды жүргізу
ережелері мен тəртіптерін білу;
8.1.2.3 өтпелі бөліктегі жұмыстарды орындау
кезіндегі ережелерді білу;
8.1.2.4 ағаш ісі жұмыстарының орындалу
ережелерін білу;
8.1.2.5 темір ісі жұмыстарын орындау
ережелерін білу;
8.1.2.6 сылақ-бетон жұмыстарын орындау
кезіндегі ережелерді білу;
8.1.2.7 сылақ-бетон жұмыстарын орындау
кезіндегі тəсілдерді білу;
8.1.2.8 шыны жұмытарын орындау кезіндегі
ережелерді білу.
8.1.3.1 ағаштың қасиеттерін білу;
8.1.3.2 металлдың түрлері мен ерекшеліктерін білу;
8.1.3.3 цементтің ерекшеліктерін білу;
8.1.3.4 жылу сақтағыш материалдарды білу;
8.1.3.5. жақпа материалдарды білу;
8.1.3.6 электрқұралдарын білу;
8.1.3.7 аумақты тазалауға арналған
құралдарды білу;
8.1.3.8 ғимаратты жинауға арналған
құралдарды білу;
8.1.3.9 сантехникалық жұмыстарды орындау
кезіндегі құралдарды білу;
8.1.3.10 темір ісі жұмыстарын орындауға
арналған құралдарды білу;
8.1.3.11 темір ісі жұмыстарын орындауға
арналған бейімдеу жұмыстары жəне
құралдарын білу;
8.1.3.12 шыны жұмыстарын жүргізу
құралдарды білу
8.2.1.1 участокта жұмысты жоспарлау
деңгейлерін білу.
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2. Жұмыстарды орындау технологиялары

1. Материалтану. Құралдар мен жабдықтар

1.1 Еңбек пəні
туралы жалпы
мəліметтер

1. Материал тану. Құралдар мен жабдықтар

8.2.4.20 ерітіндіні дайындау жəне сылақ
жұмыстарын орындау ретін білу;
8.2.4.21 ерітіндіні дайындау жəне бетон
жұмыстарын орындау ретін білу;
8.2.4.22 жұмысты орындағаннан кейін
құралдарды тазалау ретін білу;
8.2.4.23 шыны жұмыстарын орындаудың
ретін білу
2.5 Жобалаудың 8.2.5.1 қызмет туралы фотоесеп ұсыну;
қортынды деңгейі 8.2.5.2 жұмыс дəптеріндегі графикалық
жұмыстарды ұсыну
2.6 Мектепті
8.2.6.1 мектептің шаруашылық қызметі мен
көркейту
участогын рəсімдеуге көмектесу;
8.2.6.2 плиталық, тас жабындыларын дайындау жəне олардың қызмет көрсетуі (тас,
плитамен бекіту)
2.7 Өндірістік
8.2.7.1 аумақтар жанында жəне ғимараттың
тəжірибе
қызмет көрсетуі бойынша біріккен
жұмыстарға қатысу;
2.8 Құралдар
8.2.8.1 дербес еңбек қызметіне арналған
жасау
құралдар мен бейімдеулерді дайындау;
8.2.8.2 есік алды құралдарын дайындау
(сыпырғыш, тырма, қарға арналған күректер)
3.1 Өз қызметінің 8.3.1.1 жұмыстарды орындау реті туралы аунəтижелерін
ызша есеп құру;
ұсыну
8.3.1.2 жұмыс дəптеріндегі жұмыс ретінің
нобайын ұсыну;
3.2 Ұдайы əрекет 8.3.2.1 көрмеге жұмыс ұсыну, жұмыстың сиетуші мектеп
паттамасын жасау
көрмесіне жұмыс
ұсыну

2. Жұмыстарды орындау технологиялары

3. Еңбек пəнін сараптау жəне бағалау

(Жалғасы. Басы 2018 ж., 206-221, 223-227, 229,
2019 ж, 48, 51, 53, 58, 60, 62-нөмірлерде)

1.Материалтану. Құралдар мен жабдықтар

«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

2.Жұмыстарды орындау технологиясы

Астана қаласы

3.Еңбек пəнін сараптау жəне
талдау

№469

1.Материалтану. Құралдар мен жабдықтар

2018 жылғы 20 қыркүйек

3.1 Өз қызметінің 8.3.1.1 жұмысты орындау реті туралы ауызнəтижелерін
ша есепті дайындау;
ұсыну
8.3.1.2 жұмыс дəптеріндегі жұмыс ретінің
нобайын ұсыну
3.2 Ұдайы əрекет 8.3.2.1 көрмеге жұмыс дайындау, жұмысқа
етуші мектеп
сипатта беру
көрмесіне жұмыс
ұсыну
3.3 Барлық дең- 8.3.3.1 барлық көрмелерге қатысу;
гейлердегі көр8.3.3.2 көрмелерге қатысқаны үшін грамотаға
мелерге қатысу
ұсыну
8.3.4.1 жұмысқа қабылдау бойынша оқыту
3.4
фильмдерін жасауға қатысуды қабылдау;
БАҚ-тағы
8.3.4.2 бағдарлама тақырыптары бойынша
жұмыстарды
түсіндіру
жұмыс тəжірибесін оқытушымен бірге жалпыландыру.
4-тоқсан
1.1 Еңбек пəні
8.1.1.1 өз отаны үшін мақтаныш сезімін
туралы жалпы
таныту;
мəліметтер
8.1.1.2 «аула сыпырушы, ПИК-тің
əртүрлі жұмысты атқарушылары» пəнінің
ерекшеліктерін білу жəне түсінуді көрсету;
8.1.1.3 аула сыпырушылар, ПИК-тің əртүрлі
жұмысты атқарушылары міндеттерін атау;
8.1.1.4 жұмысшыларға қойылатын тазалықгигиена талаптарын білу;
8.1.1.5 аула сыпырушылар, ПИК-тің əртүрлі
жұмысты атқарушылары жұмыстарындағы
қауіптерді білу;
8.1.1.6 алғашқы дəрігерге дейінгі медициналық көмекті көрсете алу жəне құтқару
қызметтерінің телефон нөмірлерін білу;
8.1.1.7 көшенің өтетін бөлігі мен есік
алдындағы жұмыстарды орындау кезіндегі
қауіптерді атау;
8.1.1.8 ағаш ісі жұмыстарын орындау
кезіндегі қауіптерді білу;
8.1.1.9 темір ісі жұмыстарын орындау
кезіндегі қауіптерді білу;
8.1.1.10 сылақ-бетон жұмыстарын орындау
кезіндегі қауіптерді білу;
8.1.1.11 шыны жұмыстарын орындау
кезіндегі қауіптерді білу.
1.2 Жұмысқа
8.1.2.1 ғимаратты тазалау кезіндегі ережеқабылдау
лер мен тəсілерді білу;
ережелері мен
8.1.2.2 сантехникалық жұмыстарды жүргізу
тəртіптері
ережелері мен тəртіптерін білу;
8.1.2.3 өтпелі бөліктегі жұмыстарды орындау
кезіндегі ережелерді білу;
8.1.2.4 ағаш ісі жұмыстарының орындалу
ережелерін білу;
8.1.2.5 темір ісі жұмыстарын орындау
ережелерін білу;
8.1.2.6 сылақ-бетон жұмыстарын орындау
кезіндегі ережелерді білу;
8.1.2.7 сылақ-бетон жұмыстарын орындау
кезіндегі тəсілдерді білу;
8.1.2.8 шыны жұмыстарын орындау кезіндегі
ережелерді білу
1.3 Материалдар, 8.1.3.1 ағаштың қасиеттерін білу;
құралдар мен
8.1.3.2 металлдың түрлері мен
жабдықтарға са- ерекшеліктерін білу;
раптама жасау
8.1.3.3 цементтің ерекшеліктерін білу;
8.1.3.4 жылу сақтағыш материалдарды білу;
8.1.3.5 жақпа материалдарды білу;
8.1.3.6 электрқұралдарын білу;
8.1.3.7 аумақты тазалауға арналған
құралдарды білу;
8.1.3.8 ғимаратты жинауға арналған
құралдарды білу;
8.1.3.9 сантехникалық жұмыстарды орындау
кезіндегі құралдарды білу;
8.1.3.10 темір ісі жұмыстарын орындауға
арналған құралдарды білу;
8.1.3.11 темір ісі жұмыстарын орындауға
арналған бейімдеу жұмыстары жəне
құралдарын білу;
8.1.3.12 шыны жұмыстарын жүргізу
құралдарды білу
2.1. Автокөліктер- 8.2.1.1 участокта жұмысты жоспарлау
ге арналған
деңгейлерін білу;
тұрақтар, гүлзар- 8.2.1.2 жоспарланған жұмыстарды
лар, спортттық
орындауға кететін шығындар есебін білу;
алаңдар, дема8.2.1.3 гүлзар, спорт алаңдары, демалыс
лыс зоналарын
орындарын белгілеу ретін білу
жобалау
2.2 Құрастыру
8.2.2.1 ағаш кесінділері мен қағаздарды
үлгілеу, қарапайым заттарды құрастыру;
8.2.2.2 құрастыру құжатнамаларын
құрастыру деңгейлерін білу;
8.2.2.3 есік алды аумақтарына арналған заттарды құрастыру ретін білу
2.3 Графикалық 8.2.3.1. түсіндіруге арналған графика негізін
сауаттылық
пайдалану;
негіздері
8.2.3.2. суретті орындау тəртібін білу;
8.2.3.3. шаблондарды орындау деңгейлерін
білу;
8.2.3.4. суретті материалға қою тəртібін білу;
8.2.3.5. суретті материалға қою тəртібін білу;
8.2.3.6. технологиялық картаның орындалу
тəртібін білу;
8.2.3.7. материалды пішудің картаны орындау тəртібін білу;
8.2.3.8. өнім эскизін орындау тəртібін білу
8.2.4.1 мезгілдік киімдер мен қорғаныс
2.4
Технологиялық
құралдарына күтім жасау тəртібін білу;
дағдыларды
8.2.4.2 құралдар мен жабдықтарды дайынжетілдіру
дау, жөндеу, олардың қызмет көрсету
тəртібін білу;
8.2.4.3 жол, аллеяларға күтім жасау тəртібін
білу;
8.2.4.4 қойма жəне өндірістік ғимараттарға
күтім жасау тəртібін білу;
8.2.4.5 жүк түсіру-жүк тиеу жұмыстарын
орындау тəртібін білу;
8.2.4.6 шынылау бойынша жұмысты орындау
тəртібін білу;
8.2.4.7 ағаш бұтақтарын өлшемі бойынша
жаң-жағынан кесу;
өлшем бойынша жон алу;
8.2.4.8 өлшемі бойынша жона алу;
8.2.4.9 құралдары қайрау негізін білу;
8.2.4.10 металлды егеп жəне егемей кесудің
негіздерін білу;
8.2.4.11 ұрмалы құралдармен жұмыс жасауды жүзеге асыру;
8.2.4.12 металлды болгаркамен кесу
негіздерін білу;
8.2.4.13 қолымен кесуші құралдар жəне
электрқұралдарын қайтаудың ретін білу;
8.2.4.14 сантехникалық жұмыстарды орындау (кранды жөндеу, участокты суғару);
8.2.4.15 кесу арқылы өрнек салу ретін атау;
8.2.4.16 водозапорной арматуры шашып,
қайта біріктіру тəртіптерін атау;
8.2.4.17 суғаруға арналған шлангтарды орау
жəне жинау ретін білу;
8.2.4.18 өсімдіктерді суғару ретін білу;
7.2.4.19 сылақ жəне бетон жұмыстарын
орындау ретін білу;
8.2.4.20 сыртқы бетті сылақ жұмыстарына
дайындау деңгейлерін білу;
8.2.4.21 құмды елегіштен өткізу жəне құрғақ
қоспаны дайындау қажеттілігін түсіну;
8.2.4.22 сылақ жұмыстарын орындау жəне
ерітіндіні дайындау ретін білу;
8.2.4.23 бетон жұмыстарын орындау жəне
ерітіндіні дайындау ретін білу;
8.2.4.24 жұмыстарды орындаудан кейінгі
құралдарды тазалау қажеттілігін білу;
8.2.4.25 көшет отырғызу оған күтім жасаудың
тəсілдерін білу;
8.2.4.26 өсімдік зиянкестері мен ауруларымен күресу тəсілдерін білу;
8.2.4.27 дəн өсіру тəсілдерін білу;
8.2.4.28 көшетке күтім жасау тəсілдерін білу;
8.2.4.29 өсімдіктерді қоректендіру жəне
суғару ретін білу;
8.2.4.30 ағаштар мен бұталарды кесу
тəсілдерін қолдану;
8.2.4.31 ағаштар мен бұтақтарды бояуды
қалыптастыру;
8.2.4.32 ағаштардың айналасын қоршауды
қалыптастыру;
8.2.4.33 шыны жұмыстарын орындау ретін
білу
2.5 Жобалаудың 8.2.5.1 фото, видеоесеп түріндегі оқыту
қорытындыларын ұсыну;
қорытынды
8.2.5.2 жұмыс дəптерінде графикалық
деңгейі
жұмыстарды ұсыну;
8.2.5.3 қызмет қорытындылары, жұмыстың
орындалу деңгейлерін фотолармен ұсыну
2.6 Мектептің
8.2.6.1 мектептің шаруашылық қызметі мен
көркейту
участогын рəсімдеуге көмектесу;
8.2.6.2 бетонннан жасалған мүсіндеу техникасында өнімдер дайындау (саңырауқұлақ,
доп);
8.2.6.3 ағаш пен бұтақтардан жасалған
өнімдерді дайындау (қоршаулар, орындық);
8.2.6.4 плиталық, тас жабындыларын дайындау жəне оның қызметі (плитка, таспен бекіту)
2.7 Өндірістік
8.2.7.1 аумақтар жанында жəне ғимараттың
тəжірибе
қызмет көрсетуі бойынша біріккен
жұмыстарға қатысу.
2.8 Құралдарды 8.2.8.1 еңбек қызметіне арналған
дайындау
бейімдеулер мен жеке құралдарды жасау;
8.2.8.2 есік алды құралдарын дайындау
(сыпырғыш, тырма, қарға арналған күректер);
8.2.8.3 бейімдеу жəне ағаш құралдарын дайындау (бұрыш, рейсмус);
8.2.8.4 жұмысты орындауға арналған
бейімдеулерді дайындау (қысқыштар, шаблондар, кондукторлар)

2. Жұмыстарды орындау технологиялары

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ
БҰЙРЫҒЫ

3. Еңбек пəнін сараптау жəне бағалау
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9.2.4.11 ұрмалы құралдармен жұмыс жасауды жүзеге асыру;
9.2.4.12 металлды болгаркамен кесу
негіздерін білу;
9.2.4.13 қолымен кесуші құралдар жəне
электрқұралдарын қайтаудың ретін білу;
9.2.4.14 сантехникалық жұмыстарды орындау (кранды жөндеу, участокты суғару);
9.2.4.15 кесу арқылы өрнек салу ретін атау;
9.2.4.16 суды ұстап тұратын арматураны шашып, қайта біріктіру тəртіптерін атау
2.5 Жобалаудың 9.2.5.1 альбом-қызмет туралы фотоесепті
қортынды деңгейі ұсыну;
9.2.5.2 өнімге беретін технологиялық
құжатты ұсыну;
9.2.5.3 технологиялық үрдістің сурет, виделарын ұсыну
2.6 Мектепті
9.2.6.1 өндірістік тапсырыстарды орындау
көркейту
жəне участокты абаттандыру
2.7 Өндірістік
9.2.7.1 күрделі жұмыстарды орындауда кіші
тəжірибе
сынып білім алушыларына көмектесу
2.8 Құралдарды 9.2.8.1 еңбектің қызметін жəне оны орындау
дайындау
құралдарының қажеттілігін түсіну;
9.2.8.2 есік алды құралдарды дайындау (сыпыртқы, тырма, қар күреуге арналған күрек);
9.2.8.3 ағаш құралдары мен бейімдеулерді
дайындау (бұрыш, рейсмус);
9.2.8.4 жұмысты орындау үшін бейімдеулерді
дайындау (қысқыш, шаблон, кондукторлар)
3.1 Өз қызметінің 9.3.1.1 технологиялық картаны құру;
нəтижелерін
9.3.1.2 технологиялық карта, технологиялық
ұсыну
үрдістің нобайын ұсыну
3.2 Ұдайы əрекет 9.3.2.1 көрмеге жұмыс дайындау, жұмысқа
етуші мектеп
сипатта беру
көрмесіне жұмыс
ұсыну
3.3 Барлық дең- 9.3.3.1 барлық көрмелерге қатысу;
гейлердегі көрме- 9.3.3.2 көрмелерге қатысқаны үшін грамотаға
лерге қатысу
ұсыну
3.4 БАҚ-тағы
9.3.4.1 жұмысқа қабылдау бойынша оқыту
фильмдерін жасауға қатысуды қабылдау;
жұмыстарды
9.3.4.2 бағдарлама тақырыптары бойынша
түсіндіру
жұмыс тəжірибесін оқытушымен бірге жалпыландыру
3-тоқсан
1.1 Еңбек пəні
9.8.1.1.1.өз отаны үшін мақтаныш сезімін
туралы жалпы
таныту;
мəліметтер
9.1.1.2 «аула сыпырушы, ПИК-тің
əртүрлі жұмысты атқарушылары» пəнінің
ерекшеліктерін білу жəне түсінуді көрсету;
9.1.1.3. аула сыпырушылар, ПИК-тің əртүрлі
жұмысты атқарушылары міндеттерін атау;
9.1.1.4. жұмысшыларға қойылатын тазалықгигиена талаптарын білу;
9.1.1.5. аула сыпырушылар, ПИК-тің əртүрлі
жұмысты атқарушылары жұмыстарындағы
қауіптерді білу;
9.1.1.6. алғашқы дəрігерге дейінгі
медициналық көмекті көрсете алу жəне
құтқару қызметтерінің телефон нөмірлерін
білу;
9.1.1.7. көшенің өтетін бөлігі мен есік
алдындағы жұмыстарды орындау кезіндегі
қауіптерді атау;
9.1.1.8.ағаш ісі жұмыстарын орындау
кезіндегі қауіптерді білу;
9.1.1.9. темір ісі жұмыстарын орындау
кезіндегі қауіптерді білу;
9.1.1.10. сылақ-бетон жұмыстарын орындау
кезіндегі қауіптерді білу;
9.1.1.11. шыны жұмыстарын орындау
кезіндегі қауіптерді білу.
1.2 Жұмыс
9.1.2.1 ғимаратты тазалау кезіндегі ережеережелері мен
лер мен тəсілерді білу;
тəртіптері
9.1.2.2 сантехникалық жұмыстарды жүргізу
ережелері мен тəртіптерін білу;
9.1.2.3 өтпелі бөліктегі жұмыстарды орындау
кезіндегі ережелерді білу;
9.1.2.4 ағаш ісі жұмыстарының орындалу
ережелерін білу;
9.1.2.5 темір ісі жұмыстарын орындау
ережелерін білу;
9.1.2.6 сылақ-бетон жұмыстарын орындау
кезіндегі ережелерді білу;
9.1.2.7 сылақ-бетон жұмыстарын орындау
кезіндегі тəсілдерді білу;
9.1.2.8 шыны жұмыстарын орындау кезіндегі
ережелерді білу
1.3 Материалдар, 9.1.3.1 ағаштың қасиеттерін білу;
құралдар мен
9.1.3.2 металлдың түрлері мен
жабдықтарға са- ерекшеліктерін білу; 9.1.3.3 цементтің
раптама жасау
ерекшеліктерін білу;
9.1.3.4 жылу сақтағыш материалдарды білу;
9.1.3.5 жақпа материалдарды білу;
9.1.3.6 электрқұралдарын білу;
9.1.3.7 аумақты тазалауға арналған
құралдарды білу;
9.1.3.8 ғимаратты жинауға арналған
құралдарды білу;
9.1.3.9 сантехникалық жұмыстарды орындау
кезіндегі құралдарды білу;
9.1.3.10 темір ісі жұмыстарын орындауға
арналған құралдарды білу;
9.1.3.11 темір ісі жұмыстарын орындауға
арналған бейімдеу жұмыстары жəне
құралдарын білу;
9.1.3.12 шыны жұмыстарын жүргізу
құралдарды білу
2.1 Автокөлік9.2.1.1 участокта жұмысты жоспарлау
терге арналған
деңгейлерін білу
тұрақтар, гүлзарлар, спортттық
алаңдар, демалыс зоналарын
жобалау
2.2 Құрастыру
9.2.2.1 ағаш кесінділері мен қағаздарды
үлгілеу, қарапайым заттарды құрастыру;
9.2.2.2 құрастыру құжатнамаларын
құрастыру деңгейлерін білу;
9.2.2.3 есік алды аумақтарына арналған заттарды құрастыру ретін білу
2.3 Графикалық 9.2.3.1 графика негіздерімен ойды жеткізу;
жұмыстардың
9.2.3.2 заттың суретін салу;
9.2.3.3 заттың шаблонын орындау;
негіздері
9.2.3.4 суретті
9.2.3.5 суреттерді материалға апарту;
9.2.3.6 технологиялық картаны орындау;
9.2.3.7 материал пішінінің картасын орындау;
9.2.3.8 өнім эскизін орындау
2.4
9.2.4.1 мезгілдік киімдер мен қорғаныс
Технологиялық
құралдарына күтім жасау тəртібін білу;
дағдыларды
9.2.4.2 құралдар мен жабдықтарды дайжетілдіру
ындау, жөндеу, олардың қызмет көрсету
тəртібін білу;
9.2.4.3 жол, аллеяларға күтім жасау тəртібін
білу;
9.2.4.4 қойма жəне өндірістік ғимараттарға
күтім жасау тəртібін білу;
9.2.4.5 жүк түсіру-жүк тиеу жұмыстарын
орындау тəртібін білу;
9.2.4.6 шынылау бойынша жұмсытың оындау тəртібін білу.
9.2.4.7 ағаш бұтақтарын өлшемі бойынша
жаң-жағынан кесу;
өлшем бойынша жон алу;
9.2.4.8 өлшемі бойынша жоа алу;
9.2.4.9 құралдары қайрау негізін білу;
9.2.4.10 металлды егеп жəне егемей кесудің
негіздерін білу;
9.2.4.11 ұрмалы құралдармен жұмыс жасауды жүзеге асыру;
9.2.4.12 металлды болгаркамен кесу
негіздерін білу;
9.2.4.13 қолымен кесуші құралдар жəне
электрқұралдарын қайтаудың ретін білу;
9.2.4.14 сантехникалық жұмыстарды орындау (кранды жөндеу, участокты суғару);
9.2.4.15 кесу арқылы өрнек салу ретін атау;
9.2.4.16 водозапорной арматуры шашып,
қайта біріктіру тəртіптерін атау;
9.2.4.17 сылақ жəне бетон жұмыстарын
орындау;
9.2.4.18 құмды елегіштен өткізу жəне құрғақ
қоспаны дайындау;
9.2.4.19 жұмыстарды орындаудан кейінгі
құралдарды тазалауды жүзеге асыру;
9.2.4.20 көшет отырғызу оған күтім жасау;
9.2.4.21 өсімдік зиянкестері мен ауруларымен күресу;
9.2.4.22 дəне егу;
9.2.4.23 көшетке күтім жасау;
9.2.4.24 өсімдіктерді қоректендіру жəне
суғару
2.5 Жобалаудың 9.2.5.1 альбом-қызмет туралы фотоесепті
қортынды деңгейі ұсыну; 9.2.5.2 өнімге беретін технологиялық
құжатты ұсыну;
9.2.5.3 технологиялық үрдістің сурет, виделарын ұсыну
2.6 Мектепті
көркейту

2.7 Өндірістік
тəжірибе

9.2.6.1 мектеп жанындағы участок жəне
мектепті абаттандыру бойынша жұмыстарды
өздігінен орындау;
9.2.6.2 бетоннан сəулет техникасындағы
өнімдерді жасау (саңырауқұлақ, доп);
9.2.6.3 ағаш пен талдан зөаттар жасау
(қаша, орындық);
9.2.6.4 плиталық, тас жабындыларды дайындау жəне олардың қызмет көрсетуі (таспен,
плитамен бекіту)
9.2.7.1 күрделі жұмыстарды орындауда кіші
сынып білім алушыларына көмектесу
(Жалғасы 14-бетте)

RESMI

2.6 Мектепті
көркейту

2.7 Өндірістік
тəжірибе

9.2.6.1 мектеп жанындағы участок жəне
мектепті абаттандыру бойынша жұмыстарды
өздігінен орындау;
9.2.6.2 бетоннан сəулет техникасындағы
өнімдерді жасау (саңырауқұлақ, доп);
9.2.6.3 ағаш пен талдан зөаттар жасау
(қаша, орындық);
9.2.6.4 плиталық, тас жабындыларды дайындау жəне олардың қызмет көрсетуі (таспен,
плитамен бекіту)
9.2.7.1 күрделі жұмыстарды орындауда кіші
сынып білім алушыларына көмектесу

3.Еңбек пəндерін сараптау жəне
бағалау

1-тоқсан
1.1 Еңбек пəні ту- 10.1.1.1 əртүрлі діндегі, нəсілдегі,
ралы жалпы мəл мəдениеттегі адамдарға тең қарау;
іметер
10.1.1.2 «ПИК-тің əртүрлі жұмысты
атқарушылар, аула сыпырушы» пəні бойынша еңбек түрлеріне дербес түрде сараптама
жасай алу;
10.1.1.3 ПИК-тің əртүрлі жұмысты
атқарушылары, аула сыпырушының
міндеттерін өзі орындай алу;
10.1.1.4 жұмысшыға қойылатын тазалықгигиеналық талаптарды дербес түрде орындай алуы;
10.1.1.5 ПИК-тің əртүрлі жұмысты
атқарушылары, аула сыпырушы
жұмысындағы қауіптерді түсіну;
10.1.1.6 алғашқы дəрігерге дейінгі көмекті өзі
көрсете алуы жəне құтқару қызметінің телефон нөмірлерін білу;
10.1.1.7 аула аумағы жəне өтпелі бөліктегі
жұмыстарды атқару кезіндегі қауіптерді
түсіну
1.2 Жұмыс
10.1.2.1 ғимаратты тазалау кезіндегі ережеережелері мен
лер мен тəсілдерді атау;
10.1.2.2 сантехникалық жұмыстардың
тəртіптері
ережелері мен тəртіптерін атау;
10.1.2.3 адам өтетін бөлікте жұмыстарды
орындау ережелерін атау
1.3.Материалдар, 10.1.3.1 аумақты тазалауға арналған
құралдар мен
құралдарды өздігінен пайдалану;
жабдықтарға са- 10.1.3.2 ғимаратты тазалауға арналған
раптама жасау
құралдарды өздігінен пайдалану;
10.1.3.3 сантехникалық жұмыстарды
орындауға арналған құралдарды өздігінен
пайдалану;
10.1.3.4 темір ісі жұмыстарын орындауға
арналған құралдары өздігінен пайдалана
алу;
10.1.3.5 ағаш ісі жұмыстарын орындауға
арналған құралдарды өздігенен пайдалану;
10.1.3.6 шыны жұмыстарын орындауға
арналған құралдарды өздігенен пайдалану
2.1.Автокөліктерге 10.2.1.1 участоктағы жұмысты өздігінен жоарналған тұрақ- спарлай алу
тар, гүлзарлар,
спортттық алаңдар, демалыс зоналарын
жобалау
2.2 Құрастыру
10.2.2.1 ағаш кесінділері мен қағаздарды
үлгілеу, қарапайым заттарды өздігінен
құрастыра алу
2.3 Графикалық 10.2.3.1 түсіндіру үшін графика негізін пайсауаттылық
далану;
негіздері
10.2.3.2 өздігінен заттың суретін салу;
10.2.3.3 өздігінен заттың шаблонын орындау;
10.2.3.4 өздігінен суретті материалға апару
10.2.4.1 өздігінен қорғаныс құралдары жəне
2.4 Технологиялық дағдысезомаусымдық киімдерге күтім жасау;
ларды жетілдіру 10.2.4.2 өздігінен құралдар мен жабдықтарды
дайындау, оларды жөндеу, олардың қызмет
көрсетуі; 10.2.4.3 өздігінен жол, аллеяларға
күтім жасау;
10.2.4.4 қойма жəне өндірістік ғимараттарға
өздігінен күтім жасау;
10.2.4.5 жүк тиеу-жүк түсіру жұмыстарын
өздігінен орындау
2.5 Жобалаудың 10.2.5.1 материал пішінінің картасы мен
қортынды деңгейі технологиялық картасын ұсыну
2.6 Мектепті
10.2.6.1 мектеп жанындағы участок пен
көркейту
мектепті абаттандыру бойынша жұмыстарды
өздігіне орындау
2.7.Өндірістік
10.2.7.1. ПИК өндірістік ұжымымен өзара
тəжірибе
бірігу; 10.2.7.2. бедел мен сыйға ие болу;
10.2.7.3. ПИК-пен қызмет көрсетілетін
аумақтарға күтім жасау, су жүргізу, сумен
жабдықтау жүйесі, ғимараттың өндірістік
жəне қызмет көрсету үрдісіне ауқымды
көмектер көрсету;
10.2.7.4. ұжымда қабылданған ережелерді
зерделеу; 10.2.7.5. сөйлесуді үйрену, көмек
сұрау;
10.2.7.6. жабдықтарды зерделеу жəне
жұмысқа қабылдау;
10.2.7.7. жабдықтардың қызмет етуі жəне
ПИК тазалық жағдайы;
10.2.7.8. жұмысқа бару, өзін ұжымның бір
бөлігі ретінде сезіну.
2.8 Құралдарды 10.2.8.1 жұмыстарды орындау үшін кəсіби
дайындау
құралдарды жасау;
10.2.8.2 есік алды құралдарды дайындау (сыпыртқы, тырма, қар күреуге арналған күрек)
3.1 Өз қызметінің 10.3.1.1 өндірістік тапсырмаға технологиялық
нəтижелерін
карта құру
ұсыну
3.2 Ұдайы əрекет 10.3.2.1 жұмысты көрмеге дайындау жəне
етуші мектеп көр- тжұмыс туралы фотоесеп ұсыну
месіне жұмыс
ұсыну
3.3 БАҚ-тағы
10.3.4.1 жұмысқа қабылдау бойынша оқыту
жұмыстарды
фильмдерін жасауға қатысуды қабылдау;
түсіндіру
10.3.4.2 бағдарлама тақырыптары бойынша
жұмыс тəжірибесін оқытушымен бірге жалпыландыру
2-тоқсан
1.1 Еңбек пəні
10.1.1.1 əртүрлі діндегі, нəсілдегі,
туралы жалпы
мəдениеттегі адамдарға тең қарау;
мəліметтер
10.1.1.2 «ПИК-тің əртүрлі жұмысты
атқарушылары, аула сыпырушы» пəні бойынша еңбек түрлеріне дербес түрде сараптама жасау;
10.1.1.3 ПИК-тің əртүрлі жұмысты
атқарушылары, аула сыпырушының
міндеттерін өзі орындай алу;
10.1.1.4 жұмысшыға қойылатын тазалықгигиеналық талаптарды дербес түрде орындай алуы;
10.1.1.5 ПИК-тің əртүрлі жұмысты
атқарушылары, аула сыпырушы
жұмысындағы қауіптерді түсіну;
10.1.1.6 алғашқы дəрігерге дейінгі көмекті өзі
көрсете алуы жəне құтқару қызметінің телефон нөмірлерін білу;
10.1.1.7 аула аумағы жəне өтпелі бөліктегі
жұмыстарды атқару кезіндегі қауіптерді
түсіну;
10.1.1.8 ағаш ісі жұмысын орындау кезіндегі
қауіптерді түсіну;
10.1.1.9 темір ісі жұмысын орындау кезіндегі
қауіптерді түсіну;
10.1.1.10 слақ-бетон жұмыстарын орындау
кезіндегі қауіптерді түсіну;
10.1.1.11 шыны жұмыстарын орындау
кезіндегі қауіптерді түсіну
1.2 Жұмыс
10.1.2.1 ғимаратты тазалау кезіндегі ережеережелері мен
лер мен тəртіптерді орындау;
қабылдау
10.1.2.2 сантехникалық жұмыстарды орындау жүргізу ережелері мен тəртібін орындау;
10.1.2.3 өтпелі бөліктегі жұмыстарды жүргізу
кезіндегі ережелерді орындау;
10.1.2.4 ағаш ісі жұмыстарын жүргізу
кезіндегі ережелерді ор ындау;
10.1.2.5 темір ісі жұмыстарын жүргізу
кезіндегі ережелерді орындау;
10.1.2.6 электрофицивті құралдармен жұмыс
жасау ережелерін орындау;
10.1.2.7 сылақ-бетон жұмыстарын орындау
кезіндегі ҚТ жүзеге асыру;
10.1.2.8 шыны жұмыстарын жүргізу кезіндегі
ережелерді орындау
1.3 Материалдар, 10.1.3.1. ағаштың қасиеттерін жұмыста пайқұралдар мен
далану;
жабдықтарға са- 10.1.3.2. металлдың ерекшелігін жұмыста
раптама жасау
пайдалану жəне түрлерін білу;
10.1.3.3 жұмыста цементтің ерекшелігін пайдалану;
10.1.3.4 жұмыста жылу ұстағыш материалдардың ерекшелігін пайдалану; 10.1.3.5
жұмыста жақпа материалдарды пайдалану;
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10.1.3.6 жұмыста электроқұралдарды пайдалану;
10.1.3.7 аумақты тазалау үшін құралдарды
өздігінен пайдалану;
10.1.3.8 ғимаратты тазалау үшін құралдарды
өздігінен пайдалану;
10.1.3.9 сантехникалық жұмыстарды орындау үшін құралдарды өздігінен пайдалану;
10.1.3.10 темір ісі жұмыстарын орындау үшін
құралдарды өздігінен пайдалану;
10.1.3.11 ағаш ісі ісі жұмыстарын орындау
үшін құралдард мен бейімдеулерді өздігінен
пайдалану;
10.1.3.12 шыны жұмыстарын орындау үшін
құралдарды өздігінен пайдалану
2.1 Автокөлік10.2.1.1 участоктағы жұмысты өздігінен жотерге арналған
спарлау;
тұрақтар, гүлзар- 10.2.1.2 жоспарланған жұмысты орындауға
лар,спортттық
кететін шығынды өздігінен есептеу
алаңдар, демалыс зоналарын
жобалау
2.2 Құрастыру
10.2.2.1 өздігінен қарапайым заттарды
құрастыру, ағаш қиындылары мен пен
қағаздарды үлгілеу;
10.2.2.2 өздігінен құрастыруға байланысты
құжатнамаларды құру деңгейлерін атау;
10.2.2.3 өз алдына есік алды аумақтарына
арналған заттарды құрастыру ретін білу
2.3 Основы гра- 10.2.3.1 ойды түсіндіруге арналған графика
фической гранегізін пайдалану;
моты
10.2.3.2 өздігінен сурет салу;
10.2.3.3 өздігінен заттың шаблонын салу;
10.2.3.4 өздігінен суретті материалға апару;
10.2.3.5 өздігінен технологиялық картаны
орындау;
10.2.3.6 өнім эскизін өздігінен орындау
2.4
10.2.4.1 өздігінен мезгілдік киімдер мен қорТехнологиялық
ғаныс құралдарына күтім жасау тəртібін білу;
10.2.4.2 өздігінен құралдар мен жабдықтарды
дағдыларды
дайындау, жөндеу, олардың қызмет көрсету
жетілдіру
тəртібін білу;
10.2.4.3 өздігінен жол, аллеяларға күтім жасау;
10.2.4.4 өздігінен қойма жəне өндірістік
ғимараттарға күтім жасау;
10.2.4.5 өздігінен жүк түсіру-жүк тиеу
жұмыстарын орындау;
10.2.4.6 өздігінен шынылау бойынша
жұмысты орындау тəртібін білу;
10.2.4.7 өздігінен ағаш бұтақтарын өлшемі
бойынша жаң-жағынан кесу;
10.2.4.8 өздігінен өлшемі бойынша ағашты
жона алу;
10.2.4.9 өздігінен құралдары қайрау;
10.2.4.10 өздігінен металлды егеп жəне егемей кесудің негіздерін білу;
10.2.4.11 өздігіненұрмалы құралдармен
жұмыс жасауды жүзеге асыру;
10.2.4.12 өздігінен металлды шарқайрақпен
кесу;
10.2.4.13 өздігіненқолымен кесуші құралдар
жəне электрқұралдарын қайрау;
10.2.4.14 өздігінен сантехникалық
жұмыстарды орындау (кранды жөндеу, участокты суғару);
10.2.4.15 өздігінен кесу арқылы өрнек салу
ретін атау;
10.2.4.16 өздігінен су ұстап тұрушы арматураны шашып, қайта біріктіру;
10.2.4.17 өздігінен сылақ жəне бетон
жұмыстарын орындау;
10.2.4.18 өздігінен сыртқы бетті сылақ
жұмыстарына дайындау;
10.2.4.19 құмды елегіштен өткізу жəне құрғақ
қоспаны дайындау;
10.2.4.20 өздігінен сыртқы бетті сылақ
жұмыстарына дайындау;
10.2.4.21 өздігінен сылақ жəне бетон
жұмыстарын орындау;
10.2.4.22 жұмыстарды орындаудағаннан
кейін құралдарды өздігінен тазалау
2.5 Жобалаудың 10.2.5.1 материал пішінінің картасы мен
қортынды деңгейі технологиялық картасын ұсыну.
2.6 Мектептің
10.2.6.1 мектеп жанындағы участок жəне
көркейту
мектепті абаттандыру бойынша жұмыстарды
өздігінен орындау;
10.2.6.2 бетоннан сəулет техникасындағы
өнімдерді жасау (саңырауқұлақ, доп);
10.2.6.3 ағаш пен талдан зөаттар жасау
(қаша, орындық);
10.2.6.4 плиталық, тас жабындыларды
дайындау жəне олардың қызмет көрсетуі
(таспен, плитамен бекіту)
2.7 Өндірістік
10.2.7.1 ПИК өндірістік ұжымымен өзара
тəжірибе
бірігу;
10.2.7.2 бедел мен сыйға ие болу;
10.2.7.3 ПИК-пен қызмет көрсетілетін
аумақтарға күтім жасау, су жүргізу, сумен
жабдықтау жүйесі, ғимараттың өндірістік
жəне қызмет көрсету үрдісіне ауқымды
көмектер көрсету;
10.2.7.4 ұжымда қабылданған ережелерді
зерделеу;
10.2.7.5 сөйлесуді үйрену, көмек сұрау;
10.2.7.6 жабдықтарды зерделеу жəне
жұмысқа қабылдау;
10.2.7.7 технологиялық қулықтар жəне
шеберлік құпияларын бақылауға алу жəне
өзара алмасу;
10.2.7.8 жабдықтардың қызмет етуі жəне
ПИК тазалық жағдайы;
10.2.7.9 тəжірибе уақытын жемісті түрде пайдалану;
10.2.7.10 жұмысқа бару, өзін ұжымның бір
бөлігі ретінде сезіну;
10.2.7.11 ұжым алдындағы ерекше қызмет,
жабдықтарды пайдалану жəне жұмысты
өздігінен атқару;
10.2.7.12 өздігінен жобалау жəне мектептегі
келеі құрастырулар үшін материалдар
дайындау
2.8 Құралдарды 10.2.8.1 еңбектің қызметін жəне оны орындау
дайындау
құралдарының қажеттілігін түсіну;
10.2.8.2 есік алды құралдарды дайындау
(сыпыртқы, тырма, қар күреуге арналған
күрек);
10.2.8.3 ағаш құралдары мен бейімдеулерді
дайындау (бұрыш, рейсмус жəне басқа);
10.2.8.4 жұмысты орындау үшін
бейімдеулерді дайындау (қысқыш, шаблон,
кондукторлар)
3.1 Өз қызметінің 10.3.1.1 технологиялық картаны құру;
нəтижелерін
10.3.1.2 технологиялық карта, технологиялық
ұсыну
үрдістің нобайын ұсыну
3.2 Ұдайы əрекет 10.3.2.1 жұмысты көрмеге дайындау жəне
етуші мектеп
жұмыс туралы фотоесеп дайындау.
көрмесіне жұмыс
ұсыну
3.3 Барлық дең- 10.3.3.1 барлық көрмелерге қатысу;
гейлердегі көрме- 10.3.3.2 көрмелерге қатысқаны үшін
лерге қатысу
грамотаға ұсыну.
10.3.4.1 жұмысқа қабылдау бойынша оқыту
3.4 БАҚ -тағы
фильмдерін жасауға қатысуды қабылдау;
жұмыстарды
10.3.4.2 бағдарлама тақырыптары бойынша
түсіндіру
жұмыс тəжірибесін оқытушымен бірге жалпыландыру
3-тоқсан
1.1 Еңбек пəні ту- 10.1.1.1 əртүрлі діндегі, нəсілдегі,
ралы жалпы мəл мəдениеттегі адамдарға тең қарау;
іметер
10.1.1.2 «ПИК-тің əртүрлі жұмысты
атқарушылары, аула сыпырушы» пəні бойынша еңбек түрлеріне дербес түрде сараптама жасау;
10.1.1.3 ПИК-тің əртүрлі жұмысты
атқарушылары, аула сыпырушының
міндеттерін өзі орындай алу;
10.1.1.4 жұмысшыға қойылатын тазалықгигиеналық талаптарды дербес түрде орындау;
10.1.1.5 ПИК-тің əртүрлі жұмысты
атқарушылар, аула сыпырушы жұмысындағы
қауіптерді түсіну;
10.1.1.6 алғашқы дəрігерге дейінгі көмекті өзі
көрсете алуы жəне құтқару қызметінің телефон нөмірлерін білу;
10.1.1.7 аула аумағы жəне өтпелі бөліктегі
жұмыстарды атқару кезіндегі қауіптерді
түсіну;
10.1.1.8 ағаш ісі жұмысын орындау кезіндегі
қауіптерді түсіну;
10.1.1.9 темір ісі жұмысын орындау кезіндегі
қауіптерді түсіну;
10.1.1.10 слақ-бетон жұмыстарын орындау
кезіндегі қауіптерді түсіну;
10.1.1.11 шыны жұмыстарын орындау
кезіндегі қауіптерді түсіну
1.2 Жұмыс
10.1.2.1 ғимаратты тазалау кезіндегі ережеережелері мен
лер мен тəртіптерді орындау;
тəртіптері
10.1.2.2 сантехникалық жұмыстарды орындау жүргізу ережелері мен тəртібін орындау;
10.1.2.3 өтпелі бөліктегі жұмыстарды жүргізу
кезіндегі ережелерді орындау;
10.1.2.4 ағаш ісі жұмыстарын жүргізу
кезіндегі ережелерді орындау;
10.1.2.5 темір ісі жұмыстарын жүргізу
кезіндегі ережелерді орындау;
10.1.2.6 электрофицивті құралдармен жұмыс
жасау ережелерін орындау;
10.1.2.7 сылақ-бетон жұмыстарын орындау
кезіндегі ҚТ жүзеге асыру;
10.1.2.8 шыны жұмыстарын жүргізу кезіндегі
ережелерді орындау

1.3 Материалдар,
құралдар мен
жабдықтарға сараптама жасау

2.Жұмыстарды орындау технологиясы

3.Еңбек пəндерін сараптау жəне
бағалау

9.2.8.1 еңбектің қызметін жəне оны орындау
құралдарының қажеттілігін түсіну;
9.2.8.2 есік алды құралдарды дайындау
(сыпыртқы, тырма, қар күреуге арналған
күрек);
9.2.8.3 ағаш құралдары мен бейімдеулерді
дайындау (бұрыш, рейсмус);
9.2.8.4 жұмысты орындау үшін
бейімдеулерді дайындау (қысқыш, шаблон,
кондукторлар)
3.1 Өз қызметінің 9.3.1.1 технологиялық картаны құру;
нəтижелерін
9.3.1.2 технологиялық карта, технологиялық
ұсыну
үрдістің нобайын ұсыну
3.2 Ұдайы əрекет 9.3.2.1 көрмеге жұмыс дайындау, жұмысқа
етуші мектеп
сипатта беру
көрмесіне жұмыс
ұсыну
3.3 Барлық дең- 9.3.3.1 барлық көрмелерге қатысу;
гейлердегі көрме- 9.3.3.2 көрмелерге қатысқаны үшін
лерге қатысу
грамотаға ұсыну
3.4 БАҚ -тағы
9.3.4.1 жұмысқа қабылдау бойынша оқыту
фильмдерін жасауға қатысуды қабылдау;
жұмыстарды
9.3.4.2 бағдарлама тақырыптары бойынша
түсіндіру
жұмыс тəжірибесін оқытушымен бірге жалпыландыру

5) 10-сынып:
7-кесте

1. Материалтану.Құралдар мен жабдықтар

3.Еңбек пəндерін сараптау жəне
бағалау
1. Материалтану. Құралдар мен жабдықтар
2. Жұмыстарды орындау технологиялары

9.2.8.1 еңбектің қызметін жəне оны орындау
құралдарының қажеттілігін түсіну;
9.2.8.2 есік алды құралдарды дайындау
(сыпыртқы, тырма, қар күреуге арналған
күрек);
9.2.8.3 ағаш құралдары мен бейімдеулерді
дайындау (бұрыш, рейсмус);
9.2.8.4 жұмысты орындау үшін
бейімдеулерді дайындау (қысқыш, шаблон,
кондукторлар)
3.1 Өз қызметінің 9.3.1.1 технологиялық картаны құру;
нəтижелерін
9.3.1.2 технологиялық карта, технологиялық
ұсыну
үрдістің нобайын ұсыну
3.2 Ұдайы əрекет 9.3.2.1 көрмеге жұмыс дайындау, жұмысқа
етуші мектеп
сипатта беру
көрмесіне жұмыс
ұсыну
3.3 Барлық дең- 8.3.3.1 барлық көрмелерге қатысу;
гейлердегі көрме- 8.3.3.2 көрмелерге қатысқаны үшін
лерге қатысу
грамотаға ұсыну
3.4 БАҚ-тағы
8.3.4.1 жұмысқа қабылдау бойынша оқыту
фильмдерін жасауға қатысуды қабылдау;
жұмыстарды
8.3.4.2 бағдарлама тақырыптары бойынша
түсіндіру
жұмыс тəжірибесін оқытушымен бірге жалпыландыру
4-тоқсан
1.1 Еңбек пəні
9.1.1.1 өзге адамның пікірін құрметтеу;
туралы жалпы
9.1.1.2 аула сыпырушы, ПИК-тің
мəліметтер
əртүрлі жұмысты атқарушылар» пəнінің
ерекшеліктерін өздігінен сипаттау;
9.1.1.3 аула сыпырушылар, ПИК-тің əртүрлі
жұмысты атқарушылар міндеттерін білу;
9.1.1.4 жұмысшыларға қойылатын тазалықгигиена талаптарын орындау;
9.1.1.5 аула сыпырушылар, ПИК-тің əртүрлі
жұмысты атқарушылары жұмыстарындағы
қауіптерді білу;
9.1.1.6 алғашқы дəрігерге дейінгі медициналық көмекті көрсете алу жəне құтқару
қызметтерінің телефон нөмірлерін білу;
9.1.1.7 көшенің өтетін бөлігі мен есік
алдындағы жұмыстарды орындау кезіндегі
қауіптерді атау;
9.1.1.8 ағаш ісі жұмыстарын орындау
кезіндегі қауіптерді білу;
9.1.1.9 темір ісі жұмыстарын орындау
кезіндегі қауіптерді білу;
9.1.1.10 сылақ-бетон жұмыстарын орындау
кезіндегі қауіптерді білу;
9.1.1.11 шыны жұмыстарын орындау
кезіндегі қауіптерді білу
1.2 Жұмыс
9.1.2.1 ғимаратты тазалау кезіндегі ережеережелері мен
лер мен тəсілерді білу;
тəртіптері
9.1.2.2 сантехникалық жұмыстарды жүргізу
ережелері мен тəртіптерін білу;
9.1.2.3 өтпелі бөліктегі жұмыстарды орындау
кезіндегі ережелерді білу;
9.1.2.4 ағаш ісі жұмыстарының орындалу
ережелерін білу;
9.1.2.5 темір ісі жұмыстарын орындау
ережелерін білу;
9.1.2.6 сылақ-бетон жұмыстарын орындау
кезіндегі ережелерді білу;
9.1.2.7 сылақ-бетон жұмыстарын орындау
кезіндегі тəсілдерді білу;
9.1.2.8 шыны жұмыстарын орындау кезіндегі
ережелерді білу
1.3 Материалдар, 9.1.3.1 ағаштың қасиеттерін білу;
құралдар мен
9.1.3.2 металлдың түрлері мен
жабдықтарға са- ерекшеліктерін білу;
раптама жасау
9.1.3.3 цементтің ерекшеліктерін білу;
9.1.3.4 жылу сақтағыш материалдарды білу;
9.1.3.5 жақпа материалдарды білу;
9.1.3.6 электрқұралдарын білу;
9.1.3.7 аумақты тазалауға арналған
құралдарды білу;
9.1.3.8 ғимаратты жинауға арналған
құралдарды білу;
9.1.3.9 сантехникалық жұмыстарды орындау
кезіндегі құралдарды білу;
9.1.3.10 темір ісі жұмыстарын орындауға
арналған құралдарды білу;
9.1.3.11 темір ісі жұмыстарын орындауға
арналған бейімдеу жұмыстары жəне
құралдарын білу;
9.1.3.12 шыны жұмыстарын жүргізу
құралдарды білу
2.1 Автокөлік9.2.1.1 участокта жұмысты жоспарлау
терге арналған
деңгейлерін білу;
тұрақтар, гүлзар- 9.2.1.2 жоспарланған жұмыстарды
лар, спортттық
орындауға кететін шығындар есебін білу;
алаңдар, дема9.2.1.3 гүлзар, спорт алаңдары, демалыс
лыс зоналарын
орындарын белгілеу ретін білу
жобалау
2.2 Құрастыру
9.2.2.1 ағаш кесінділері мен қағаздарды
үлгілеу, қарапайым заттарды құрастыру;
9.2.2.2 құрастыру құжатнамаларын
құрастыру деңгейлерін білу;
9.2.2.3 есік алды аумақтарына арналған заттарды құрастыру ретін білу
2.3 Графикалық 9.2.3.1 түсіндіруге арналған графика негізін
сауаттылық
пайдалану;
негіздері
9.2.3.2 суретті орындау тəртібін білу;
9.2.3.3 шаблондарды орындау деңгейлерін
білу;
9.2.3.4 суретті материалға қою тəртібін білу;
9.2.3.5 суретті материалға қою тəртібін білу;
9.2.3.6 технологиялық картаның орындалу
тəртібін білу;
9.2.3.7 материалды пішудің картаны орындау тəртібін білу;
9.2.3.8 өнім эскизін орындау тəртібін білу
8.2.4.1 мезгілдік киімдер мен қорғаныс
2.4
Технологиялық
құралдарына күтім жасау тəртібін білу;
дағдыларды
8.2.4.2 құралдар мен жабдықтарды дайжетілдіру
ындау, жөндеу, олардың қызмет көрсету
тəртібін білу;
8.2.4.3 жол, аллеяларға күтім жасау тəртібін
білу;
8.2.4.4 қойма жəне өндірістік ғимараттарға
күтім жасау тəртібін білу;
8.2.4.5 жүк түсіру-жүк тиеу жұмыстарын
орындау тəртібін білу;
8.2.4.6 шынылау бойынша жұмысты орындау тəртібін білу;
8.2.4.7 ағаш бұтақтарын өлшемі бойынша
жаң-жағынан кесу;
8.2.4.8 өлшемі бойынша жона алу;
8.2.4.9 құралдары қайрау негізін білу;
8.2.4.10 металлды егеп жəне егемей кесудің
негіздерін білу;
8.2.4.11 ұрмалы құралдармен жұмыс жасауды жүзеге асыру;
8.2.4.12 металлды болгаркамен кесу
негіздерін білу;
8.2.4.13 қолымен кесуші құралдар жəне
электрқұралдарын қайтаудың ретін білу;
8.2.4.14 сантехникалық жұмыстарды орындау (кранды жөндеу, участокты суғару);
8.2.4.15 кесу арқылы өрнек салу ретін атау;
8.2.4.16 водозапорной арматуры шашып,
қайта біріктіру тəртіптерін атау;
8.2.4.17 суғаруға арналған шлангтарды орау
жəне жинау ретін білу;
8.2.4.18 өсімдіктерді суғару ретін білу;
7.2.4.19 сылақ жəне бетон жұмыстарын
орындау ретін білу;
8.2.4.20 сыртқы бетті сылақ жұмыстарына
дайындау деңгейлерін білу;
8.2.4.21 құмды елегіштен өткізу жəне құрғақ
қоспаны дайындау қажеттілігін түсіну;
8.2.4.22 сылақ жұмыстарын орындау жəне
ерітіндіні дайындау ретін білу;
8.2.4.23 бетон жұмыстарын орындау жəне
ерітіндіні дайындау ретін білу;
8.2.4.24 жұмыстарды орындаудан кейінгі
құралдарды тазалау қажеттілігін білу;
8.2.4.25 көшет отырғызу оған күтім жасаудың
тəсілдерін білу;
8.2.4.26 өсімдік зиянкестері мен ауруларымен күресу тəсілдерін білу;
8.2.4.27 дəн өсіру тəсілдерін білу;
8.2.4.28 көшетке күтім жасау тəсілдерін білу;
8.2.4.29. өсімдіктерді қоректендіру жəне
суғару ретін білу;
8.2.4.30 ағаштар мен бұталарды кесу
тəсілдерін қолдану;
8.2.4.31 ағаштар мен бұтақтарды бояуды
қалыптастыру;
8.2.4.32 ағаштардың айналасын қоршауды
қалыптастыру;
8.2.4.33. шыны жұмыстарын орындау ретін
білу
2.5 Жобалаудың 9.2.5.1 альбом-қызмет туралы фотоесепті
қортынды деңгейі ұсыну;
9.2.5.2 өнімге беретін технологиялық
құжатты ұсыну;
9.2.5.3 технологиялық үрдістің сурет, виделарын ұсыну

2.8 Құралдарды
дайындау

2.8 Құралдары
дайындау

3.Еңбек пəнін сараптау жəне
бағалау
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10.1.3.1 ағаштың қасиеттерін жұмыста пайдалану;
10.1.3.2 металлдың ерекшелігін жұмыста
пайдалану жəне түрлерін білу;
10.1.3.3 жұмыста цементтің ерекшелігін пайдалану;
10.1.3.4 жұмыста жылу ұстағыш
материалдардың ерекшелігін пайдалану;
10.1.3.5 жұмыста жақпа материалдарды пайдалану; 10.1.3.6 жұмыста
электроқұралдарды пайдалану;
10.1.3.7 аумақты тазалау үшін құралдарды
өздігінен пайдалану;
10.1.3.8 ғимаратты тазалау үшін құралдарды
өздігінен пайдалану;
10.1.3.9 сантехникалық жұмыстарды орындау үшін құралдарды өздігінен пайдалану;
10.1.3.10 темір ісі жұмыстарын орындау үшін
құралдарды өздігінен пайдалану;
10.1.3.11 ағаш ісі ісі жұмыстарын орындау
үшін құралдард мен бейімдеулерді өздігінен
пайдалану;
10.1.3.12 шыны жұмыстарын орындау үшін
құралдарды өздігінен пайдалану
2.1Автокөліктерге 10.2.1.1 участокта жұмысты өздігінен жоарналған тұрақ- спарлау;
тар, гүлзарлар,
10.2.1.2 жоспарланған жұмыстарды
спортттық алаң- орындауға кеткен шығындарды өздігінен
дар, демалыс
есептеу
зоналарын жобалау
2.2 Құрастыру
10.2.2.1 ағаш кесінділері мен қағаздарды
өздігінен үлгілеу, қарапайым өнімдерді
құрастыру;
10.2.2.2 құрастыру құжаттарын өздігінен құру;
10.2.2.3 есік алды аумақтарына арналған
заттарды өздігінен құрастыру
2.3 Графикалық 10.2.3.1 түсіндіруге арналған графика негізін
пайдалану;
сауаттылық
10.2.3.2 суретті өздігінен орындау;
негіздері
10.2.3.3 өздігінен заттың шаблонын орындау;
10.2.3.4 өздігінен суретті материалға қою;
10.2.3.5 өздігінен суретті материалға қою;
10.2.3.6 технологиялық картаның өздігінен
орындау; 10.2.3.7 материалды пішу картасын
өздігінен орындау;
10.2.3.8 өнім эскизін өздігінен орындау
2.4 Техноло10.2.4.1 өздігінен мезгілдік киімдер мен
гиялық
қорғаныс құралдарына күту;
дағдыларды
10.2.4.2 өздігінен құралдар мен жабдықтарды
жетілдіру
дайындау, жөндеу, олардың қызмет көрсету
тəртібін білу;
10.2.4.3 өздігінен жол, аллеяларға күтім жасау;
10.2.4.4 өздігінен қойма жəне өндірістік
ғимараттарға күтім жасау;
10.2.4.5 өздігінен жүк түсіру-жүк тиеу
жұмыстарын орындау;
10.2.4.6 өздігінен шынылау бойынша
жұмысты орындау тəртібін білу;
10.2.4.7 өздігінен ағаш бұтақтарын өлшемі
бойынша жаң-жағынан кесу;
10.2.4.8 өздігінен өлшемі бойынша ағашты
жона алу;
10.2.4.9 өздігінен құралдары қайрау;
10.2.4.10 өздігінен металлды егеп жəне егемей кесудің негіздерін білу;
10.2.4.11 өздігіненұрмалы құралдармен
жұмыс жасауды жүзеге асыру;
10.2.4.12 өздігінен металлды шарқайрақпен
кесу;
10.2.4.13 өздігінен қолымен кесуші құралдар
жəне электрқұралдарын қайрау;
10.2.4.14 өздігінен сантехникалық
жұмыстарды орындау (кранды жөндеу, участокты суғару);
10.2.4.15 өздігінен кесу арқылы өрнек салу
ретін атау;
10.2.4.16 өздігінен су ұстап тұрушы арматураны шашып, қайта біріктіру;
10.2.4.17 жұмысты орындағаннан кейін
құралды тазалауды өздігінен жүзеге асыру;
2.5 Жобалаудың 10.2.5.1 фото, видеоесеп түріндегі оқыту
қорытынды
қорытындыларын ұсыну;
деңгейі
10.2.5.2 жұмыс дəптерінде графикалық
жұмыстарды ұсыну;
10.2.5.3 қызмет қорытындылары, жұмыстың
орындалу деңгейлерін фотолармен ұсыну
2.6 Мектепті
10.2.6.1 мектеп жанындағы участок жəне
көркейту
мектепті абаттандыру бойынша жұмыстарды
өздігінен орындау;
10.2.6.2 бетоннан сəулет техникасындағы
өнімдерді жасау (саңырауқұлақ, доп);
10.2.6.3 ағаш пен талдан зөаттар жасау
(қаша, орындық);
10.2.6.4 плиталық, тас жабындыларды дайындау жəне олардың қызмет көрсетуі (таспен, плитамен бекіту)
2.7
10.2.7.1 ПИК өндірістік ұжымымен өзара
Өндірістік
бірігу;
тəжірибе
10.2.7.2 бедел мен сыйға ие болу;
10.2.7.3 ПИК-пен қызмет көрсетілетін
аумақтарға күтім жасау, су жүргізу, сумен
жабдықтау жүйесі, ғимараттың өндірістік
жəне қызмет көрсету үрдісіне ауқымды
көмектер көрсету;
10.2.7.4 ұжымда қабылданған ережелерді
зерделеу; 10.2.7.5 сөйлесуді үйрену, көмек
сұрау;
10.2.7.6 жабдықтарды зерделеу жəне
жұмысқа қабылдау;
10.2.7.7 технологиялық қулықтар жəне
шеберлік құпияларын бақылауға алу жəне
өзара алмасу;
10.2.7.8 жабдықтардың қызмет етуі жəне
ПИК тазалық жағдайы;
10.2.7.9 тəжірибе уақытын жемісті түрде пайдалану;
10.2.7.10 жұмысқа бару, өзін ұжымның бір
бөлігі ретінде сезіну;
10.2.7.11 ұжым алдындағы ерекше қызмет,
жабдықтарды пайдалану жəне жұмысты
өздігінен атқару;
10.2.7.12 өздігінен жобалау жəне мектептегі
келеі құрастырулар үшін материалдар дайындау
2.8 Құралдарды 10.2.8.1 еңбектің қызметін жəне оны орындау
дайындау
құралдарының қажеттілігін түсіну;
10.2.8.2 есік алды құралдарды дайындау
(сыпыртқы, тырма, қар күреуге арналған
күрек);
10.2.8.3 ағаш құралдары мен бейімдеулерді
дайындау (бұрыш, рейсмус);
10.2.8.4 жұмысты орындау үшін
бейімдеулерді дайындау (қысқыш, шаблон,
кондукторлар)
3.1 Өз қызметінің 10.3.1.1 өндірістік тапсырмаға технологиялық
нəтижелерін
карта құру;
ұсыну
10.3.1.2 жұмыс дəптеріндегі пішу картасы
жəне технологиялық карта құру
3.2 Ұдайы əрекет 10.3.2.1 жұмысты көрмеге дайындау жəне
етуші мектеп
жұмыс туралы фотоесеп ұ сыну
көрмесіне жұмыс
ұсыну
3.3 Барлық
10.3.3.1 барлық көрмелерге қатысу;
деңгейлердегі
10.3.3.2 көрмелерге қатысқаны үшін
көрмелерге
грамотаға ұсыну.
қатысу
3.4 БАҚ-тағы
10.3.4.1 жұмысқа қабылдау бойынша оқыту
жұмыстарды
фильмдерін жасауға қатысуды қабылдау;
түсіндіру
10.3.4.2 бағдарлама тақырыптары бойынша
жұмыс тəжірибесін оқытушымен бірге жалпыландыру
4-тоқсан
1.1 Еңбек пəні ту- 10.1.1.1 əртүрлі діндегі, нəсілдегі,
ралы жалпы мəл мəдениеттегі адамдарға тең қарау;
іметтер
10.1.1.2 «ПИК-тің əртүрлі жұмысты атқарушылары, аула сыпырушы» пəні бойынша еңбек түрлеріне дербес түрде сараптама жасау;
10.1.1.3 ПИК-тің əртүрлі жұмысты
атқарушылары, аула сыпырушының
міндеттерін өзі орындай алу;
10.1.1.4 жұмысшыға қойылатын тазалық-гигиеналық талаптарды дербес түрде орындау;
10.1.1.5 ПИК-тің əртүрлі жұмысты
атқарушылары, аула сыпырушы
жұмысындағы қауіптерді түсіну;
10.1.1.6 алғашқы дəрігерге дейінгі көмекті өзі
көрсете алуы жəне құтқару қызметінің телефон нөмірлерін білу;
10.1.1.7 аула аумағы жəне өтпелі бөліктегі
жұмыстарды атқару кезіндегі қауіптерді
түсіну;
10.1.1.8 ағаш ісі жұмысын орындау кезіндегі
қауіптерді түсіну;
10.1.1.9 темір ісі жұмысын орындау кезіндегі
қауіптерді түсіну;
10.1.1.10 слақ-бетон жұмыстарын орындау
кезіндегі қауіптерді түсіну;
10.1.1.11 шыны жұмыстарын орындау
кезіндегі қауіптерді түсіну
1.2 Жұмыс
ережесі мен
тəртібі

10.1.2.1 ғимаратты тазалау кезіндегі ережелер мен тəртіптерді орындау;
10.1.2.2 сантехникалық жұмыстарды орындау жүргізу ережелері мен тəртібін орындау;
10.1.2.3 өтпелі бөліктегі жұмыстарды жүргізу
кезіндегі ережелерді орындау;
10.1.2.4 ағаш ісі жұмыстарын жүргізу
кезіндегі ережелерді орындау;
10.1.2.5 темір ісі жұмыстарын жүргізу
кезіндегі ережелерді орындау;
(Жалғасы 15-бетте)
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10.1.2.6 электрофицивті құралдармен жұмыс
жасау ережелерін орындау;
10.1.2.7 сылақ-бетон жұмыстарын орындау
кезіндегі ҚТ жүзеге асыру;
10.1.2.8 шыны жұмыстарын жүргізу кезіндегі
ережелерді орындау.
1.3 Материалдар, 10.1.3.1 ағаштың қасиеттерін жұмыста пайқұралдар мен
далану;
жабдықтарға са- 10.1.3.2 металлдың ерекшелігін жұмыста
раптама жасау
пайдалану жəне түрлерін білу;
10.1.3.3 жұмыста цементтің ерекшелігін пайдалану; 10.1.3.4 жұмыста жылу ұстағыш
материалдардың ерекшелігін пайдалану;
10.1.3.5 жұмыста жақпа материалдарды пайдалану; 10.1.3.6 жұмыста
электроқұралдарды пайдалану;
10.1.3.7 аумақты тазалау үшін құралдарды
өздігінен пайдалану;
10.1.3.8 ғимаратты тазалау үшін құралдарды
өздігінен пайдалану;
10.1.3.9 сантехникалық жұмыстарды орындау үшін құралдарды өздігінен пайдалану;
10.1.3.10 темір ісі жұмыстарын орындау үшін
құралдарды өздігінен пайдалану;
10.1.3.11 ағаш ісі ісі жұмыстарын орындау
үшін құралдард мен бейімдеулерді өздігінен
пайдалану;
10.1.3.12 шыны жұмыстарын орындау үшін
құралдарды өздігінен пайдалану
2.1 Автокөлік10.2.1.1 өздігінен участокта жұмысты жотерге арналған
спарлау;
тұрақтар, гүлзар- 10.2.1.2 өздігінен жоспарланған жұмыстарды
лар, спортттық
орындауға кететін шығындар есептеу;
алаңдар, дема10.2.1.3 өздігінен гүлзар, спорт алаңдары,
лыс зоналарын
демалыс орындарын белгілеу
жобалау
2.2
10.2.2.1 өздігінен ағаш кесінділері мен
Конструирование қағаздарды үлгілеу, қарапайым заттарды құрастыру; 10.2.2.2 өздігінен құрастыру
құжатнамаларын құру;
10.2.2.3 өздігінен есік алды аумақтарына
арналған заттарды құрастыру
2.3Графикалық
10.2.3.1 ойды түсіндіру үшін графика негізін
сауаттылық
пайдалану;
негіздері
10.2.3.2 өздігінен заттың суретін салу;
10.2.3.3 өздігінен заттың шаблонын орындау;
10.2.3.4 өздігінен суретті материалға апару;
10.2.3.5 өздігіне суретті материалға апару;
10.2.3.6 өздігінен технологиялық картаны орындау; 10.2.3.7 өздігінен материал
пішінінің картасын орындау;
10.2.3.8 өздігінен өнім эскизін орындау
2.4 Технология- 10.2.4.1 өздігінен мезгілдік киімдер мен қорлық дағдыларды ғаныс құралдарына күтім жасау тəртібін білу;
жетілдіру
10.2.4.2 өздігінен құралдар мен жабдықтарды
дайындау, жөндеу, олардың қызмет көрсету
тəртібін білу;
10.2.4.3 өздігінен жол, аллеяларға күтім жасау; 10.2.4.4 өздігінен қойма жəне өндірістік
ғимараттарға күтім жасау;
10.2.4.5 өздігінен жүк түсіру-жүк тиеу
жұмыстарын орындау;
10.2.4.6 өздігінен шынылау бойынша
жұмысты орындау тəртібін білу;
10.2.4.7 өздігінен ағаш бұтақтарын өлшемі
бойынша жаң-жағынан кесу;
10.2.4.8 өздігінен өлшемі бойынша ағашты
жона алу;
10.2.4.9 өздігінен құралдары қайрау;
10.2.4.10 өздігінен металлды егеп жəне егемей кесудің негіздерін білу;
10.2.4.11 өздігіненұрмалы құралдармен
жұмыс жасауды жүзеге асыру;
10.2.4.12 өздігінен металлды шарқайрақпен
кесу;
10.2.4.13 өздігіненқолымен кесуші құралдар
жəне электрқұралдарын қайрау;
10.2.4.14 өздігінен сантехникалық
жұмыстарды орындау (кранды жөндеу, участокты суғару);
10.2.4.15 өздігінен кесу арқылы өрнек салу
ретін атау;
10.2.4.16 өздігінен су ұстап тұрушы арматураны шашып, қайта біріктіру;
10.2.4.17 өздігінен суғаруға арналған шлангтарды орау жəне жинау;
10.2.4.18 өздігінен өсімдіктерді суғару ;
10.2.4.19 өздігінен сылақ жəне бетон
жұмыстарын орындау;
10.2.4.20 өздігінен сыртқы бетті сылақ
жұмыстарына дайындау;
10.2.4.21 өздігінен құмды елегіштен өткізу
жəне құрғақ қоспаны дайындау;
10.2.4.22. өздігінен сылақ жұмыстарын орындау жəне ерітіндіні дайындау;

3.Еңбек пəнін сараптау жəне бағалау

2.Жұмыстарды орындау технологиялары

(Жалғасы. Басы 13-14-беттерде)

10.2.4.23 өздігіне бетон жұмыстарын орындау жəне ерітіндіні дайындау;
10.2.4.24 жұмыстарды орындаудан кейінгі
құралдарды тазалау қажеттілігін білу;
10.2.4.25 өздігінен көшет отырғызу оған күтім
жасаудың тəсілдерін білу;
10.2.4.26 өздігінен өсімдік зиянкестері мен
ауруларымен күресу тəсілдерін білу;
10.2.4.27 өздігінен дəн өсіру тəсілдерін білу;
10.2.4.28 көшетке күтім жасау тəсілдерін
білу;
10.2.4.29 өсімдіктерді қоректендіру жəне
суғару ретін білу;
10.2.4.30 ағаштар мен бұталарды кесу
тəсілдерін қолдану.
10.2.4.31 ағаштар мен бұтақтарды бояуды
қалыптастыру;
10.2.4.32 ағаштардың айналасын қоршауды
қалыптастыру;
10.2.4.33 шыны жұмыстарын орындау ретін
білу
2.5
10.2.5.1 бағдарлама бөлімдері бойынша
Жобалаудың
фильмдер, оқу альбомдарын ұсыну;
қортынды деңгейі 10.2.5.2 материал пішінінің картасы жəне
технологиялық картаны ұсыну;
10.2.5.3 технологиялық үрдістің деңгейлерін
видео, фото түрінде ұсыну
10.2.6.1 мектеп жанындағы участок пен
2.6 Мектептің
мектепті абаттандыру бойынша жұмысты
көркейту
өздігінен орындау
2.7 Өндірістік
10.2.7.1 емтиханға дайындалу
тəжірибе
2.8.Құралдарды 10.2.8.1. еңбектің қызметін жəне оны орындайындау
дау құралдарының қажеттілігін түсіну;
10.2.8.2. есік алды құралдарды дайындау
(сыпыртқы, тырма, қар күреуге арналған
күрек);
10.2.8.3. ағаш құралдары мен бейімдеулерді
дайындау (бұрыш, рейсмус);
10.2.8.4. жұмысты орындау үшін бейімдеулерді дайындау (қысқыш, шаблон, кондукторлар)
3.1. Өз қызметінің 10.3.1.1.өндірістік тапсырмаға технологиялық
нəтижелерін
карта құру;
ұсыну
3.2. . Ұдайы
10.3.1.2.жұмыс дəптеріндегі пішу картасы
əрекет етуші мек- мен технологиялық карталарды құру;
теп көрмесіне
10.3.2.1. жұмысты көрмеге дайындау жəне
жұмыс ұсыну
жұмыс туралы фотоесеп ұсыну.
3.3. Барлық
10.3.3.1. барлық көрмелерге қатысу;
деңгейлердегі
10.3.3.2. көрмелерге қатысқаны үшін
көрмелерге
грамотаға ұсыну.
қатысу
3.4.БАҚ-тағы
10.3.4.1. жұмысқа қабылдау бойынша оқыту
жұмыстарды
фильмдерін жасауға қатысуды қабылдау;
түсіндіру
10.3.4.2. бағдарлама тақырыптары бойынша
жұмыс тəжірибесін оқытушымен бірге жалпыландыру

7-сынып
7.1.1.1 өздерін Қазақстан азаматы ретінде сезіну;
7.1.1.2 ауылшаруашылық еңбегі
мағынасын түсіну;
7.1.1.3 ауылшаруашылық
еңбегінің негізгі салаларын
білу: көкөніс өсірушілік, бақша
өсірушілік, мал шаруашылығы;
7.1.1.4 ауылшаруашылы
ғындағы адамдардың негізгі
кəсіптерін білу
7.1.2.1 ауылшаруашылық еңбегі
1.2
жөнінде сабақтар өткізу тəртібін
ҚРЕңбек
заңнамасы білу;
жəне этика 7.1.2.2 ауылшаруашылық еңбегі
сабақтарында білім алушының
міндеттерін білу, бригадаларға
бөлу, бригадирлерді тағайындау;
7.1.2.3 ауылшаруашылық
жұмысшысының жеке гигиенасы,
арнайы киімнің гигиеналық мағынасы жəне оған қойылатын талаптар жөнініде түсінігінің болуы;
7.1.2.4 ауылшаруашылық
жұмыстарында қолғап пен арнайы
киімді қолдану
7.1.3.1 тұрмыста, оқуда
1.3
Материал- қолданатын кейбір материалдардың, құрал-саймандардың
дардың,
атауларын білу;
құралсайма7.1.2.2 мұғалімнің көмегімен
ндардың
жұмысқа қажетті материалдар мен
жəне
құрал-саймандарды іріктеп алу;
жабдық7.1.2.3 санитарлық-гигиеналық
тардың
нормаларын орындау;
сарапта7.1.2.4 жұмыс орнын
масы
ұйымдастыру;
7.1.2.5 жұмыс қауіпсіздігі
ережелерін орындау;
7.1.2.6 жазбаша жəне ауызша
нұсқауларды түсіну жəне оқу,
жұмыс барысында сұрақтар мен
жауаптарды тұжырымдай білу;
7.1.2.7 жұмыс қауіпсіздігі
ережелерін сақтау

1.4
Арнайы
киім күтімі

Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға арналған
7-9 (10) сыныптар үшін
«Кəсіби еңбекке баулу» пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу
бағдарламасына 11-қосымша

107. «Кəсіби еңбекке баулу. Көкөніс өсірушілік жəне жеміс өсірушілік»
профилі бойынша бағдарлама келесі бөлімдерді қамтиды:
1) 1-бөлім «Материалтану. Құрал-саймандар жəне жабдықтар»;
2) 2-бөлім «Өндіргіш еңбек технологиясы»;
3) 3-бөлім «Еңбек заттарының сараптамасы жəне бағалануы».
108. «Материалтану. Құрал-саймандар жəне жабдықтар» бөлімі келесі
бөлімшелерден тұрады:
1) еңбек пəні жөнінде жалпы мəліметтер;
2) ҚРЕңбек заңнамасы, этика;
3) материалдардың, құрал-саймандардың жəне жабдықтардың сараптамасы.
109. «Өндіргіш еңбек технологиясы» бөлімі келесі бөлімшелерден
тұрады:
1) егістік материалын дайындау жəне сақтау;
2) топырақ жəне оның өңделуі;
3) егістік материалын өсіру
4) егістік материалын өсіру;
5) көкөніс жəне жеміс өнімдерін өсіру;
6) өнімді жинау жəне сақтау;
7) ауылшаруашылық құрал-саймандар.
110. «Еңбек заттарының сараптамасы жəне бағалануы» бөлімі келесі
бөлімшеден тұрады:
1) еңбек заттарының сараптамасы жəне бағалануы.
111. Оқыту мақсаттарының жүйесі:

8-сынып
8.1.1.1
өз Отанына деген мақтаныш
сезімін көрсете білу;
8.1.1.2 «Көкөніс өсірушілік
жəне жеміс өсірушілік»
оқу пəнінің ең маңызды
ерекшеліктері жөнінде білімін
жəне түсінігін көрсету;
8.1.1.3 ауылшаруашылық
еңбегінің маусымдылы
ғын, жұмыс жағдайларын білу
8.1.2.1 еңбек мəдениеті мен
ұжымдық қарым-қатынас
ережелерін білу;
8.1.2.2 еңбек тəртібі талаптарын, ауылшаруашылық
жұмысшысы еңбекақысын
төлеу ережелерін білу;
8.1.2.3 еңбек тапсырмасын
орындау жауапкершілігі;
8.1.2.3 ауылшаруашылық
жұмысшысының жеке
гигиенасының негіздері
жөнінде білімдерін өз бетінше
қолдану

9-сынып
9.1.1.1 басқалардың пікіріне, əр
түрлі халықтар мəдениетіне сыйлы көзқарас таныту;
9.1.1.2 ауылшаруашылық
өндірісінің негізгі нысандарын білу: көкөніс өшірушілік
телімдер, бақша плантпциялары,
малшаруашылықжайлары;
9.1.1.3 көкөніс өсірушінің жəне
бақша өсірушінің еңбегі мен
ерекшеліктерін білу
9.1.2.1 жұмысқа орналасу барысында тəртіп пен сыртқы бейне
маңыздылығын түсіну, түйіндемесі
мен жұмысқа қабылдау жөнінде
арызын рəсімдеу;
9.1.2.2 жұмысшылар мен
қызметкерлердің негізгі құқықтары
мен міндеттерін, еңбекті қорғау
жəне еңбек шартын білу;
9.1.2.3 ұжымдық əңгімелесу барысында жұмысты саралау жəне
жоспар құру

9.1.3.1 сұрақтар бойынша жəне өз
бетінше тапсырманы бағдарлай
білу;
9.1.3.2 мұғалімнің сұрақтары бойынша жəне өз бетінше жұмыс
жоспарын құру;
9.1.3.3 құрал-саймандармен жəне
жабдықтармен жұмыс қауіпсіздігі
ережелерін, жұмысты орындау
барысындағы гигиеналық талаптарды білу жəне орындау;
9.1.3.4 жіптің, қазықтың көмегімен
белгі жасау тəсілдерін қолдану;
9.1.3.5 материалдар мен
құрал-саймандардың, жұмыс
құралдарының сақтау жағдайлары
мен мерзімдерін білу;
9.1.3.6 жұмысқа қажетті құралсаймандарды, аспаптарды материалдарды іріктеп алу;
9.1.3.7 технологиялық карта бойынша өз бетінше жұмысты жоспарлау жəне орындау;
9.1.3.8 жұмыс қауіпсіздігі
ережелерін сақтау
7.1.4.1 ауылшаруашылық жұмыс- 8.1.4.1 машинамен жамау
9.1.4.1 жұмысқа арналған үшкіл
шысының арнайы киім күтімінің
салу жəне торлау арқылы
орамал жəне алжапқышты өз
тəсілдері жөнінде түсінік;
арнайы киімге жөндеу
бетінше тігу;
7.1.4.2 мұғалімнің көмегімен қол- жұыстарын жүргізу;
9.1.4.2 арнайы киімнің өте қатты
мен жамау салу арқылы арнайы
8.1.4.2 үтіктеу, түрлі матабылғанған жерлерін жуу жəне такиімге жөндеу жұыстарын жүргізу; лар үшін үтік температурасын зарту құралдарын қолдана оты7.1.4.3 арнайы киімді үтіктеу
реттеу тəсілдерін игеру
рып, тазалау

7-сынып
7.2.1.1 көкөністердің негізгі
топтарын білу: тамыр
жемістер, қырыққабаттық
көкөніс дақылдары, жасыл
дақылдар;
7.2.1.2 түрлі көкөністер
топтарының қысқа сипаттамасын білу;
7.2.1.3 түрлі көкөністер топтарын сырт бейнесі бойынша
тани білу;
7.2.1.4 көкөніс дақылдарының құрылымын білу (картоп,
пияз, сарымсақ);
7.2.1.5 көкөніс
дақылдарының сұрыптарын
білу (картоп, пияз, сарымсақ);
7.2.1.6 көкөістердің адам
өміріндегі мағынасын білу;
7.2.1.7 көкөістердің тағамдық
жəне жемшөптік дақыл
ретінде мағынасын білу;
7.2.1.8 мектептің қосалқы
шаруашылығы жөнінде
түсінік

7.2.4.1 егістік материалының
қолданылуы мен
міндеттемесін білу;
7.2.4.2 өсімдіктерді отырғызу
мерзімі жөнінде ұғымның
болуы;
7.2.4.3
егістік материалын көктету
тəсілдерін меңгеру;
7.2.4.4
мұғалімнің көмегімен
егістің орнын таңдау жəне
қатарларын белгілеу;
7.2.4.5
егістік материалын отырғызу
жəне күту тəсілдерін білу

8.2.2.1
көкөніс жəне егін дақылдары
тұқымдарын алу ерекшеліктерін
білу;
8.2.2.2
томат, қияр жəне бұрыш
тұқымдарын жинауды жүзеге асыру;
8.2.2.3
тұқымның пісіп жетілуіне жағдайлар
жасау ережелерін білу;
8.2.2.4
өсімдіктерді тұқымға себу технологиясын меңгеру;
8.2.2.5
тұқымның пісіп жетілуіне жағдайлар
жасау ережелерін білу;
8.2.2.6
тұқымды жинау жəне өңдеу
тəсілдерін білу;
8.2.2.7
егістік материалын сақтау технологиясын білу;
8.3.3.8.
тұқымдарды сақтауға арналған пакеттер дайындау
8.2.3.1
топырақты егіс егуге дайындау;
8.2.3.2
егіннің шығысынан кейін топырақты
қопсыту технологиясын білу;
8.2.3.3
жеміс-жидек дақылдарын егу үшін
топырақты дайындау;
8.2.3.4
дің шеңберін қазу

9.2.2.1
жеміс-жидек дақылдарын
көбейту түрлерін белгілеу;
9.2.2.2 жидек дақылдарын
вегетативті көбейту тəсілін білу;
9.2.2.3 тұқымдардың сақталуын
жүзеге асыра білу;
9.2.2.4
тұқымдарды отырғызуға дайындау ережелерін білу;
9.2.2.5
тұқымдарды көктету
жағдайларын білу;
9.2.2.6
тұқымдардың көктегіштігін
белгілей білу;
9.2.2.7
жарықта жəне көлеңкеде өсетін
тұқымдарды белгілей білу
(жарықсүйгіш жəне көлеңкеге
төзімді тұқымдар);
92.2.8
көшет-пиязды, шалқанпиязды, қарақулақ-пиязды алу
тəсілдерін білу
9.2.3.1
топырақты маусымдық өңдеу
технологиясын білу;
9.2.3.2
жылыжайдың пайдаланылуы
мен құрылысын білу;
9.2.3.3
жылыжайға арналған
топырақтың құрамын білу;
9.2.3.4
топырақ қоспасы бөлікерінің
құрамын дайындау жəне
сақталуын жүзеге асыру; 9.2.3.5
екпе көшеттері үшін жылыжайды дайындау;
9.2.3.6 жылыжайды қысқа дайындау; 9.2.3.7 егістік жəшіктерін
дайындау

8.2.4.1 егістік материалының
қасиеттері мен ерекшеліктерін білу;
8.2.4.2
егістік материалын отырғызуға
қойылатын талаптарды білу;
8.2.4.3
отырғызу орнын таңдай білу;
8.2.4.4
егіс қатарларын белгілеу техногогияларын білу;
8.2.4.5
егістік материалын отырғызу; 8.2.4.6
жеміс-жидек дақылдарын көбейту
технологияларын білу: вегетативтік
тəсіл, кесінді сабақтармен,
бұрулармен.

9.2.4.1 көкөністерді көшеттік
өсіру тəсілін білу;
9.2.4.2 тұқымдарды себу
мерзімдерін білу;
9.2.4.3 тұқымдарды көктегіштікке тексеру техногогиясын
білу;
9.2.4.4 шығыстарды көктетуге
арналған жабдықтар мен
жағдайларын білу;
9.2.4.5 тұқымдарды жəшіктерге
немесе ашық жерге себуді
орындау;
9.2.4.6 шығыстар мен егісті күту
тəсілдерін білу;
9.2.4.7 өсімдіктердің көшіріп
отырғызуға дайын екеніндігінің
белгілерін анықтай білу;
9.2.4.8 көшіріп отырғызу тəсілдері мен көшіріп отырғызған
өсімдіктерді күту тəсілдерін
білу;
9.2.4.9 жеміс ағаштарының
көшеттерін отырғызу мерзімдерін білу;
9.2.4.10 жеміс ағаштарының
көшеттерін отырғызу тəсілдерін
білу;
9.2.4.11 экскурсиялар барысында дəнді дақылдардың өсу
кезеңдерін бақылау

«Кəсіби еңбекке баулу. Көкөніс өсірушілік жəне жеміс өсірушілік»
оқу пəнінің мазмұны

8.1.3.1 ауылшаруашылық
еңбегінде қолданылатын
материалдар мен құралсаймандарды, аспаптарды;
білу
8.1.3.2 кейбір өлшеу жəне
жұмыс құралдарының, аспаптар мен жабдықтардың
құрылымын білу;
8.1.3.3 қолданылатын
материалдардың негізгі
қасиеттері жөнінде түсінік;
8.1.3.4 мұғалімнің көмегімен
арнайы киім мен құралсаймандарды іріктеп алу;
8.1.3.5 электрқұрылғыларын
пайдалану ережелерін білу;
8.1.3.6 материалдар мен
құрал-саймандарды сақтау
ережелерін білу;
8.1.3.7 жұмыс қауіпсіздігі
ережелерін сақтау

10-сынып
10.1.1.1
түрлі мəдениеттегі, нəсілдегі,
діндегі адамдарға төзімділік
көзқараспен қарау;
10.1.1.2
ауылшаруашы
лық өндірісінің заманауи
жағдайын, даму болашағын білу

10.1.2.1 оқу-еңбектік ұжымда
кəсіби этиканы сақтау;
10.1.2.2 кəсіби борыш жəне
жауапкершілік жөнінде ұғымның
болуы;
10.1.2.3 үлкендер жəне
құрбыластары мен бірге қызмет
жасау, топта жəне ұжымда
жұмыс істей білу;
10.2.1.4 ауылшаруашылық
жұмысшысының жеке гигиенасы дағдыларын өз бетінше
тəжірибеде қолдана білу;
10.2.1.5 Қазақстан Республика
сының Еңбек заңнамасын білу
10.1.3.1 жұмысқа қажетті құралсаймандарды, аспаптарды
материалдарды салыстырып,
іріктеп алу;
10.1.3.2 технологиялық карта
жəне графикалық үлгілер бойынша өз бетінше жұмыс жасау;
10.1.3.3 өз бетінше жұмысты
орындау жоспарын жасау;
10.1.3.4 технологиялық
операциялардың терминдері
мен атауларын түсіну жəне
сөзінде қолдану;
10.1.3.5 ауылшаруашылық
жұмыстарда материалдар мен
құрал-саймандардың таңдауын,
іс-əрекеттер реттілігін түсіндіре
білу;
10.1.3.6 жұмыс қауіпсіздігі
ережелерін сақтау

10.2.3.1 өз бетінше жұмыс халатын тіге білу;
10.2.3.2 арнайы киім күтімі бойынша практикалық қайталау

2) 2-бөлім «Өндіргіш еңбек технологиясы»:
2-кесте
Бөлімше
2.1
Көкөніс
өсірушілік
жəне жеміс
өсірушілік
жөнінде
жалпы
мəліметтер

2.4
Егістік материалды
өсіру

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

1) 1-бөлім «Материалтану. Құрал-саймандар жəне жабдықтар»:
1-кесте
Бөлімше
1.1.
Еңбек пəні
жөнінде
жалпы
мəліметтер

7.2.2.1
тұқым шаруашылығы жөнінде
жалпы түсінік;
7.2.2.2
егістік материалын алу
жөнінде жалпы мəліметтерді
білу;
7.2.2.3
егістік материалын дайындау жəне сақтау жағдайлары
ережелерін білу
(түйнекті, көкөністі
дақылдар);
7.2.2.4.
отырғызуға арналған
түйнектерге қойылатын талаптарды білу; 7.2.2.5
сау жəне ауру түйнектердің
белгілерін білу;
7.2.2.6
дəндік түйнектерінің белгілері
мен өлшемдерін білу; 7.2.2.7
егіс материалын сұрыптау;
7.2.2.3.
егіс материалын сақтауға қою
7.2.3.1
2.3.
топырақ жəне егістік қабаты
Топырақ
жəне оның жөнінде жалпы мəліметтерді
білу;
өңделуі
7.2.3.2
өсімдіктерді өсіру үшін
топырақтың мағынасын білу;
7.2.3.3
құрал-саймандармен жұмыс
жасау ережелерін білу;
7.2.3.4
мұғалімнің көмегімен
топырақты егіс егуге дайындау;
10.2.3.1
топырақты күрекпен қазу
ережелерін білу, қазу талаптары

2.2.
Егістік материалын
дайындау жəне
сақтау

8-сынып
8.2.1.1
жеміс өсірушіліктің өсімдік
шаруашылығы саласы ретінде
түсінігі мен бағытын білу;
8.2.1.2 бағбанның еңбегі мен
ерекшелігін білу;
8.2.1.3 көкөнісөсіруші мен бағбан
еңбегінің ұқсастықтары мен
айырмашылығын білу;
8.2.1.4
бақша өсімдіктерінің негізгі топтарын білу: жеміс дақылдары, жидек
дақылдары;
8.2.1.5
негізгі жеміс-жидек дақылдарының
қысқа сипаттамасын білу;
8.2.1.6
жеміс-жидек дақылдарының
құрылым ерекшелітерін жəне жеміс
беру ерекшеліктерін білу;
8.2.1.7 жемістер мен жидектердің
адам өміріндегі мағынасын білу;
8.2.1.8 өндірістегі негізгі еңбек
үдерістерін білу;

9-сынып
9.2.1.1
егіншіліктің өсімдік
шаруашылығы саласы ретінде
түсінігі мен бағытын білу;
9.2.1.2.
өндіретін өнім түрлері мен
олардың қолдануын білу;
9.2.1.3
егін дақылдарының құрылым
ерекшеліктерін білу;
9.2.1.4
дəнді дақылдардың тағамдық
жəне жемшөптік ретінде
мағнасын білу;
9.2.1.5
егін дақылдарының белгілемесі
мен қолданысын білу;
9.2.1.6 Қазақстанның негізгі
жеміс ағаштарын білу (алма,
алмұрт, шие, өрік);
9.2.1.7
биік өсетін жəне аласа өсетін
ағаштардың түрлері мен
олардың жергілікті жағдайларда
таралуын білу

10-сынып
10.2.1.1 ауылшаруашылық
өндірісінің салаларын білу;
10.2.1.2
көкөніс өсірушіліктегі,
бағбаншылықта
ғы, егіншіліктегі еңбек түрлерін
білу;
10.2.1.3
көкөніс өсіруші, бағбан,
егінші күнтізбелері жөнінде
мəліметтерді білу;
10.2.1.4
көкөніс өсіруші жəне бағбан
күнтізбесін өз бетінше құрастыра
білу;
10.2.1.5
көкөніс өсірушілікте,
бағбаншылықта қолданылатын
ауылшаруашылық техникасын
білу;
10.2.1.6 көкөніс өсірушіліктің,
бағбаншылықтың, егіншіліктің
Қазақстан экономикасындағы
мағынасын түсіну

7.2.5.1
«үй бақшасының» құрылысын
білу: егу жəшіктері, шкафтар, сөрелер, олардың
жабдықтары жəне үй
жағдайында орналасуы;
7.2.5.2
«үй бақшасында»
өсімдіктерді өсіру
жағдайларын білу:
температуралық жəне
жарықтық режимдерін,
жылытқыш қондырғылардың
құрылымын; 7.2.5.3
жасыл көкөністерді білу:
аскөк, ақжелкен, салат
жапырағы, шпинат;
7.2.5.4
жасыл көкөністерді өсіру
ережелері мен жағдайларын
білу: аскөк, ақжелкенді «үй
бақшасында»;
7.2.5.5
жасыл көкөністерді
жəшіктерге отырғызу үшін
топырағын дайындау: елеу,
жылыту, шірінді қосу;
7.2.5.6
тұқымды егуге дайындау,
қоқыстан тазалау; 7.2.5.7
тұқымның дамуына ең
қолайлы жағдайларды
таңдай білу;
7.2.5.8 отырғызылған
көкөністерді жүйелі түрде
бақылау: суғару, қопсыту,
күту, температуралық режімін
сақтау;
7.2.5.9 жасыл көкөністерді
(аскөк, ақжелкен) ашық
жерде өсіру ережелері мен
жағдайларын білу;
7.2.5.10 жасыл көкөністерді
өсіру үшін ең тиімді телімді
таңдай білу;
7.2.5.11 тұқым себу
тəсілдерін білу: шашып немесе қатарлармен, дұрыс
таңдау жасай білу;
7.2.5.12 егіс тəсілдері мен
мерзімдерін, тұқымдарды
енгізу тереңдігін білу;
7.2.5.13 отырғызылған көкөністерге күтім жасау: суару,
отау;
7.2.5.14 пияз өсіру жағдайлары мен тəсілдерін білу
7.2.5.15
пияз түрлері мен оларды
өсіру тəсілдерін білу;
7.2.5.16 Бас пиязды
өсірудің жағдайлары мен
ережелерін білу: жерді қазу,
тыңайтқыштар қосу, егу
мерзімдері мен тəсілдері,
тұқымдарын дайындау;
7.2.5.17 отырғызылған
көкөністерге күтім жасау: суару, отау, қатар араларын
қопсыту
2.6. Өнімді 7.2.6.1 дайындау мен уақыжинау жəне тылы жинау мағынасының
мақсатын білу;
сақтау
7.2.6.2 жасыл көкөністерді
жинау ережелері мен тəсілдерін білу (аскөк, ақжелен,
салат жапырағы, шпинат,
пияз);
7.2.6.3 жасыл көкөністерді
сақтау ерержелерін білу;
7.2.6.4 пияз пісуінің негізгі
көрсеткіштерін білу;
7.2.6.5. пиязды қолмен жинау, өнімді өлшеу;
7.2.6.7 өнімді кептіру
ережелерін білу: күндіз күн
астына қою, түнде жабық
жайға қою, кептірудің яқталу
мерзімін белгілеу, кебу
жапырақтарды кесу, кепкен
пиязды өлшеу, сұрыптау;
7.2.6.8 пиязды қыста сақтау
үшін кенеп қаптарын
дайындау;
7.2.6.9 өнім жинауға көмек
көрсету
2.5
Көкөніс
жəне жеміс
өнімдерін
өсіру
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8.2.5.1
үй жағдайында өсірілетін томаттар
ерекшеліктері мен түрлерінің сипаттамасын білу;
8.2.5.2
«үй бақшасында» томаттарды өсіру
жағдайларын білу: температуралық
жəне жарықтық режимдерін, топырақ
ылғалдығын; 8.2.5.3
қызанақтар тұқымын себу
мерзімдерін білу, топырағын дайындау, тыңайтқыштар қосу, күтім жасау, суару, азықтандыру, топырағын
қопсыту;
8.2.5.4
томаттарды ашық жерде өсіру
ережелері мен жағдайларын білу;
8.2.5.5
бұрышты шымтезекті ыдыстарда
көшеттік тəсілмен өсіру ережелері
мен жағдайларын білу;
8.2.5.6 өсімдіктерге күтім жасау: суару, қопсыту, көшеттерді шынықтыру;
8.2.5.7
ашық жерде бұрыштың жоғары
өнімін алу үшін қажет жағдайларды
білу;
8.2.5.8 практикалық жұмыстар
атқару: қи қосу, топырақты
қолмен қайта қазу, орындарын
белгілеу, шұңқыршалар дайындау,
тыңайтқыштар қосу, көшеттерді
отырғызу, суару, азықтандыру, қатар
араларын қопсыту;
8.2.5.9
картоп жайлы мəліметтерді, оның
қолданылуын, өсіру тиімділігін,
түрлерін білу: ерте пісетін, кеш
пісетін;
8.2.5.10
картоп отырғызу тəсілдерін білу:
түйнектермен, көздерімен; 8.2.5.11
картоп отырғызу жағдайларын
білу: мерзімдері, түйнектерін
немесе көздерін дайындау,
түйнектерді отырғызу тереңдігі, ара
қашықтықтары;
8.2.5.12
картопты күту ережелерін білу:
қатар араларын қопсыту, арам
шөптерін отау, түптеу;
8.2.5.13
картоп зиянкесі колорад қоңызымен
күресу тəсілдерін білу; 8.2.5.14
асханалық тамыржемістерін өсіру
жағдайлары мен ережелерін білу:
қызылша, шалқан;
8.3.5.15 тамыржемістерін өсіру бойынша практикалық жұмыстар атқару

9.2.5.1 бау-бақшалық телімін
жоспарлау ережелерін, ағаштардың көкөніс қатарларымен
орналасу үйлесімділігін білу;
9.2.5.2 бақшада өсірілетін дақылдардың негізгі түрлерін білу;
9.2.5.3 жеміс-жидек дақылдарының əр аймақтар үшін ең
тиімді түрлерін білу;
9.2.5.4 жеміс жəне жидек
өсімдіктерінің құрылымын,
олардың тамырлық жəне
сабақтық жүйелерін білу;
9.2.5.5 жидектердің түрлерін
білу: құлпынай, таңқұрай,
қарақат;
9.2.5.6 құлпынай түрлерін,
сипаттамасын, өсіру
жағдайларын, білу: орын
таңдауын, көкжиек жақтарын,
суға жақындығын ескеру;
9.2.5.7 құлпынайды көбейту
тəсілдерін, жеміс беретін плантацияны күту ережелерін білу;
9.2.5.8 таңқұрай, қарақат,
қарлығанды отырғызу тəсілдерін білу, орын таңдауын, топырағын дайындау, өсімдіктің
күтімі;
9.2.5.9 құлпынай көшеттерін
қыстан кейін өңдеу;
9.2.5.10 жеміс беретін
плантацияның күтімін білу:
кепкен жапырақтарын,
шабақтарын алып тастау,
азот тыңайтқыштарымен
азықтандыру, топырағын
қопсыту, арамшөптерін отау;
9.2.5.11 таңқұрай, қарақат,
қарлығандыға көктемгі күтім
жасау: бұталарын ажырату,
көшеттер қосу, тыңайту, суару, бұталар арасын, қопсыту,
түптеу;
9.2.5.12 таңқұрай, қарақат,
қарлығанды жеміс беретін плантацияларына күтім жасай білу;
9.2.5.13 жеміс бақшасын қалау,
орын дайындау бойынша негізгі
мəліметтерді білу: рельефін,
топырақ құрамын, жер суларын
ескеру;
9.2.5.14 бақша ағаштарын
отырғызу үшін топырағын дайындау, тыңайту ережелерін,
отырғызу уақытын білу;
9.2.5.15 бақша ағаштарын
отырғызу барысында ісəрекеттердің ережелері мен
реттілігін білу; 9.2.5.16
ағаш діңдерін кеміргіштерден
қорғау тəсілдерін білу (діңдерін
орау);
9.2.5.17 бақша ағаштарына
күзгі күтім жасай білу: тыңайту,
түптеу, суару, ескі ағаштарды
кесу;
9.2.5.18 нұсқаулық картаны
қолдана отырып практикалық
жұмыстар атқару
8.2.6.1 көкөністерді қысқы уақытта
9.2.5.1 картоп өнімін жинау жəне
сақтау қажеттілігін білу;
сақтауға қою ережелерін білу;
8.2.6.2 көкөністерді жинау сапасына 9.2.5.2 жертөлелер құрылысын
қойылатын талаптар (картоп, сəбіз, білу, картопты қыста сақатауға
қызылша), жинау ережелері;
арналған қоймаларды дайын8.2.6.3 практикалық жұмыстар
дау;
атқару: картопты қазуға күрек жəне 9.2.5.3 картопты кептіру,
ашаны қолдану, картопты қазып алу, сұрыптау, қоймаға қаптап қою;
картоп түйнектерін жинау, оларды
9.2.6.4 өнімді жинауға жəне
сақатуға арналған материалқапқа жинау, қысқы сақтауға дайдарды, құрал-саймандарды,
ындау;
жабдықтарды таңдау;
8..2.6.4
9.2.6.5 өнімді жинау технолосəбіз жəне қызылша түйнектерін
гияларын білу
қолмен қазып жинау, оларды ар(жеміс-жидек дақылдарын);
найы ыдысқа сабағын бір жаққа
9.2.6.6 жидектерді ұзақ
қаратып салу, сабақтарын кесу;
мерзімді сақтау үшін тоңазыту
8.2.6.5
томаттарды жинау ережелерін білу; ережелерін білу;
9.2.6.7 алма жəне алмұрт өнім8.2.6.6
дерін жинау ережелерін білу;
томаттарды сақтау тəсілдері мен
9.2.6.8 жемістерді қысқа сақтау
жағдайларын білу: тұздау, томат
пастасы.
үшін таңдау талаптарын білу;
9.2.6.9 жемістерді бөлмелерде
ұзақ мерзімге сақтау
жағдайларын білу;
9.2.6.10 жеміс-жидектерден
тосаптар мен компоттар дайындау рецепттерін білу
(Жалғасы 16-бетте)

10.2.2.1
түрлі дақылдардан егіс материалын жинау;
10.2.2.2
тұқым алу ережелерін практикада қолдану;
10.2.2.3 толықтай жұмсартылған
жемістерден тұқым алуды орындау;
10.2.2. тұқымдарды жуу жəне
кептіру;
10.2.2.5
егіс материалын сақтау
жағдайларын таңдау;
10.2.2.6
егіс материалын таңбалау;
10.2.2.7
көкөніс көшеттерін өсіру технологиясын білу

10.2.3.1 минералдық жəне
органикалық тыңайтқыштар
түрлерін білу;
10.2.3.2 қидың түрлерін білу;
10.2.3.3 көкөніс жəне жемісжидек дақылдарының жоғары
өнімдерін алуда минералдық
жəне органикалық тыңайтқыштардың мағынасын білу;
10.2.3.4 минералдық жəне
органикалық тыңайтқыштар
түрлерін ажырата білу;
10.2.3.5 қидың сақтау
ережелерін білу;
10.2.3.6 қорғалған жерді дайындау жағдайларын білу;
10.2.3.7 топырақтың егіске
дейінгі өңдеулуін жəне тыңайтылуын орындау;
10.2.3.8 жылыжайдың құрылысын білу;
10.2.3.9 жылыжай мен
көшетханаларды маусымдық
жұмыстарға дайындау
10.2.4.1 егістік материалын себудің түрлі тəсілдерін
білу; 10.2.4.2 тұқымдардың,
көшеттердің, кесінді
сабақтардың, бұрулардың
себу мерзімдері мен тəсілдерін
бағдарлай білу;
10.2.4.3 егістік материалының
көктегіштігін белгілей білу;
10.2.4.4 отырғызу орнын
жəне жағдайларын таңдау,
қатарларын белгілеу;
10.2.4.5 егістік материалын
көктету үшін орналастыру;
10.2.4.6 шығыстарды күту
тəсілдерін білу;
10.2.4.7 көшеттердің көшіріп
отырғызуға дайын екендігінің
белгілерін анықтау;
10.2.4.8 көшеттерді көшіріп
отырғызу: томаттарды,
қиярларды, бұрыштарды,
қырыққабатты;
10.2.4.9 көшіріп отырғызған
өсімдіктерді күту ерекшеліктерін
білу;
10.2.4.10 картопты күрекпен
жəне соқамен отырғызу;
10.2.4.11 жеміс дақылдарын
көбейту жұмыстарын жүргізу;
10.2.4.12 дайын көшеттерді
көшіріп отырғызу;
10.2.4.13 витаминдік өнімдерді
ерте алу мүмкіндіктерін білу
10.2.5.1
жеміс ағашының ұшар басының
құрылысын білу; 10.2.5.2
ағаштың бір жылдық, екі
жылдық, көп жылдық бұтақтарын
білу; 10.2.5.3
жас ағаштарды кесу ережелерін,
кесу мақсатын
білу;
10.2.5.4
жеміс ағаштарын кесу
ережелерін, кесу мақсатын, білу,
кесу орындарын өңдеу;
10.2.5.5
ағаштарды азықтандыру,
діңдерін тыңайту ережелерін
білу; 10.2.5.6
жеміс бағына жеміс ағаштарын
отырғызу ережелерін білу,
жеміс ағаштарының ұшар басын
қалыпқа келтіру; 10.2.5.7
жас көшеттерді байлау,
сақталуын қадағалау; 10.2.5.8
көкөністерді отырғызу үшін
топырағын дайындау: күзгі жырту, көктемгі өңдеу, тыңайту;
10.2.5.9 тамыр жемісті
көкөністердің тұқымын себу үшін
атыздарын дайындау;
10.2.5.10 тамыр жемістілерді
отырғызу: себу мерзімдері мен
тəсілдерін анықтау, тұқым дайындау, отырғызу тереңдігі;
10.2.5.11 егістің күтімі: түптеу,
отау, сиректету, топырағын
қопсыту, суару;
10.2.5.12 көкөністерді
көшеттік тəсілмен өсіруді білу
(қырыққабат, томаттар, қияр –
жергілікті жағдайларға қарай
таңдап); 10.2.5.13 көкөністерді
отырғызу үшін қуыс шұңқырлар
жасау, оргаминералдыққоспалар
енгізу, шұңқырларға көшеттер
отырғызу, қопсыту,суару;
10.2.5.14 отырғызылған бақша
құлпынайын өңдеу: қопсыту,
азықтандыру, сабан төсеу;
10.2.5.15 таңқұрайдың,
қарақаттың, қарғалынның ескі
бұтақтарын кесу, топырағын
қопсыту, азықтандыру;
10.2.5.16 бау бақша телімдері
зиянкестерін білу;
10.2.5.17 көкөніс дақылдарын
зиянкестерден қорғау тəсілдерін
білу: химиялық, биологиялық,
бейресми əдістер (халықтық
тəсілдер);
10.2.5.18 қыстайтын зиянкестермен күресуге арналған препараттар сипаттамаларын білу;
10.2.5.19 зиянды жəндіктерді
жоюдағы құстардың рөлін білу,
оларды қорғау;
10.2.5.20 көкөністерді жылыжайда өсіру ережелерін білу

10.2.5.1 құрал-саймандармен
жəне жабдықтармен жұмыс
істеу барысында қауіпсіздік
ережелерін қолдану;
10.2.5.2 көкөніс жəне жемісжидек дақылдары өнімдерін
жинау мерзімдерін білу жəне
белгілеу;
10.2.6.3 көкөніс қоймаларының
құрылысын білу;
10.2.6.4 қойманы өнімді сақтауға
дайындау;
10.2.6.5 өнімнің пісу белгілерін
білу; 10.2.6.6 өнімді жинау
тəсілін таңдау: қолмен жинау,
жабдықтың көмегімен;
10.2.6.7.өнімді жинау;
10.2.6.8. өнімді кептіру жəне
кесу;
10.2.6.9 стандарттық емес
өнімнің белгілерін білу;
10.2.6.10 көкөністерді, жемісжидектерді қыста пайдалану
үшін өңдеу тəсілдерін білу: қияр
мен томатты тұздау, томат пастасы, көкөніс икрасы, жемісжидек тосаптары мен компоттары, кептірілген жемістер
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(Жалғасы. Басы 13-15-беттерде)

1-тоқсан
1.1 Еңбек пəні 7.1.1.1 ауылшаруашылық еңбегі мағынасын
жөнінде жалпы түсіну;
7.1.1.2 ауылшаруашылық еңбегінің негізгі саламəліметтер
ларын білу: көкөніс өсірушілік, бақша өсірушілік,
мал шаруашылығы
7.1.2.1 ауылшаруашылық еңбегі жөнінде
1.2 ҚРЕңбек
сабақтар өткізу тəртібін білу;
заңнамасы
7.1.2.2 ауылшаруашылық еңбегі сабақтарында
жəне этика
білім алушының міндеттерін білу, бригадаларға
бөлу, бригадирлерді тағайындау
1.3 Материал- 7.1.3.1 тұрмыста, оқуда қолданатын кейбір
дардың,
материалдардың, құрал-саймандардың атауқұрал-сайман- ларын білу;
дардың жəне 7.1.2.2 санитарлық-гигиеналық нормаларын
жабдықтардың орындау;
сараптамасы 7.1.2.3 жұмыс орнын дайындау
1.4 Арнайы
7.1.4.1 ауылшаруашылық жұмысшысының
киім күтімі
арнайы киім күтімінің тəсілдері жөнінде түсінік
2.1 Көкөніс
7.2.1.1 көкөністердің негізгі топтарын білу:
өсірушілік
тамыр жемістер, қырыққабаттық көкөністер
жəне жеміс
дақылдары, жасыл дақылдар;
7.2.1.2 түрлі көкөністер топтарының қысқа сиөсірушілік
жөнінде жалпы паттамасын білу;
мəліметтер
7.2.1.3 түрлі көкөністер топтарын сырт бейнесі
бойынша тану;
7.2.1.4 мектептің қосалқы шаруашылығы
жөнінде түсінік
2.2 Егістік ма- 7.2.2.1 тұқым шаруашылығы жөнінде жалпы
териалын дай- түсінік
ындау жəне
7.2.2.2 егістік материалын алу жөнінде жалпы
сақтау
мəліметтерді білу
2.3 Топырақ
7.2.3.1 топырақ жəне егістік қабаты жөнінде
жəне оның
жалпы мəліметтерді білу;
өңделуі
7.2.3.2 өсімдіктерді өсіру үшін топырақтың
мағынасын білу
7.2.4.1 егістік материалының қолданылуы мен
2.4 Егістік
міндеттемесін білу;
материалын
7.2.4.2 өсімдіктерді отырғызу мерзімі жөнінде
өсіру
ұғымның болуы
2.5 Көкөніс
7.2.5.1 «үй бақшасының» құрылысын білу:
жəне жеміс
егу жəшіктері, шкафтар, сөрелер, олардың
өнімдерін
жабдықтары жəне үй жағдайында орналасуы;
өсіру
7.2.5.2 «үй бақшасында» өсімдіктерді
өсіру жағдайларын білу: температуралық
жəне жарықтық режимдерін, жылытқыш
қондырғылардың құрылымын;
7.2.5.3 жасыл көкөністерді білу: аскөк, ақжелкен,
салат жапырағы, шпинат;
7.2.5.4 жасыл көкөністерді өсіру ережелері
мен жағдайларын білу: аскөк, ақжелкенді «үй
бақшасында» ;
7.2.5.5 жасыл көкөністерді жəшіктерге отырғызу
үшін топырағын дайындау: елеу, жылыту,
шірінді қосу;
7.2.5.6 тұқымды егуге дайындау, қоқыстан тазалау;
7.2.5.7 тұқымның дамуына ең қолайлы
жағдайларды таңдай білу
2.6 Өнімді
7.2.6.1 дайындау мен уақытылы жинаудың
жинау жəне
мағынасын түсіну;
сақтау
7.2.6.2 жасыл көкөністерді жинаудың ережелері
мен тəсілдерін білу (аскөк, ақелкен, салат
жапырағы, шпинат, пияз); 7.2.6.3 жасыл
көкөністерді сақтау ережелерін білу;
7.2.6.4 пияз пісуінің негізігі көрсеткіштерін білу;
7.2.6.5. пиязды қолмен жинау, өнімді өлшеу;
7.2.6.6 өнімді кептіру ережелерін білу: күндіз
күннің астына қою, түнде жабық жерге қою,
кептірудің аяқталу мерзімін белгілеу, кебу
жапырақтарын кесу, кепкен пиязды өлшеу,
сұрыптау
2.7 Ауыл7.2.7.1 көкөністерді өсіруге пайдаланатын
шаруашылық ауылшаруашылық қол құрал-саймандарын білу;
құрал7.2.7.2 тұқымдарды отырғызуға арналған қол
саймандар
құрал-саймандарын білу: егіс жəшіктері, маркер
жəне таптағыш құрал, олардың құрылымы, пайдаланылуы, қолдану тəсілдері;
7.2.7.3 өсімдіктердің күтіміне арналған құралсаймандар: су сепкіш, топырақ елеуіш, олардың
құрылымы, қолдану;
7.2.7.4 бау-бақша телімдерінде жұмыс істеуге
арналған құрал-саймандар: күрек, тырмақ,
кетпен, қопсытқыш (қолмен істейтін) олардың
құрылымы, қолдану ережелері
3.1 Еңбек зат- 7.3.1.1 өз жұмысы мен басқалар жұмысына сатарына сарап- раптама жүргізу жəне бағалау;
тама жүргізу
7.3.1.2 жұмыстың жақсы жағы мен кемшіліктерін
жəне бағалау белгілеу

2-тоқсан
1.1 Еңбек пəні 7.1.1.1 ауылшаруашылық еңбегі мағынасын
жөнінде жалпы түсіну;
мəліметтер
7.1.1.2 ауылшаруашылық еңбегінің негізгі салаларын білу: көкөніс өсірушілік, бақша өсірушілік,
мал шаруашылығы;
7.1.1.3 ауылшаруашылығындағы адамдардың
негізгі кəсіптерін білу
1.2 ҚРЕңбек
7.1.2.1 ауылшаруашылық еңбегі жөнінде
заңнамасы
сабақтар өткізу тəртібін білу;
жəне этика
7.1.2.2 ауылшаруашылық еңбегі сабақтарында
білім алушының міндеттерін білу, бригадаларға
бөлу, бригадирлерді тағайындау;
7.1.2.3 ауылшаруашылық жұмысшысының
жеке гигиенасы, арнайы киімнің гигиеналық
мағынасы жəне оған қойылатын талаптар
жөнініде түсінігінің болуы;
7.1.2.4 ауылшаруашылық жұмыстарында қолғап
пен арнайы киімді қолдану
1. 3 Материалдардың,
құрал-саймандардың жəне
жабдықтардың
сараптамасы

7.1.3.1 тұрмыста, оқуда қолданатын кейбір
материалдардың, құрал-саймандардың атауларын білу;
7.1.2.2 мұғалімнің көмегімен жұмысқа қажетті
материалдар мен құрал-саймандарды іріктеп
алу;

2.Өндіргіш еңбек технологиясы

Оқыту мақсаттары

3.1.Еңбек заттарына сараптама жүргізу жəне бағалау

Бөлімше

7.1.2.3 санитарлық-гигиеналық нормаларды
орындау;
7.1.2.4 жұмыс орнын ұйымдастыру;
7.1.2.5 жұмыс қауіпсіздігі ережелерін сақтау
1.4 Арнайы
7.1.4.1 ауылшаруашылық жұмысшысының
киім күтімі
арнайы киім күтімі тəсілдері жөнінде түсініктің
болуы
2.1 Көкөніс
7.2.1.1 көкөністердің негізгі топтарын білу:
өсірушілік
тамыр жемістер, қырыққабаттық көкөніс
жəне жеміс
дақылдары, жасыл дақылдар;
өсірушілік
7.2.1.2 түрлі көкөністер топтарының қысқа сижөнінде жалпы паттамасын білу;
мəліметтер
7.2.1.3 түрлі көкөністер топтарын сырт бейнесі
бойынша тану;
7.2.1.4 көкөніс дақылдарының құрылымын білу
(картоп, пияз, сарымсақ)
2.2 Егістік ма- 7.2.2.1 тұқым шаруашылығы жөнінде жалпы
териалын дай- түсінік;
7.2.2.2 егістік материалын алу жөнінде жалпы
ындау жəне
мəліметтердің болуы;
сақтау
7.2.2.3 егістік материалын дайындау жəне
сақтау жағдайлары ережелерін білу
(түйнекті көкөніс дақылдары)
2.3 Топырақ
7.2.3.1 топырақ жəне егістік қабаты жөнінде
жəне оның
жалпы мəліметтерді білу;
өңделуі
7.2.3.2 өсімдіктерді өсіру үшін топырақтың
мағынасын білу;
7.2.3.3 құрал-саймандармен жұмыс жасау
ережелерін білу;
7.2.3.4 топырақты күрекпен қазу ережелерін
білу, қазу талаптары
2.4 Егістік
7.2.4.1 егістік материалының қолданылуы мен
материалды
міндеттемесін білу;
өсіру
7.2.4.2 өсімдіктерді отырғызу мерзімі жөнінде
ұғымның болуы
2.5 Көкөніс
7.2.5.1 «үй бақшасының» құрылысын білу:
жəне жеміс
егу жəшіктері, шкафтар, сөрелер, олардың
өнімдерін
жабдықтары жəне үй жағдайында орналасуы;
өсіру
7.2.5.2 «үй бақшасында» өсімдіктерді
өсіру жағдайларын білу: температуралық
жəне жарықтық режимдерін, жылытқыш
қондырғылардың құрылымын;
7.2.5.3 жасыл көкөністерді білу: аскөк, ақжелкен,
салат жапырағы, шпинат;
7.2.5.4 жасыл көкөністерді өсіру ережелері
мен жағдайларын білу: аскөк, ақжелкенді «үй
бақшасында»;
7.2.5.5 жасыл көкөністерді жəшіктерге отырғызу
үшін топырағын дайындау: елеу, жылыту,
шірінді қосу;
7.2.5.6 тұқымды егуге дайындау, қоқыстан тазалау;
7.2.5.7 тұқымның дамуына ең қолайлы
жағдайларды таңдай білу
2.6 Өнімді
7.2.6.1 дайындау мен уақытылы жинау
жинау жəне
мағынасының мақсатын білу;
сақтау
7.2.6.2 жасыл көкөністерді жинау ережелері
мен тəсілдерін білу (аскөк, ақжелен, салат
жапырағы, шпинат, пияз) ;
7.2.6.3 жасыл көкөністерді сақтау ерержелерін
білу;
7.2.6.4 пиязды қыста сақтау үшін кенеп
қаптарын дайындау
2.7 Ауыл7.2.7.1 көкөністерді өсіруге пайдаланатын
шаруашылық ауылшаруашылық қол құрал-саймандарын білу;
7.2.7.2 тұқыммдарды отырғызуға арналған қол
құралқұрал-саймандарын білу: егіс жəшіктері, маркер
саймандар
жəне таптағыш құрал, олардың құрылымы, пайдаланылуы, қолдану тəсілдері;
7.2.7.3 өсімдіктердің күтіміне арналған құралсаймандар: су сепкіш, топырақ елеуіш, олардың
құрылымы, қолдану ережелері;
7.2.7.4 бау-бақша телімдерінде жұмыс істеуге
арналған құрал-саймандар: күрек, тырмақ,
кетпен, қопсытқыш (қолмен істейтін) олардың
құрылымы, қолдану ережелері;
7.2.7.5 қол құрал-саймандарының дұрыстығын
анықтау;
7.2.7.6 қол құрал-саймандарына ұсақ жөндеу
жүргізу
3.1
7.3.1.1 өз жұмысы мен басқалар жұмысына саЕңбек заттараптама жүргізу жəне бағалау;
рына сарап7.3.1.2 жұмыстың жақсы жағы мен кемшіліктерін
тама жүргізу
белгілеу;
жəне бағалау 7.3.1.3 үйренген терминдерді қолдана отырып
атқарған жұмыс жөнінде есеп беру

1.1 Еңбек
пəні жөнінде
жалпы
мəліметтер

1.Материалану Құрал-саймандар жəне жабдықт ар

1.Материалтану
Құрал-саймандар жəне жабдықтар

3.Еңбек заттарына сараптама жүргізу жəне бағалау
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1.Материалтану. Құрал-саймандар жəне
жабдықтар

Бөлім

1) 7-сынып:
4-кесте

10-сынып
10.3.1.1 қолданған əдістер
мен тəсілдерді жəне арнайы
терминологияны қолдана отырып, өз жұмысын жəне өзгелер
жұмысын талқылау жəне
бағалау;
10.3.1.2 алдыңғы жұмыстарға
негізделе отырып, өз жұмысын
жəне өзгелер жұмысын
жетілдіру бойынша сын
ұсыныстар жасау

1.2 ҚРЕңбек
заңнамасы
жəне этика

1. Материалдардың, құралсаймандардың жəне
жабдықтардың сараптамасы

1.4 Арнайы
киім күтімі

3-тоқсан
7.1.1.1 өзін Қазақстан азаматы ретінде сезіну;
7.1.1.2 ауылшаруашылық еңбегі мағынасын
түсіну;
7.1.1.3 ауылшаруашылық еңбегінің негізгі салаларын білу: көкөніс өсірушілік, бақша өсірушілік,
мал шаруашылығы;
7.1.1.4 ауылшаруашылығындағы адамдардың
негізгі кəсіптерін білу
7.1.2.1 ауылшаруашылық еңбегі жөнінде
сабақтар өткізу тəртібін білу;
7.1.2.2 ауылшаруашылық еңбегі сабақтарында
білім алушының міндеттерін білу, бригадаларға
бөлу, бригадирлерді тағайындау;
7.1.2.3 ауылшаруашылық жұмысшысының жеке
гигиенасы, арнайы киімнің гигиеналық мағынасы
жəне оған қойылатын талаптар жөнініде
түсінігінің болуы;
7.1.2.4 ауылшаруашылық жұмыстарында қолғап
пен арнайы киімді қолдану
7.1.3.1 тұрмыста, оқуда қолданатын кейбір
материалдардың, құрал-саймандардың атауларын білу;
7.1.2.2 мұғалімнің көмегімен жұмысқа қажетті материалдар мен құрал-саймандарды іріктеп алу;
7.1.2.3 санитарлық-гигиеналық нормаларды
орындау;
7.1.2.4 жұмыс орнын ұйымдастыру;
7.1.2.5 жұмыс қауіпсіздігі ережелерін орындау;
7.1.2.6 жазбаша жəне ауызша нұсқауларды
түсіну жəне оқу, жұмыс барысында сұрақтар мен
жауаптарды тұжырымдай білу
7.1.4.1 ауылшаруашылық жұмысшысының
арнайы киім күтімі тəсілдері жөнінде түсініктің
болуы;
7.1.4.2 мұғалімнің көмегімен қолмен жамау
салу арқылы арнайы киімге жөндеу жұыстарын
жүргізу
7.1.4.3 арнайы киімді үтіктеу

3 Еңбек заттарына сараптама
жүргізу жəне бағалау

Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға арналған
7-9 (10) сыныптар үшін «Кəсіби- еңбекке баулу. Көкөніс өсірушілік
жəне жеміс өсірушілік» пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік
оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша
ұзақмерзімді жоспар

9-сынып
9.3.1.1 алдағы жұмысты арнайы
терминологияны қолдана отырып, суреттеу;
9.3.1.2 коструктивті түсініктемелерді қабылдау жəне өз
жұмысы мен басқалардың
жұмысын жетілдіру, бейімдеу
бойынша ұсыныстар жасау;
9.3.1.3
орындалған жұмысты бүкіл
сыныпқа таныстыру

4-тоқсан
7.1.1.1 өзін Қазақстан азаматы ретінде сезіну;
7.1.1.2 ауылшаруашылық еңбегі мағынасын
түсіну;
7.1.1.3 ауылшаруашылық еңбегінің негізгі салаларын білу: көкөніс өсірушілік, бақша өсірушілік,
мал шаруашылығы;
7.1.1.4 ауылшаруашылығындағы адамдардың
негізгі кəсіптерін білу
1.2 ҚРЕңбек 7.1.2.1 ауылшаруашылық еңбегі жөнінде
заңнамасы
сабақтар өткізу тəртібін білу;
жəне этика
7.1.2.2 ауылшаруашылық еңбегі сабақтарында
білім алушының міндеттерін білу, бригадаларға
бөлу, бригадирлерді тағайындау;
7.1.2.3 ауылшаруашылық жұмысшысының жеке
гигиенасы, арнайы киімнің гигиеналық мағынасы
жəне оған қойылатын талаптар жөнініде
түсінігінің болуы;
7.1.2.4 ауылшаруашылық жұмыстарында қолғап
пен арнайы киімді қолдану
1.3 Мате7.1.3.1 тұрмыста, оқуда қолданатын кейбір
риалдардың, материалдардың, құрал-саймандардың атаулақұралрын білу;
сайм7.1.2.2 мұғалімнің көмегімен жұмысқа қажетті маандардың
териалдар мен құрал-саймандарды іріктеп алу;
жəне
7.1.2.3 санитарлық-гигиеналық нормаларды
жабдорындау;
ықтардың
7.1.2.4 жұмыс орнын ұйымдастыру;
сараптамасы 7.1.2.5 жұмыс қауіпсіздігі ережелерін орындау;
7.1.2.6 жазбаша жəне ауызша нұсқауларды
түсіну жəне оқу, жұмыс барысында сұрақтар мен
жауаптарды тұжырымдай білу;
7.1.2.7 жұмыс қауіпсіздігі ережелерін орындау
1.4 Арнайы
7.1.4.1 ауылшаруашылық жұмысшысының
киім күтімі
арнайы киім күтімі тəсілдері жөнінде түсініктің
болуы;
7.1.4.2 мұғалімнің көмегімен қолмен жамау
салу арқылы арнайы киімге жөндеу жұыстарын
жүргізу;
7.1.4.3 арнайы киімді үтіктеу
7.2.1.1 көкөністердің негізгі топтарын білу: тамыр
2.1 Көкөніс
жемістер, қырыққабаттық көкөністер дақылдары,
өсірушілік
жасыл дақылдар;
жəне жеміс
7.2.1.2 түрлі көкөністер топтарының қысқа сипатөсірушілік
тамасын білу; 7.2.1.3 түрлі көкөністер топтарын
жөнінде
сырт бейнесі бойынша тану;
жалпы
7.2.1.4 көкөніс дақылдарының құрылымын білу
мəліметтер
(картоп, пияз, сарымсақ);
7.2.1.5 көкөніс дақылдарының сұрыптарын білу
(картоп, пияз, сарымсақ);
7.2.1.6 көкөістердің адам өміріндегі мағынасын
білу; 7.2.1.7 көкөістердің тағамдық жəне
жемшөптік дақыл ретінде мағынасын білу;
7.2.1.8 мектептің қосалқы шаруашылығы жөнінде
түсінік
2.2 Егістік
7.2.2.1 тұқым шаруашылығы жөнінде жалпы
материалын түсінік; 7.2.2.2 егістік материалын алу жөнінде
дайындау
жалпы мəліметтердің болуы;
жəне сақтау 7.2.2.3 егістік материалын дайындау жəне
сақтау жағдайлары ережелерін білу
2.3 Топырақ 7.2.3.1 топырақ жəне егістік қабаты жөнінде жалжəне оның
пы мəліметтерді білу;
өңделуі
7.2.3.2 өсімдіктерді өсіру үшін топырақтың
мағынасын білу;
7.2.3.4 құрал-саймандармен жұмыс жасау
ережелерін білу;
7.2.3.4 мұғалімнің көмегімен топырақты егіс егуге дайындау;
7.2.3.5 топырақты күрекпен қазу ережелерін білу,
қазу талаптары
2.4 Егістік
7.2.4.1 егістік материалының қолданылуы мен
материалды міндеттемесін білу;
өсіру
7.2.4.2 өсімдіктерді отырғызу мерзімі жөнінде
ұғымның болуы;
7.2.4.3 егістік материалын көктету тəсілдерін
меңгеру;
1.1 Еңбек
пəні жөнінде
жалпы
мəліметтер

1. Материалтану. Құрал-саймандар жəне жабдықтар

8-сынып
8.3.1.1 ағымдық өзін-өзі бақылауын
жүзеге асыру;
8.3.1.2 жұмыс сапасын тексеру;
8.3.1.3 сөздерінде арнайы терминологияны қолдану;
8.3.1.4 атқарған жұмыс жөнінде
мұғалімнің сұрақтары бойынша жəне өз
бетінше ауызша есеп беру;
8.3.1.5 атқарған жұмысты жете
саралауға тырысу;
8.3.1.6 алдағы жұмыс көлемін белгілеу

2.Өндіргіш еңбек технологиясы

7-сынып
7.3.1.1 өз жұмысы мен
басқалар жұмысына сараптама жүргізу жəне бағалау;
7.3.1.2 жұмыстың жақсы жағы
мен кемшіліктерін белгілеу;
7.3.1.3 үйренген терминдерді
қолдана отырып атқарған
жұмыс жөнінде есеп беру;
7.3.1.4 алған білімдерін практикада қолдану

2. Өндіргіш еңбек технологиясы

3) 3-бөлім «Еңбек заттарының сараптамасы жəне бағалануы»:
3-кесте
Бөлімше
3.1.
Еңбек
заттарына сараптама
жүргізу
жəне
бағалау

7.2.1.1 көкөніс дақылдарының құрылымын білу
(картоп, пияз, сарымсақ)
7.2.1.2 көкөніс дақылдарының сұрыптарын білу
(картоп, пияз, сарымсақ);
7.2.1.3 көкөістердің адам өміріндегі мағынасын
білу;
7.2.1.4 көкөістердің тағамдық жəне жемшөптік
дақыл ретінде мағынасын білу
7.2.2.1 егістік материалын дайындау жəне сақтау
2.2 Егістік
материалын жағдайлары ережелерін білу
дайындау
(түйнекті көкөніс дақылдары) ;
жəне сақтау 7.2.2.2. отырғызуға арналған түйнектерге
қойылатын талаптарды білу;
7.2.2.3 дəн түйнектерінің белгілері мен
өлшемдерін білу;
7.2.2.4 егіс материалын сұрыптау
2.3. Топырақ 7.2.3.1 топырақ жəне егістік қабаты жөнінде жалпы мəліметтерді білу;
жəне оның
7.2.3.2 өсімдіктерді өсіру үшін топырақтың
өңделуі
мағынасын білу;
7.2.3.3 құрал-саймандармен жұмыс жасау
ережелерін білу;
7.2.3.4 мұғалімнің көмегімен топырақты егіс егуге дайындау;
7.2.3.5 топырақты күрекпен қазу ережелерін білу,
қазу талаптары
7.2.4.1 егістік материалының қолданылуы мен
2.4 Егістік
материалды міндеттемесін білу;
7.2.4.2 өсімдіктерді отырғызу мерзімі жөнінде
өсіру
ұғымның болуы;
7.2.4.3 егістік материалын көктету тəсілдерін
меңгеру;
7.2.4.4 мұғалімнің көмегімен егістің орнын таңдау
жəне қатарларын белгілеу;
7.2.4.5 егістік материалын отырғызу жəне күту
тəсілдерін білу
2.5 Көкөніс
7.2.5.1 «үй бақшасының» құрылысын білу:
егу жəшіктері, шкафтар, сөрелер, олардың
жəне жеміс
жабдықтары жəне үй жағдайында орналасуы;
өнімдерін
7.2.5.2 «үй бақшасында» өсімдіктерді
өсіру
өсіру жағдайларын білу: температуралық
жəне жарықтық режимдерін, жылытқыш
қондырғылардың құрылымын;
7.2.5.3 жасыл көкөністерді білу: аскөк, ақжелкен,
салат жапырағы, шпинат;
7.2.5.4 жасыл көкөністерді өсіру ережелері
мен жағдайларын білу: аскөк, ақжелкенді «үй
бақшасында»;
7.2.5. жасыл көкөністерді жəшіктерге отырғызу
үшін топырағын дайындау: елеу, жылыту, шірінді
қосу;
7.2.5.6 тұқымды егуге дайындау, қоқыстан тазалау;
7.2.5.7 тұқымның дамуына ең қолайлы
жағдайларды таңдай білу;
7.2.5.8 отырғызылған көкөністерді жүйелі түрде
бақылау: суғару, қопсыту, күту, температуралық
режімін сақтау;
7.2.5.9 жасыл көкөністерді (аскөк, ақжелкен)
ашық жерде өсіру ережелері мен жағдайларын
білу;
7.2.5.10 жасыл көкөністерді (аскөк, ақжелкен)
ашық жерде өсіру ережелері мен жағдайларын
білу;
7.2.5.11 тұқым себу тəсілдерін білу: шашып немесе қатарлармен, дұрыс таңдау жасай білу;
7.2.5.12 егіс тəсілдері мен мерзімдерін,
тұқымдарды енгізу тереңдігін білу;
7.2.5.13 отырғызылған көкөністерге күтім жасау:
суару, отау;
7.2.5.14 пияз өсіру жағдайлары мен тəсілдерін
білу;
7.2.5.15 пияз түрлері мен оларды өсіру
тəсілдерін білу
7.2.6.1 дайындау мен уақытылы жинау
2.6 Өнімді
мағынасының мақсатын білу;
жинау жəне
7.2.6.2 жасыл көкөністерді жинау ережелері мен
сақтау
тəсілдерін білу (аскөк, ақжелен, салат жапырағы,
шпинат, пияз) ;
7.2.6.3 жасыл көкөністерді сақтау ерержелерін
білу
2.7 Ауыл7.2.7.1 көкөністерді өсіруге пайдаланатын
шаруашылық ауылшаруашылық қол құрал-саймандарын білу;
құрал7.2.7.2 тұқымдарды отырғызуға арналған қол
саймандар
құрал-саймандарын білу: егіс жəшіктері, маркер
жəне таптағыш құрал, олардың құрылымы, пайдаланылуы, қолдану тəсілдері;
7.2.7.3 өсімдіктердің күтіміне арналған құралсаймандар: су сепкіш, топырақ елеуіш, олардың
құрылымы, қолдану ережелері;
7.2.7.4 бау-бақша телімдерінде жұмыс істеуге
арналған құрал-саймандар: күрек, тырмақ,
кетпен, қопсытқыш (қолмен істейтін) олардың
құрылымы, қолдану ережелері;
7.2.7.5 қол құрал-саймандарының дұрыстығын
анықтау
3.1 Еңбек
7.3.1.1 өз жұмысы мен басқалар жұмысына сазаттарына
раптама жүргізу жəне бағалау;
сараптама
7.3.1.2 жұмыстың жақсы жағы мен кемшіліктерін
жүргізу жəне белгілеу;
бағалау
7.3.1.3 үйренген терминдерді қолдана отырып
атқарған жұмыс жөнінде есеп беру;
7.3.1.4 алған білімдерін практикада қолдану
2.1 Көкөніс
өсірушілік
жəне жеміс
өсірушілік
жөнінде
жалпы
мəліметтер

10.2.7.1 ауылшаруашылықтағы
механизация құралдарын білу;
10.2.7.2 көпоперациялы машиналар жабдықтарын білу: шөп
жинауға арналған машиналар
құрылымын, ферма жайларын
жинауға арналған құрылғылар
құрылымын;
10.2.7.3 мотоблоктардың
қолданылуын, олардың негізгі
саптамаларының құрылымын
білу;
10.2.7.4 ферма шаруашылығына
арналған жабдықтар мен
азкөлемді тракторлардың
қолданылуын білу;
10.2.7.5 ферма шаруашылығына арналаған техниканың
сақталу ережелерін білу;
10.2.7.6 механизация құралдарын жұмысқа дайындау;
10.2.7.7 мотоблокпен жұмыс
істеу нұсқауларын зерделеу;
10.2.7.8
мотоблокпен топырақты егіске
дайындау жұмыстарын жүргізе
білу;
10.2.7.9 ауылшаруашылық
өндірісінде еңбекті көп қажет
ететін кейбір үдерістерді
механизациялауға арналған саптамаларды қолдану

3.Еңбек заттарына сараптама жүргізу жəне бағалау

9.2.7.1.
бақшада жұмыс атқаратын машиналар түрлерін білу:
1) жеміс-жидек бұталарын
отырғызу үшін топырақты дайындау машиналары (плантаж
соқасы, шұңқыр қазғыш
2) қатарлар арасын өңдеу
машиналары (бақша соқасы
үшкорпусты қопсытқыш соқа);
3) қопсытқыштар (қолмен
«стейтін),тырмалар
4) тыңайтқыш енгізу машиналары
5) бүркуіштер мен
тозаңдатқыштар
6) суару машиналары;
9.2.7.2 түрлі машиналар атауларын, олардың ауылшаруашылық немесе фермерлік
шаруашылықта қолдануларын
білу;
9.2.7.3 бағбандарға ауылшаруашылық машиналарын бақша
жұмыстарына дайындауларына көмек көрсету: үйкелетін
бөлшектерін майлау, метал
жəне ағаш детальдарын бояу,
негізгі бөлшектерін жуу;
9.2.7.4 машиналарын бақша
жұмыстарына қолданып жатқан
бағбандар жұмысын бақылау

7.2.4.4 мұғалімнің көмегімен егістің орнын таңдау
жəне қатарларының белгісін орындау;
7.2.4.5 егістік материалын отырғызу жəне күту
тəсілдерін білу
7.2.5.1 «үй бақшасының» құрылысын білу:
2.5 Көкөніс
егу жəшіктері, шкафтар, сөрелер, олардың
жəне жеміс
жабдықтары жəне үй жағдайында орналасуы;
өнімдерін
7.2.5.2 «үй бақшасында» өсімдіктерді
өсіру
өсіру жағдайларын білу: температуралық
жəне жарықтық режимдерін, жылытқыш
қондырғылардың құрылымын;
7.2.5.3 жасыл көкөністерді білу: аскөк, ақжелкен,
салат жапырағы, шпинат;
7.2.5.4 жасыл көкөністерді өсіру ережелері
мен жағдайларын білу: аскөк, ақжелкенді «үй
бақшасында» ;
7.2.5.5 жасыл көкөністерді жəшіктерге отырғызу
үшін топырағын дайындау: елеу, жылыту, шірінді
қосу;
7.2.5.6 тұқымды егуге дайындау, қоқыстан тазалау;
7.2.5.7 тұқымның дамуына ең қолайлы
жағдайларды таңдай білу;
7.2.5.8 отырғызылған көкөністерді жүйелі түрде
бақылау: суғару, қопсыту, күту, температуралық
режімін сақтау;
7.2.5.9 жасыл көкөністерді (аскөк, ақжелкен)
ашық жерде өсіру ережелері мен жағдайларын
білу;
7.2.5.10 жасыл көкөністерді (аскөк, ақжелкен)
ашық жерде өсіру ережелері мен жағдайларын
білу;
7.2.5.11 тұқым себу тəсілдерін білу: шашып немесе қатарлармен, дұрыс таңдау жасай білу;
7.2.5.12 егіс тəсілдері мен мерзімдерін,
тұқымдарды енгізу тереңдігін білу;
7.2.5.13 отырғызылған көкөністерге күтім жасау:
суару, отау;
7.2.5.14 пияз өсіру жағдайлары мен тəсілдерін
білу;
7.2.5.15 пияз түрлері мен оларды өсіру
тəсілдерін білу;
7.2.5.16 бас пиязды өсірудің жағдайлары мен
ережелерін білу: жерді қазу, тыңайтқыштар қосу,
егу мерзімдері мен тəсілдері, тұқымдарын дайындау;
7.2.5.17 отырғызылған көкөністерге күтім жасау:
суару, отау, қатар араларын қопсыту
2.6 Өнімді
7.2.6.1 дайындау мен уақытылы жинау
жинау жəне мағынасының мақсатын білу;
7.2.6.2 пиязды қыста сақтау үшін кенеп қаптарын
сақтау
дайындау;
7.2.6.3 өнім жинауға көмек көрсету
7.2.7.1 көкөністерді өсіруге пайдаланатын
2.7 Ауылшаруашылық ауылшаруашылық қол құрал-саймандарын білу;
7.2.7.2 тұқыммдарды отырғызуға арналған қол
құралқұрал-саймандарын білу: егіс жəшіктері, маркер
саймандар
жəне таптағыш құрал, олардың құрылымы, пайдаланылуы, қолдану тəсілдері;
7.2.7.3 өсімдіктердің күтіміне арналған құралсаймандар: су сепкіш, топырақ елеуіш, олардың
құрылымы, қолдану ережелері;
7.2.7.4 бау-бақша телімдерінде жұмыс істеуге
арналған құрал-саймандар: күрек, тырмақ,
кетпен, қопсытқыш (қолмен істейтін) олардың
құрылымы, қолдану ережелері;
7.2.7.5 қол құрал-саймандарының дұрыстығын
анықтау;
7.2.7.6 қол құрал-саймандарына ұсақ жөндеу
жүргізу
7.3.1.1 өз жұмысы мен басқалар жұмысына са3.1 Еңбек
раптама жүргізу жəне бағалау ;
заттарына
7.3.1.2 жұмыстың жақсы жағы мен кемшіліктерін
сараптама
жүргізу жəне белгілеу;
7.3.1.3 үйренген терминдерді қолдана отырып
бағалау
атқарған жұмыс жөнінде есеп беру;
7.3.1.4 алған білімдерін практикада қолдану

2) 8-сынып:
5-кесте
Бөлім

8.2.7.1 топырақты өңдеуге арналған
минитракторлар мен мотоблоктар
түрлерін білу;
8.2.7.2
минитракторлар жəне
мотоблоктардың құрылымы мен
негізгі техникалық сипатамаларын
білу;
8.2.7.3
мотоблоктардың қосымша ілгіш
құралдарының құрылымын білу :
қопсытқыш, шөпшапқыш;
8.2.7.4
мотоблокты жұмысқа дайындау ережелерін білу жəне жұмыс
ережелері; 8.2.7.5
қопсытықышты пайдалана білу;
8.2.7.6
техникалық құралдармен жұмыс
істеу барысында қауіпсіздік
ережелерін білу;
8.2.7.7 мотоблокпен жұмыс істеу
барысында технологиялық жəне
нұсқаулық карталарын пайдалану;
8.2.7.9 қосалқы шаруашылыққа немесе фермерлік шаруашылыққа экскурсия кезінде минитракторлар жəне
мотоблоктардың жұмысын бақылау

Бөлімше

Оқыту мақсаттары

1-тоқсан
8.1.1.1 өз Отанына деген мақтаныш сезімін
көрсете білу;
8.1.1.2 «Көкөніс өсірушілік жəне жеміс
өсірушілік» оқу пəнінің ең маңызды
ерекшеліктері жөнінде білімін жəне түсінігін
көрсету;
8.1.1.3 ауылшаруашылық еңбегінің маусымдылы
ғын, жұмыс жағдайларын білу
1.2 ҚРЕңбек
8.1.2.1 еңбек мəдениеті мен ұжымдық қарымзаңнамасы жəне қатынас ережелерін білу;
этика
8.1.2.2 еңбек тəртібі талаптарын,
ауылшаруашылық жұмысшысы;
еңбекақысын төлеу ережелерін білу
8.1.2.3 еңбек тапсырмасын орындау
жауапкершілігі
1.3
8.1.3.1 ауылшаруашылық еңбегінде
Материалдардың, қолданылатын материалдар мен құралқұралсаймандарды, аспаптарды білу;
саймандардың
8.1.3.2 кейбір өлшеу жəне жұмыс
жəне
құралдарының, аспаптар мен жабдықтардың
жабдықтардың
құрылымын білу;
сараптамасы
8.1.3.3 қолданылатын материалдардың
негізгі қасиеттері жөнінде түсінік;
8.1.3.4 жұмыс қауіпсіздігі ережелерін сақтау
1.4 Арнайы киім 8.1.4.1 үтіктеу, түрлі маталар үшін үтік темпекүтімі
ратурасын реттеу тəсілдерін игеру
2.1 Көкөніс
8.2.1.1 жеміс өсірушіліктің өсімдік
өсірушілік жəне
шаруашылығы саласы ретінде түсінігі мен
жеміс өсірушілік бағытын білу;
жөнінде жалпы
8.2.1.2 бағбанның еңбегі мен ерекшелігін
мəліметтер
білу;
8.2.1.3 көкөнісөсіруші мен бағбан еңбегінің
ұқсастықтары мен айырмашылығын білу;
8.2.1.4 бақша өсімдіктерінің негізгі топтарын
білу: жеміс дақылдары, жидек дақылдары
2.2 Егістік мате- 8.2.2.1 көкөніс жəне егін дақылдары
тұқымдарын алу ерекшеліктерін білу;
риалын дайындау жəне сақтау 8.2.2.2 томат, қияр жəне бұрыш тұқымдарын
жинауды жүзеге асыру;
8.2.2.3 тұқымның пісіп жетілуіне жағдайлар
жасау ережелерін білу
2.3 Топырақ жəне 8.2.3.1 жеміс-жидек дақылдарын егу үшін
оның өңделуі
топырақты дайындау;
8.2.3.2 дің шеңберін қазу
2.4 Егістік мате- 8.2.4.1 егістік материалының қасиеттері мен
риалды өсіру
ерекшеліктерін білу;
8.2.4.2 егістік материалын отырғызуға
қойылатын талаптарды білу
2.5 Көкөніс жəне 8.2.5.1 үй жағдайында өсірілетін томаттар
жеміс өнімдерін ерекшеліктері мен түрлерінің сипаттамаөсіру
сын білу;
8.2.5.2 «үй бақшасында» томаттарды өсіру
жағдайларын білу: температуралық жəне
жарықтық режимдерін, топырақ ылғалдығын;
8.2.5.3 қызанақтар тұқымын себу мерзімдерін
білу, топырағын дайындау, тыңайтқыштар
қосу, күтім жасау, суару, азықтандыру,
топырағын қопсыту;
8.2.5.12 картопты күту ережелерін білу: қатар
араларын қопсыту, арам шөптерін отау,
түптеу;
8.2.5.13 картоп зиянкесі колорад қоңызымен
күресу тəсілдерін білу
2.6. Өнімді жинау 8.2.6.1 көкөністерді қысқы уақытта сақтау
жəне сақтау
қажеттілігін білу;
8.2.6.2 көкөністерді жинау сапасына қойылатын талаптар (картоп, сəбіз,
қызылша), жинау ережелері;
8.2.6.3 практикалық жұмыстар атқару: картопты қазуға күрек жəне ашаны қолдану,
картопты қазып алу, картоп түйнектерін жинау, оларды қапқа жинау, қысқы сақтауға
дайындау;
8..2.6.4 сəбіз жəне қызылша түйнектерін
қолмен қазып жинау, оларды арнайы ыдысқа
сабағын бір жаққа қаратып салу, сабақтарын
кесу;
8.2.6.5 томаттарды жинау ережелерін білу;
8.2.6.6 томаттарды сақтау тəсілдері мен
жағдайларын білу: тұздау, томат пастасы.
2.7 Ауылшаруа- 8.2.7.1 топырақты өңдеуге арналған минишылық құралтракторлар мен мотоблоктар түрлерін білу;
саймандар
8.2.7.2 қосалқы шаруашылыққа немесе
фермерлік шаруашылыққа экскурсия кезінде
минитракторлар жəне мотоблоктардың
жұмысын бақылау
3.1 Еңбек затта- 8.3.1.1 ағымдық өзін-өзі бақылауын жүзеге
рына сараптаасыру;
ма жүргізу жəне 8.3.1.2 жұмыс сапасын тексеру;
бағалау
8.3.1.3сөздерінде арнайы терминологияны
қолдану
1.1 Еңбек пəні
жөнінде жалпы
мəліметтер

1. Материалтану. Құрал-саймандар жəне жабдықтар

7.2.7.1 көкөністерді
өсіруге пайдаланатын
ауылшаруашылық қол құралсаймандарын білу; 7.2.7.2
тұқымдарды отырғызуға
арналған қол құралсаймандарын білу: егіс
жəшіктері, маркер жəне
таптағыш құрал, олардың
құрылымы, пайдаланылуы,
қолдану тəсілдері; 7.2.7.3
өсімдіктердің күтіміне
арналған құрал-саймандар:
су сепкіш, топырақ елеуіш,
олардың құрылымы, қолдану
ережелері;
7.2.7.4
бау-бақша телімдерінде
жұмыс істеуге арналған
құрал-саймандар: күрек,
тырмақ, кетпен, қопсытқыш
(қолмен істейтін) олардың
құрылымы, қолдану
ережелері;
7.2.7.5
қол құрал-саймандарының
дұрыстығын анықтау;
7.2.7.6
қол құрал-саймандарына
ұсақ жөндеу жүргізу

2.Өндіргіш еңбек технологиясы

2.7 Ауылшаруашылық
құралсаймандар

3.Еңбек заттарына сараптама жүргізу жəне бағалау
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картопты қазып алу, картоп түйнектерін жинау, оларды қапқа жинау, қысқы сақтауға
дайындау;
8..2.6.4 сəбіз жəне қызылша түйнектерін
қолмен қазып жинау, оларды арнайы ыдысқа
сабағын бір жаққа қаратып салу, сабақтарын
кесу;
8.2.6.5 томаттарды жинау ережелерін білу;
8.2.6.6 томаттарды сақтау тəсілдері мен
жағдайларын білу: тұздау, томат пастасы.
8.2.7.1 топырақты өңдеуге арналған мини2.7 Ауылшаруашылық
тракторлар мен мотоблоктар түрлерін білу;
құрал-саймандар 8.2.7.2 минитракторлар жəне
мотоблоктардың құрылымы мен неізгі
техникалық сипатамаларын білу;
8.2.7.3 мотоблоктардың қосымша ілгіш
құралдарының құрылымын білу : қопсытқыш,
шөпшапқыш;
8.2.7.4 мотоблокты жұмысқа дайындау
ережелерін білу жəне жұмыс ережелері;
8.2.7.5 қопсытықышты пайдалана білу;
8.2.7.6 техникалық құралдармен жұмыс істеу
барысында қауіпсіздік ережелерін білу;
8.2.7.7 мотоблокпен жұмыс істеу барысында
технологиялық жəне нұсқаулық карталарын
пайдалану;
8.2.7.9 қосалқы шаруашылыққа немесе
фермерлік шаруашылыққа экскурсия кезінде
минитракторлар жəне мотоблоктардың
жұмысын бақылау
3.1 Еңбек затта- 8.3.1.1 ағымдық өзін-өзі бақылауын жүзеге
асыру;
рына сараптама жүргізу жəне 8.3.1.2 жұмыс сапасын тексеру;
8.3.1.3 сөздерінде арнайы терминологияны
бағалау
пайдалану;
8.3.1.4 атқарған жұмыс жөнінде мұғалімнің
сұрақтары бойынша жəне өз бетінше ауызша
есеп беру;
8.3.1.5 атқарған жұмысты жете саралауға
тырысу;
8.3.1.6 алдағы жұмыс көлемін белгілеу

1.3
Материалдардың,
құралсаймандардың
жəне
жабдықтардың сараптамасы

1.4 Арнайы киім
күтімі

2.1 Көкөніс
өсірушілік жəне
жеміс өсірушілік
жөнінде жалпы
мəліметтер
2.2 Егістік материалын дайындау
жəне сақтау
2.3 Топырақ жəне
оның өңделуі
2.4 Егістік материалын өсіру

2.Өндіргіш еңбек технологиясы

2.5 Көкөніс жəне
жеміс өнімдерін
өсіру

2.6 Өнімді жинау
жəне сақтау

2.7
Ауылшаруашылық
құрал-саймандар

3.1 Еңбек заттарына сараптама жүргізу жəне
бағалау

1.1. 1 Еңбек пəні
жөнінде жалпы
мəліметтер

1.2 ҚРЕңбек
заңнамасы жəне
этика

1.3 Материалдардың, құралсаймандардың
жəне жабдықтардың сараптамасы

1.4 Арнайы киім
күтімі

2.1 Көкөніс
өсірушілік жəне
жеміс өсірушілік
жөнінде жалпы
мəліметтер

2-тоқсан
9.1.1.1 басқалардың пікіріне, əр түрлі халықтар мəдениетіне сыйлы көзқарас таныту;
9.1.1.2 ауылшаруашылық өндірісінің негізгі
нысандарын білу: көкөніс өшірушілік
телімдер, бақша плантпциялары,
малшаруашылықжайлары;
9.1.1.3 көкөніс өсірушінің жəне бақша
өсірушінің еңбегі мен ерекшеліктерін білу
9.1.2.1 жұмысқа орналасу барысында тəртіп
пен сыртқы бейне маңыздылығын түсіну,
түйіндемесі мен жұмысқа қабылдау жөнінде
арызын рəсімдеу;
9.1.2.2 жұмысшылар мен қызметкерлердің
негізгі құқықтары мен міндеттерін, еңбекті
қорғау жəне еңбек шартын білу;
9.1.2.3 ұжымдық əңгімелесу барысында
жұмысты саралау жəне жоспар құру
9.1.3.1 сұрақтар бойынша жəне өз бетінше
тапсырманы бағдарлай білу;
9.1.3.2 мұғалімнің сұрақтары бойынша жəне
өз бетінше жұмыс жоспарын құру;
9.1.3.3 құрал-саймандармен жəне
жабдықтармен жұмыс қауіпсіздігі
ережелерін, жұмысты орындау
барысындағы гигиеналық талаптарды білу
жəне орындау;
9.1.3.4 технологиялық карта бойынша өз
бетінше жұмысты жоспарлау жəне орындау
9.1.4.1 жұмысқа арналған үшкіл орамал
жəне алжапқышты өз бетінше тігу;
9.1.4.2 арнайы киімнің өте қатты былғанған
жерлерін жуу жəне тазарту құралдарын
қолдана отырып, тазалау
9.2.1.1 егіншіліктің өсімдік шаруашылығы
саласы ретінде түсінігі мен бағытын білу;
9.2.1.2. өндіретін өнім түрлері мен олардың
қолдануын білу;
9.2.1.3 егін дақылдарының құрылым
ерекшеліктерін білу;
9.2.1.4 дəнді дақылдардың тағамдық жəне
жемшөптік ретінде мағнасын білу;
9.2.1.5 егін дақылдарының белгілемесі мен
қолданысын білу

3. Еңбек заттарына сараптама жүргізу жəне бағалау

1.2 ҚРЕңбек
заңнамасы жəне
этика

1-тоқсан
9.1.1.1 басқалардың пікіріне, əр түрлі
халықтар мəдениетіне сыйлы көзқарас таныту;
9.1.1.2 көкөніс өсірушінің жəне бақша
өсірушінің еңбегі мен ерекшеліктерін білу
9.1.2.1. жұмысқа орналасу барысында
тəртіп пен сыртқы бейне маңыздылығын
түсіну, түйіндемесі мен жұмысқа қабылдау
жөнінде арызын рəсімдеу
9.1.3.1 сұрақтар бойынша жəне өз бетінше
тапсырманы бағдарлай білу;
9.1.3.2 мұғалімнің сұрақтары бойынша жəне
өз бетінше жұмыс жоспарын құру;
9.1.3.3 құрал-саймандармен жəне
жабдықтармен жұмыс қауіпсіздігі
ережелерін, жұмысты орындау
барысындағы гигиеналық талаптарды білу
жəне орындау;
9.1.3.4 жұмыс қауіпсіздігі ережелерін сақтау
9.1.4.1 жұмысқа арналған үшкіл орамал
жəне алжапқышты өз бетінше тігу;
9.1.4.2 арнайы киімнің өте қатты былғанған
жерлерін жуу жəне тазарту құралдарын
қолдана отырып, тазалау
9.2.1.1 егіншіліктің өсімдік шаруашылығы
саласы ретінде түсінігі мен бағытын білу;
9.2.1.2. өндіретін өнім түрлері мен олардың
қолдануын білу;
9.2.1.3 егін дақылдарының құрылым
ерекшеліктерін білу
9.2.2.1 жеміс-жидек дақылдарын көбейту
түрлерін белгілеу;
9.2.2.2 жидек дақылдарын вегетативті
көбейту тəсілін білу; 9.2.2.3 тұқымдардың
сақталуын жүзеге асыра білу
9.2.3.1 топырақты маусымдық өңдеу технологиясын білу
9.2.4.1 көкөністерді көшеттік өсіру тəсілін
білу; 9.2.4.2 тұқымдарды себу мерзімдерін
білу 9.2.4.3 тұқымдарды көктегіштікке тексеру техногогиясын білу
9.2.5.1 бау-бақшалық телімін жоспарлау ережелерін, ағаштардың көкөніс
қатарларымен орналасу үйлесімділігін білу;
9.2.5.2 бақшада өсірілетін дақылдардың
негізгі түрлерін білу;
9.2.5.3 жеміс-жидек дақылдарының əр
аймақтар үшін ең тиімді түрлерін білу;
9.2.5.4 жеміс жəне жидек өсімдіктерінің
құрылымын, олардың тамырлық жəне
сабақтық жүйелерін білу
9.2.5.1 картоп өнімін жинау жəне сақтауға
қою ережелерін білу;
9.2.5.2 жертөлелер құрылысын білу, картопты қыста сақатауға арналған қоймаларды
дайындау;
9.2.5.3 картопты кептіру, сұрыптау, қоймаға
қаптап қою;
9.2.6.4 өнімді жинауға жəне сақатуға
арналған материалдарды, құралсаймандарды, жабдықтарды таңдау;
9.2.6.5 өнімді жинау технологияларын білу
(жеміс-жидек дақылдарын);
9.2.6.6 жидектерді ұзақ мерзімді сақтау үшін
тоңазыту ережелерін білу;
9.2.6.7 алма жəне алмұрт өнімдерін жинау
ережелерін білу
9.2.6.8 жемістерді қысқа сақтау үшін таңдау
талаптарын білу;
9.2.6.9 жемістерді бөлмелерде ұзақ
мерзімге сақтау жағдайларын білу;
9.2.6.1 жеміс-жидектерден тосаптар мен
компоттар дайындау рецепттерін білу
9.2.7.1. бақшада жұмыс атқаратын машиналар түрлерін білу:
1) жеміс-жидек бұталарын отырғызу үшін
топырақты дайындау машиналары (плантаж соқасы, шұңқыр қазғыш
2) қатарлар арасын өңдеу машиналары
(бақша соқасы үшкорпусты қопсытқыш
соқа);
9.2.7.2 машиналарын бақша жұмыстарына
қолданып жатқан бағбандар жұмысын
бақылау
9.3.1.1 алдағы жұмысты арнайы терминологияны қолдана отырып, суреттеу;
9.3.1.2 коструктивті түсініктемелерді
қабылдау жəне өз жұмысы мен
басқалардың жұмысын жетілдіру, бейімдеу
бойынша ұсыныстар жасау

3-тоқсан
9.1.1.1 басқалардың пікіріне, əр түрлі
халықтар мəдениетіне сыйлы көзқарас таныту;
9.1.1.2 ауылшаруашылық өндірісінің негізгі
нысандарын білу: көкөніс өшірушілік
телімдер, бақша плантпциялары,
малшаруашылық жайлары;
9.1.1.3 көкөніс өсірушінің жəне бақша
өсірушінің еңбегі мен ерекшеліктерін білу
9.1.2.1 жұмысқа орналасу барысында тəртіп
1.2 ҚРЕңбек
пен сыртқы бейне маңыздылығын түсіну,
заңнамасы жəне
этика
түйіндемесі мен жұмысқа қабылдау жөнінде
арызын рəсімдеу;
9.1.2.2 жұмысшылар мен қызметкерлердің
негізгі құқықтары мен міндеттерін, еңбекті
қорғау жəне еңбек шартын білу;
9.1.2.3 ұжымдық əңгімелесу барысында
жұмысты саралау жəне жоспар құру
9.1.3.1 материалдар мен құрал1.3 Материалсаймандардың, жұмыс құралдарының
дардың, құралсақтау жағдайлары мен мерзімдерін білу;
саймандардың
9.1.3.2 жұмысқа қажетті құрал-саймандаржəне
жабдықтардың
ды, аспаптарды материалдарды іріктеп алу;
сараптамасы
9.1.3.3 технологиялық карта бойынша өз
бетінше жұмысты жоспарлау жəне орындау;
9.1.3.4 жұмыс қауіпсіздігі ережелерін сақтау
1.4 Арнайы киім
9.1.4.1 жұмысқа арналған үшкіл орамал
күтімі
жəне алжапқышты өз бетінше тігу;
9.1.4.2 арнайы киімнің өте қатты былғанған
жерлерін жуу жəне тазарту құралдарын
қолдана отырып, тазалау
9.2.1.1 егіншіліктің өсімдік шаруашылығы
2.1 Көкөніс
саласы ретінде түсінігі мен бағытын білу;
өсірушілік жəне
9.2.1.2. өндіретін өнім түрлері мен олардың
жеміс өсірушілік
қолдануын білу;
жөнінде жалпы
9.2.1.3 егін дақылдарының құрылым
мəліметтер
ерекшеліктерін білу;
9.2.1.4 дəнді дақылдардың тағамдық жəне
жемшөптік ретінде мағнасын білу;
9.2.1.5 егін дақылдарының белгілемесі мен
қолданысын білу;
9.2.1.6 Қазақстанның негізгі жеміс
ағаштарын білу (алма, алмұрт, шие, өрік) ;
9.2.1.7 биік өсетін жəне аласа өсетін
ағаштардың түрлері мен олардың жергілікті
жағдайларда таралуын білу
2.2 Егістік мате9.2.2.1 жеміс-жидек дақылдарын көбейту
риалын дайындау түрлерін белгілеу;
жəне сақтау
9.2.2.2 жидек дақылдарын вегетативті
көбейту тəсілін білу;
9.2.2.3 тұқымдардың сақталуын жүзеге асыра білу;
9.2.2.4 тұқымдарды отырғызуға дайындау
ережелерін білу;
9.2.2.5 тұқымдарды көктету жағдайларын
білу
9.2.2.6 тұқымдардың көктегіштігін белгілей
білу;
9.2.2.7 жарықта жəне көлеңкеде өсетін
тұқымдарды белгілей білу (жарықсүйгіш
жəне көлеңкеге төзімді тұқымдар);
92.2.8 көшет-пиязды, шалқан-пиязды,
қарақулақ-пиязды алу тəсілдерін білу
2.3 Топырақ жəне 9.2.3.1 топырақты маусымдық өңдеу технооның өңделуі
логиясын білу;
9.2.3.2 жылыжайдың пайдаланылуы мен
құрылысын білу;
9.2.3.3 жылыжайға арналған топырақтың
құрамын білу;
9.2.3.4 топырақ қоспасы бөлікерінің
құрамын дайындау жəне сақталуын жүзеге
асыру;
9.2.3.5 екпе көшеттері үшін жылыжайды
дайындау;
9.2.3.6 жылыжайды қысқа дайындау;
9.2.3.7 егістік жəшіктерін дайындау
2.4 Егістік матери- 9.2.4.1 көкөністерді көшеттік өсіру тəсілін
алын өсіру
білу;
9.2.4.2 тұқымдарды себу мерзімдерін білу;
9.2.4.3 тұқымдарды көктегіштікке тексеру
техногогиясын білу;
9.2.4.4 шығыстарды көктетуге арналған
жабдықтар мен жағдайларын білу;
9.2.4.5 тұқымдарды жəшіктерге немесе
ашық жерге себуді орындау;
9.2.4.6 шығыстар мен егісті күту тəсілдерін
білу;
9.2.4.7 өсімдіктердің көшіріп отырғызуға
дайын екеніндігінің белгілерін анықтай білу;
9.2.4.8 көшіріп отырғызу тəсілері мен
көшіріп отырғызған өсімдіктерді күту
тəсілдерін білу
9.2.4.9 жеміс ағаштарының көшеттерін
отырғызу мерзімдерін білу;
9.2.4.10 жеміс ағаштарының көшеттерін
отырғызу тəсілдерін білу
1.1 Еңбек пəні
жөнінде жалпы
мəліметтер

1. Материалтану. Құрал-саймандар жəне жабдықтар

1. Материалтану. Құрал-саймандар
жəне жабдықтар

1.1. Еңбек пəні
жөнінде жалпы
мəліметтер

Оқыту мақсаттары

2. Өндіргіш еңбек технологиясы

Бөлім

Бөлімше

9.2.2.1 тұқымдардың сақталуын жүзеге асыра білу;
9.2.2.2 жарықта жəне көлеңкеде өсетін
тұқымдарды белгілей білу (жарықсүйгіш
жəне көлеңкеге төзімді тұқымдар)
2.3 Топырақ жəне 9.2.3.1 топырақты маусымдық өңдеу технооның өңделуі
логиясын білу;
9.2.3.2 жылыжайдың пайдаланылуы мен
құрылысын білу;
9.2.3.3 жылыжайға арналған топырақтың
құрамын білу;
9.2.3.4 топырақ қоспасы бөлікерінің құрамын дайындау жəне сақталуын жүзеге
асыру;
9.2.3.5 екпе көшеттері үшін жылыжайды
дайындау;
9.2.3.6 жылыжайды қысқа дайындау;
9.2.3.7 егістік жəшіктерін дайындау
2.4 Егістік матери- 9.2.4.1 көкөністерді көшеттік өсіру тəсілін
алын өсіру
білу;
9.2.4.2 тұқымдарды себу мерзімдерін білу;
9.2.4.3 жеміс ағаштарының көшеттерін
отырғызу мерзімдерін білу
9.2.5.1 бау-бақшалық телімін жоспар2.5 Көкөніс жəне
жеміс өнімдерін
лау ережелерін, ағаштардың көкөніс
өсіру
қатарларымен орналасу үйлесімділігін білу;
9.2.5.2 бақшада өсірілетін дақылдардың
негізгі түрлерін білу;
9.2.5.3 жеміс-жидек дақылдарының əр
аймақтар үшін ең тиімді түрлерін білу;
9.2.5.12 жеміс бақшасын қалау, орын дайындау бойынша негізгі мəліметтерді білу:
рельефін, топырақ құрамын, жер суларын
ескеру;
9.2.5.13 бақша ағаштарын отырғызу
үшін топырағын дайындау жəне тыңайту
ережелерін, отырғызу уақытын білу;
9.2.5.14 бақша ағаштарын отырғызу барысында іс-əрекеттердің ережелері мен
реттілігін білу;
9.2.5.15 ағаш діңдерін кеміргіштерден
қорғау тəсілдерін білу (діңдерін орау) ;
9.2.5.16 бақша ағаштарына күзгі күтім
жасай білу: тыңайту, түптеу, суару, ескі
ағаштарды кесу;
9.2.5.17 нұсқаулық картаны қолдана отырып практикалық жұмыстар атқару
2.6 Өнімді жинау
10.2.6.1 құрал-саймандармен жəне
жəне сақтау
жабдықтармен жұмыс істеу барысында
қауіпсіздік ережелерін қолдану;
10.2.6.2 көкөніс жəне жеміс-жидек
дақылдары өнімдерін жинау мерзімдерін
білу жəне белгілеу;
10.2.6.3 көкөніс қоймаларының құрылысын
білу;
10.2.6.4 қойманы өнімді сақтауға дайындау;
10.2.6.5 өнімнің пісу белгілерін білу;
10.2.6.6 өнімді жинау тəсілін таңдау: қолмен
жинау, жабдықтың көмегімен;
10.2.6.7 өнімді жинау;
10.2.6.8. өнімді кептіру жəне кесу;
10.2.6.9 стандарттық емес өнімнің
белгілерін білу
9.2.7.1. бақшада жұмыс атқаратын машина2.7 Ауылшаруалар түрлерін білу:
шылық құрал1) жеміс-жидек бұталарын отырғызу үшін
саймандар
топырақты дайындау машиналары (плантаж соқасы, шұңқыр қазғыш
2) қатарлар арасын өңдеу машиналары
(бақша соқасы үшкорпусты қопсытқыш
соқа);
3) қопсытқыштар (қолмен стейтін),
тырмалар
4) тыңайтқыш енгізу машиналары
5) бүркуіштер мен
6) суару машиналары;
9.2.7.2 түрлі машиналар атауларын, олардың ауылшаруашылық немесе фермерлік
шаруашылықта қолдануларын білу
9.3.1.1 алдағы жұмысты арнайы терминоло3.1 Еңбек заттагияны қолдана отырып, суреттеу;
рына сарапта9.3.1.2 коструктивті түсініктемелерді
ма жүргізу жəне
қабылдау жəне өз жұмысы мен
бағалау
басқалардың жұмысын жетілдіру, бейімдеу
бойынша ұсыныстар жасау;
9.3.1.3 орындалған жұмысты бүкіл сыныпқа
таныстыру
2.2 Егістік материалын дайындау
жəне сақтау

3) 9-сынып:
6-кесте

3.Еңбек заттарына сараптама жүргізу жəне бағалау

3.Еңбек заттарына сараптама жүргізу жəне бағалау
2.Өндіргіш еңбек технологиясы
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1.1 Еңбек пəні
жөнінде жалпы
мəліметтер

8.2.4.1 егістік материалының қасиеттері мен
ерекшеліктерін білу;
8.2.4.2 егістік материалын отырғызуға
қойылатын талаптарды білу;
8.2.4.3 отырғызу орнын таңдай білу;
8.2.4.4 егіс қатарларын белгілеу техногогияларын білу;
8.2.4.5 егістік материалын отырғызу
2.5 Көкөніс жəне 8.2.5.1 үй жағдайында өсірілетін томаттар
жеміс өнімдерін ерекшеліктері мен түрлерінің сипаттамасын білу;
өсіру
8.2.5.2 «үй бақшасында» томаттарды өсіру
жағдайларын білу: температуралық жəне
жарықтық режиімдерін, топырақ ылғалдығын;
8.2.5.3 қызанақтар тұқымын себу мерзімдерін
білу, топырағын дайындау, тыңайтқыштар
қосу, күтім жасау, суару, азықтандыру,
топырағын қопсыту;
8.2.5.4 томаттарды ашық жерде өсіру
ережелері мен жағдайларын білу;
8.2.5.5 бұрышты шымтезекті ыдыстарда көшеттік тəсілмен өсіру ережелері мен
жағдайларын білу;
8.2.5.6 өсімдіктерге күтім жасау: суару,
қопсыту, көшеттерді шынықтыру;
8.2.5.7 ашық жерде бұрыштың жоғары өнімін
алу үшін қажет жағдайларды білу;
8.2.5.9 картоп жайлы мəліметтерді, оның
қолданылуын, өсіру тиімділігін, түрлерін білу:
ерте пісетін, кеш пісетін;
8.2.5.10 картоп отырғызу тəсілдерін білу:
түйнектермен, көздерімен;
8.2.5.11 картоп отырғызу жағдайларын білу:
мерзімдері, түйнектерін немесе көздерін дайындау, түйнектерді отырғызу тереңдігі, ара
қашықтықтары;
8.2.5.12 асханалық тамыржемістерін өсіру
жағдайлары мен ережелерін білу: қызылша,
шалқан
2.6 Өнімді жинау 8.2.6.1 көкөністерді қысқы уақытта сақтау
жəне сақтау
қажеттілігін білу;
8.2.6.6 томаттарды сақтау тəсілдері мен
жағдайларын білу: тұздау, томат пастасы
8.2.7.1 топырақты өңдеуге арналған мини2.7 Ауылтракторлар мен мотоблоктар түрлерін білу;
шаруашылық
құрал-саймандар 8.2.7.2 минитракторлар жəне
мотоблоктардың құрылымы мен неізгі
техникалық сипатамаларын білу;
8.2.7.3 мотоблоктардың қосымша ілгіш
құралдарының құрылымын білу : қопсытқыш,
шөпшапқыш;
8.2.7.4 мотоблокты жұмысқа дайындау
ережелерін білу жəне жұмыс ережелері;
8.2.7.5 қопсытықышты пайдалана білу
8.2.7.6 техникалық құралдармен жұмыс істеу
барысында қауіпсіздік ережелерін білу;
3.1 Еңбек затта- 8.3.1.1 ағымдық өзін-өзі бақылауын жүзеге
рына сараптаасыру;
ма жүргізу жəне 8.3.1.2 жұмыс сапасын тексеру;
бағалау
8.3.1.3 сөздерінде арнайы терминологияны
пайдалану;
8.3.1.4 атқарған жұмыс жөнінде мұғалімнің
сұрақтары бойынша жəне өз бетінше ауызша
есеп беру;
8.3.1.5 атқарған жұмысты жете саралауға
тырысу;
8.3.1.6 алдағы жұмыс көлемін белгілеу
4-тоқсан
8.1.1.1 өз Отанына деген мақтаныш сезімін
1.1 Еңбек пəні
көрсете білу;
жөнінде жалпы
8.1.1.2 «Көкөніс өсірушілік жəне жеміс өсірумəліметтер
шілік» оқу пəнінің ең маңызды ерекшеліктері
жөнінде білімін жəне түсінігін көрсету;
8.1.1.3 ауылшаруашылық еңбегінің
маусымдылығын, жұмыс жағдайларын білу
8.1.2.1 еңбек мəдениеті мен ұжымдық қарым1.2 ҚР Еңбек
заңнамасы жəне қатынас ережелерін білу;
8.1.2.2 еңбек тəртібі талаптарын,
этика
ауылшаруашылық жұмысшысы;
еңбекақысын төлеу ережелерін білу
8.1.2.3 еңбек тапсырмасын орындау
жауапкершілігі ;
8.1.2.4 ауылшаруашылық жұмысшысы;
ның жеке гигиенасының негіздері жөнінде
білімдерін өз бетінше қолдану
8.1.3.1 ауылшаруашылық еңбегінде
1.3 Материалқолданылатын материалдар мен құралдардың, құралсаймандарды, аспаптарды білу;
саймандардың
8.1.3.2 кейбір өлшеу жəне жұмыс
жəне
құралдарының, аспаптар мен жабдықтардың
жабдықтардың
құрылымын білу
сараптамасы
8.1.3.3 қолданылатын материалдар;
дың негізгі қасиеттері жөнінде түсінік
8.1.3.4 мұғалімнің көмегімен арнайы киім мен
құрал-саймандарды іріктеп алу;
8.1.3.5 электрқұрылғыларын пайдалану
ережелерін білу;
8.1.3.6 материалдар мен құрал-саймандарды
сақтау ережелерін білу;
8.1.3.7 жұмыс қауіпсіздігі ережелерін сақтау
1.4 Арнайы киім 8.1.4.1 машинамен жамау салу жəне торлау
күтімі
арқылы арнайы киімге жөндеу жұмыстарын
жүргізу;
8.1.4.2 үтіктеу, түрлі маталар үшін үтік температурасын реттеу тəсілдерін игеру
8.2.1.1 жеміс өсірушіліктің өсімдік шаруашы2.1 Көкөніс
лығы саласы ретінде түсінігі мен бағытын
өсірушілік жəне
жеміс өсірушілік білу;
8.2.1.2 бағбанның еңбегі мен ерекшелігін
жөнінде жалпы
білу;
мəліметтер
8.2.1.3 көкөнісөсіруші мен бағбан еңбегінің
ұқсастықтары мен айырмашылығын білу;
8.2.1.4 бақша өсімдіктерінің негізгі топтарын
білу: жеміс дақылдары, жидек дақылдары;
8.2.1.5 негізгі жеміс-жидек дақылдарының
қысқа сипаттамасын білу
2.2.Егістік мате- 8.2.2.1 көкөніс жəне егін дақылдары
тұқымдарын алу ерекшеліктерін білу;
риалын дайындау жəне сақтау 8.2.2.7 егістік материалын сақтау технологиясын білу;
8.2.2.8. тұқымдарды сақтауға арналған пакеттер дайындау
2.3 Топырақ жəне 8.2.3.1 топырақты егіс егуге дайындау;
оның өңделуі
8.2.3.2 егіннің шығысынан кейін топырақты
қопсыту технологиясын білу
2.4 Егістік мате- 8.2.4.1 егістік материалының қасиеттері мен
риалын өсіру
ерекшеліктерін білу;
8.2.4.2 егістік материалын отырғызуға
қойылатын талаптарды білу;
8.2.4.3 отырғызу орнын таңдай білу;
8.2.4.4 егіс қатарларын белгілеу техногогияларын білу;
8.2.4.5 егістік материалын отырғызу
2.5 Көкөніс жəне 8.2.5.1 үй жағдайында өсірілетін томаттар
жеміс өнімдерін ерекшеліктері мен түрлерінің сипаттамаөсіру
сын білу;
8.2.5.2 «үй бақшасында» томаттарды өсіру
жағдайларын білу: температуралық жəне
жарықтық режімдерін, топырақ ылғалдығын;
8.2.5.3 қызанақтар тұқымын себу мерзімдерін
білу, топырағын дайындау, тыңайтқыштар
қосу, күтім жасау, суару, азықтандыру,
топырағын қопсыту;
8.2.5.4 томаттарды ашық жерде өсіру
ережелері мен жағдайларын білу;
8.2.5.5 бұрышты шымтезекті ыдыстарда көшеттік тəсілмен өсіру ережелері мен
жағдайларын білу;
8.2.5.6 өсімдіктерге күтім жасау: суару,
қопсыту, көшеттерді шынықтыру;
8.2.5.7 ашық жерде бұрыштың жоғары өнімін
алу үшін қажет жағдайларды білу;
8.2.5.8 практикалық жұмыстар атқару: қи
қосу, топырақты қолмен қайта қазу, орындарын белгілеу, шұңқыршалар дайындау,
тыңайтқыштар қосу, көшеттерді отырғызу,
суару, азықтандыру, қатар араларын
қопсыту;
8.2.5.9 картоп жайлы мəліметтерді, оның
қолданылуын, өсіру тиімділігін, түрлерін білу:
ерте пісетін, кеш пісетін;
8.2.5.10 картоп отырғызу тəсілдерін білу:
түйнектермен, көздерімен;
8.2.5.11 картоп отырғызу жағдайларын білу:
мерзімдері, түйнектерін немесе көздерін дайындау, түйнектерді отырғызу тереңдігі, ара
қашықтықтары;
8.2.5.12 картопты күту ережелерін білу: қатар
араларын қопсыту, арам шөптерін отау,
түптеу
8.2.5.13 картоп зиянкесі колорад қоңызымен
күресу тəсілдерін білу;
8.2.5.14 асханалық тамыржемістерін өсіру
жағдайлары мен ережелерін білу: қызылша,
шалқан;
8.3.5.15 тамыржемістерін өсіру бойынша
практикалық жұмыстар атқару
2.6 Өнімді жинау 8.2.6.1 көкөністерді қысқы уақытта сақтау
жəне сақтау
қажеттілігін білу;
8.2.6.2 көкөністерді жинау сапасына қойылатын талаптар (картоп, сəбіз,
қызылша), жинау ережелері;
8.2.6.3 практикалық жұмыстар атқару: картопты қазуға күрек жəне ашаны қолдану,
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3-тоқсан
8.1.1.1 өз Отанына деген мақтаныш сезімін
көрсете білу;
8.1.1.2 «Көкөніс өсірушілік жəне жеміс
өсірушілік» оқу пəнінің ең маңызды
ерекшеліктері жөнінде білімін жəне түсінігін
көрсету;
8.1.1.3 ауылшаруашылық еңбегінің
маусымдылығын, жұмыс жағдайларын білу
1.2 ҚРЕңбек
8.1.2.1 еңбек мəдениеті мен ұжымдық қарымзаңнамасы жəне қатынас ережелерін білу;
этика
8.1.2.2 еңбек тəртібі талаптарын,
ауылшаруашылық жұмысшысы
еңбекақысын төлеу ережелерін білу;
8.1.2.3 еңбек тапсырмасын орындау
жауапкершілігі;
8.1.2.3 ауылшаруашылық жұмысшысы
ның жеке гигиенасының негіздері жөнінде
білімдерін өз бетінше қолдану
8.1.3.1 ауылшаруашылық еңбегінде
1.3
Материалдардың, қолданылатын материалдар мен құралсаймандарды, аспаптарды білу;
құрал8.1.3.2 кейбір өлшеу жəне жұмыс
саймандардың
құралдарының, аспаптар мен жабдықтардың
жəне
құрылымын білу;
жабдықтардың
8.1.3.3 қолданылатын материалдар
сараптамасы
дың негізгі қасиеттері жөнінде түсінік;
8.1.3.4 мұғалімнің көмегімен арнайы киім мен
құрал-саймандарды іріктеп алу;
8.1.3.5 электрқұрылғыларын пайдалану
ережелерін білу;
8.1.3.6 материалдар мен құрал-саймандарды
сақтау ережелерін білу;
8.1.3.7 жұмыс қауіпсіздігі ережелерін сақтау
1.4 Арнайы киім 8.1.4.1машинамен жамау салу жəне торлау
күтімі
арқылы арнайы киімге жөндеу жұыстарын
жүргізу;
8.1.4.2 үтіктеу, түрлі маталар үшін үтік температурасын реттеу тəсілдерін игеру
8.2.1.1 жеміс өсірушіліктің өсімдік
2.1 Көкөніс
шаруашылығы саласы ретінде түсінігі мен
өсірушілік жəне
жеміс өсірушілік бағытын білу;
8.2.1.2 бағбанның еңбегі мен ерекшелігін
жөнінде жалпы
білу;
мəліметтер
8.2.1.3 көкөнісөсіруші мен бағбан еңбегінің
ұқсастықтары мен айырмашылығын білу;
8.2.1.4 бақша өсімдіктерінің негізгі топтарын
білу: жеміс дақылдары, жидек дақылдары;
8.2.1.5 негізгі жеміс-жидек дақылдарының
қысқа сипаттамасын білу;
8.2.1.6 жеміс-жидек дақылдарының
құрылым ерекшелітерін жəне жеміс беру
ерекшеліктерін білу; 8.2.1.7 жемістер мен
жидектердің адам өміріндегі мағынасын білу;
8.2.1.8 өндірістегі негізгі еңбек үдерістерін
білу
2.2 Егістік мате- 8.2.2.1 көкөніс жəне егін дақылдары
тұқымдарын алу ерекшеліктерін білу;
риалын дайындау жəне сақтау 8.2.2.2 томат, қияр жəне бұрыш тұқымдарын
жинауды жүзеге асыру;
8.2.2.3 тұқымның пісіп жетілуіне жағдайлар
жасау ережелерін білу;
8.2.2.4 өсімдіктерді тұқымға себу технологиясын меңгеру; 8.2.2.5 тұқымның пісіп
жетілуіне жағдайлар жасау ережелерін білу;
8.2.2.6 тұқымды жинау жəне өңдеу тəсілдерін
білу; 8.2.2.7 егістік материалын сақтау технологиясын білу; 8.3.3.8. тұқымдарды сақтауға
арналған пакеттер дайындау
2.3 Топырақ жəне 8.2.3.1 топырақты егіс егуге дайындау;
оның өңделуі
8.2.3.2 егіннің шығысынан кейін топырақты
қопсыту технологиясын білу;
8.2.3.3 жеміс-жидек дақылдарын егу үшін
топырақты дайындау;
8.2.3.4 дің шеңберін қазу

2.4 Егістік материалын өсіру
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2-тоқсан
8.1.1.1 «Көкөніс өсірушілік жəне жеміс өсіру1.1 Еңбек пəні
шілік» оқу пəнінің ең маңызды ерекшеліктері
жөнінде жалпы
жөнінде білімін жəне түсінігін көрсету;
мəліметтер
8.1.1.2 ауылшаруашылық еңбегінің
маусымдылығын, жұмыс жағдайларын білу
8.1.2.1 еңбек мəдениеті мен ұжымдық қарым1.2 ҚРЕңбек
заңнамасы жəне қатынас ережелерін білу;
8.1.2.2 еңбек тəртібі талаптарын,
этика
ауылшаруашылық жұмысшысы
еңбекақысын төлеу ережелерін білу;
8.1.2.3 еңбек тапсырмасын орындау
жауапкершілігі;
8.1.2.3 ауылшаруашылық жұмысшысының
жеке гигиенасының негіздері жөнінде
білімдерін өз бетінше қолдану
8.1.3.1 ауылшаруашылық еңбегінде
1.3 Материалқолданылатын материалдар мен құралдардың, құралсаймандарды, аспаптарды білу;
саймандардың
8.1.3.2 қолданылатын материалдар
жəне
дың негізгі қасиеттері жөнінде түсінік;
жабдықтардың
8.1.3.3 мұғалімнің көмегімен арнайы киім мен
сараптамасы
құрал-саймандарды іріктеп алу
1.4 Арнайы киім 8.1.4.1машинамен жамау салу жəне торлау
күтімі
арқылы арнайы киімге жөндеу жұыстарын
жүргізу;
8.1.4.2 үтіктеу, түрлі маталар үшін үтік температурасын реттеу тəсілдерін игеру
8.2.1.4 көкөніс дақылдарының негізгі топта2.1 Көкөніс
рын білу;
өсірушілік жəне
жеміс өсірушілік 8.2.1.5 негізгі жеміс-жидек дақылдарының
қысқа сипаттамасын білу;
жөнінде жалпы
8.2.1.6 жеміс-жидек дақылдарының
мəліметтер
құрылым ерекшелітерін жəне жеміс беру
ерекшеліктерін білу;
8.2.1.7 жемістер мен жидектердің адам
өміріндегі мағынасын білу;
8.2.1.8 өндірістегі негізгі еңбек үдерістерін
білу
2.2 Егістік мате- 8.2.2.1 көкөніс жəне егін дақылдары
риалын дайынтұқымдарын алу ерекшеліктерін білу;
дау жəне сақтау 8.2.2.2 томат, қияр жəне бұрыш тұқымдарын
жинауды жүзеге асыру;
8.2.2.3 тұқымның пісіп жетілуіне жағдайлар
жасау еережелерін білу;
8.2.2.4 өсімдіктерді тұқымға себу технологиясын меңгеру;
8.2.2.5 тұқымның пісіп жетілуіне жағдайлар
жасау ережелерін білу;
8.2.2.6 тұқымды жинау жəне өңдеу тəсілдерін
білу;
8.2.2.7 егістік материалын сақтау технологиясын білу;
8.3.3.8. тұқымдарды сақтауға арналған пакеттер дайындау
2.3 Топырақ жəне 8.2.3.1 топырақты егіс егуге дайындау;
оның өңделуі
8.2.3.2 егіннің шығысынан кейін топырақты
қопсыту технологиясын білу;
8.2.3.4 дің шеңберін қазу
2.4 Егістік мате- 8.2.4.1 егістік материалының қасиеттері мен
риалды өсіру
ерекшеліктерін білу;
8.2.4.2 егістік материалын отырғызуға
қойылатын талаптарды білу;
8.2.4.3 отырғызу орнын таңдай білу;
8.2.4.4 егіс қатарларын белгілеу техногогияларын білу;
8.2.4.5 егістік материалын отырғызу
2.5 Көкөніс жəне 8.2.5.1 үй жағдайында өсірілетін томаттар
жеміс өнімдерін ерекшеліктері мен түрлерінің сипаттамасын білу;
өсіру
8.2.5.2 «үй бақшасында» томаттарды өсіру
жағдайларын білу: температуралық жəне
жарықтық режимдерін, топырақ ылғалдығын;
8.2.5.9 картоп жайлы мəліметтерді, оның
қолданылуын, өсіру тиімділігін, түрлерін білу:
ерте пісетін, кеш пісетін;
8.2.5.14 асханалық тамыржемістерін өсіру
жағдайлары мен ережелерін білу: қызылша
2.6. Өнімді жинау 8.2.6.1 көкөністерді қысқы уақытта сақтау
жəне сақтау
қажеттілігін білу;
8.2.6.2 көкөністерді жинау сапасына қойылатын талаптар (картоп, сəбіз,
қызылша), жинау ережелері;
8.2.6.3 практикалық жұмыстар атқару: картопты қазуға күрек жəне ашаны қолдану,
картопты қазып алу, картоп түйнектерін жинау, оларды қапқа жинау, қысқы сақтауға
дайындау;
8.2.6.6 томаттарды сақтау тəсілдері мен
жағдайларын білу: тұздау, томат пастасы
8.2.7.1 топырақты өңдеуге арналған мини2.7 Ауылтракторлар мен мотоблоктар түрлерін білу;
шаруашылық
құрал-саймандар 8.2.7.2 минитракторлар жəне
мотоблоктардың құрылымы мен неізгі
техникалық сипатамаларын білу
3.1 Еңбек затта- 8.3.1.1 ағымдық өзін-өзі бақылауын жүзеге
асыру;
рына сараптама жүргізу жəне 8.3.1.2 жұмыс сапасын тексеру;
8.3.1.3 сөздерінде арнайы терминологияны
бағалау
пайдалану;
8.3.1.4 атқарған жұмыс жөнінде мұғалімнің
сұрақтары бойынша жəне өз бетінше ауызша
есеп беру;
8.3.1.5 атқарған жұмысты жете саралауға
тырысу

Өндіргіш еңбек
технологиясы

3.Еңбек заттарына сараптама жүргізу жəне бағалау

2.Өндіргіш еңбек технологиясы

1. Материалтану. Құрал-саймандар жəне жабдықтар

(Жалғасы. Басы 13-16-беттерде)

17

(Жалғасы 18-бетте)

RESMI

9.2.7.1. бақшада жұмыс атқаратын машиналар түрлерін білу:
1) жеміс-жидек бұталарын отырғызу үшін
топырақты дайындау машиналары (плантаж соқасы, шұңқыр қазғыш
2) қатарлар арасын өңдеу машиналары
(бақша соқасы үшкорпусты қопсытқыш
соқа);
3) қопсытқыштар (қолмен стейтін),
тырмалар
4) тыңайтқыш енгізу машиналары
5) бүркуіштер мен
6) суару машиналары;
9.2.7.2 түрлі машиналар атауларын,
олардың ауылшаруашылық немесе
фермерлік шаруашылықта қолдануларын
білу;
9.2.7.3бағбандарға ауылшаруашылық
машиналарын бақша жұмыстарына дайындауларына көмек көрсету: үйкелетін
бөлшектерін майлау, метал жəне ағаш детальдарын бояу, негізгі бөлшектерін жуу;
9.2.7.4 машиналарын бақша жұмыстарына
қолданып жатқан бағбандар жұмысын
бақылау
9.3.1.1 алдағы жұмысты арнайы терминологияны қолдана отырып, суреттеу;
9.3.1.2 коструктивті түсініктемелерді
қабылдау жəне өз жұмысы мен
басқалардың жұмысын жетілдіру, бейімдеу
бойынша ұсыныстар жасау;
9.3.1.3 орындалған жұмысты бүкіл сыныпқа
таныстыру

1.3 Материалдардың, құралсаймандардың
жəне
жабдықтардың
сараптамасы

1.4 Арнайы киім
күтімі
2.1 Көкөніс
өсірушілік жəне
жеміс өсірушілік
жөнінде жалпы
мəліметтер

2.2.Егістік материалын дайындау
жəне сақтау
2.3. Топырақ жəне
оның өңделуі

2.4 Егістік материалды өсіру

2.5 Көкөніс жəне
жеміс өнімдерін
өсіру

2.6 Өнімді жинау
жəне сақтау

4) 10-сынып:
7-кесте

1.3 Материалдардың, құрал-саймандардың жəне
жабдықтардың
сараптамасы
1.4 Арнайы киім
күтімі
2.1 Көкөніс
өсірушілік жəне
жеміс өсірушілік
жөнінде жалпы
мəліметтер
2.2 Егістік материалын дайындау
жəне сақтау

2.3 Топырақ жəне
оның өңделуі

2.4 Егістік материалды өсіру
2.5 Көкөніс жəне
жеміс өнімдерін
өсіру

2.6 Өнімді жинау
жəне сақтау

2.7 Ауылшаруашылық
құрал-саймандар

3.1 Еңбек заттарына сараптама жүргізу жəне
бағалау

1-тоқсан
10.1.1.1 түрлі мəдениеттегі, нəсілдегі, діндегі
адамдарға төзімділік көзқараспен қарау
10.1.2.1 оқу-еңбектік ұжымда кəсіби этиканы сақтау;
10.1.2.2 кəсіби борыш жəне жауапкершілік
жөнінде ұғымның болуы
10.1.3.1 жұмысқа қажетті құралсаймандарды, аспаптарды материалдарды
салыстырып, іріктеп алу;
10.1.3.2 технологиялық карта жəне
графикалық үлгілер бойынша өз бетінше
жұмыс жасау
10.2.3.2 арнайы киім күтімі бойынша
практикалық қайталау
10.2.1.1 ауылшаруашылық өндірісінің салаларын білу;
10.2.1.2 көкөніс өсірушіліктегі,
бағбаншылықта
ғы, егіншіліктегі еңбек түрлерін білу;
10.2.1.3 көкөніс өсіруші, бағбан, егінші
күнтізбелері жөнінде мəліметтерді білу
10.2.2.1 түрлі дақылдардан егіс материалын жинау;
10.2.2.2 тұқым алу ережелерін практикада
қолдану;
10.2.2.3 толықтай жұмсартылған
жемістерден тұқым алуды орындау;
10.2.2.4 тұқымдарды жуу жəне кептіру;
10.2.2.5 егіс материалын сақтау
жағдайларын таңдау;
10.2.2.6 егіс материалын таңбалау
10.2.3.1 минералдық жəне органикалық
тыңайтқыштар түрлерін білу;
10.2.3.2 қидың түрлерін білу;
10.2.3.3 көкөніс жəне жеміс-жидек
дақылдарының жоғары өнімдерін алуда минералдық жəне органикалық
тыңайтқыштардың мағынасын білу
10.2.4.1 егістік материалының қолданылуы
мен міндеттемесін білу;
10.2.4.2 өсімдіктерді отырғызу мерзімі
жөнінде ұғымның болуы
10.2.5.1 жеміс ағашының ұшар басының
құрылысын білу;
10.2.5.2 ағаштың бір жылдық, екі жылдық,
көп жылдық бұтақтарын білу;
10.2.5.3 жас ағаштарды кесу ережелерін,
кесу мақсатын білу;
10.2.5.4 жеміс ағаштарын кесу ережелерін,
кесу мақсатын, білу, кесу орындарын өңдеу;
10.2.5.5 ағаштарды азықтандыру, діңдерін
тыңайту ережелерін білу;
10.2.5.6 жеміс бағына жеміс ағаштарын
отырғызу ережелерін білу, жеміс
ағаштарының ұшар басын қалыпқа келтіру;
10.2.5.7 жас көшеттерді байлау, сақталуын
қадағалау;
10.2.5.8 көкөністерді отырғызу үшін
топырағын дайындау: күзгі жырту, көктемгі
өңдеу, тыңайту
10.2.6.1 құрал-саймандармен жəне
жабдықтармен жұмыс істеу барысында
қауіпсіздік ережелерін қолдану;
10.2.6.2 көкөніс жəне жеміс-жидек
дақылдары өнімдерін жинау мерзімдерін
білу жəне белгілеу;
10.2.6.3 көкөніс қоймаларының құрылысын
білу;
10.2.6.4 қойманы өнімді сақтауға дайындау;
10.2.6.5 өнімнің пісу белгілерін білу;
10.2.6.6 өнімді жинау тəсілін таңдау: қолмен
жинау, жабдықтың көмегімен;
10.2.6.7 өнімді жинау;
10.2.6.8. өнімді кептіру жəне кесу;
10.2.6.9 стандарттық емес өнімнің
белгілерін білу
10.2.7.1 ауылшаруашылықтағы механизация құралдарын білу;
10.2.7.2 көпоперациялы машиналар
жабдықтарын білу: шөп жинауға арналған
машиналар құрылымын, ферма жайларын
жинауға арналған құрылғылар құрылымын
10.3.1.1 қолданған əдістер мен тəсілдерді
жəне арнайы терминологияны қолдана отырып, өз жұмысын жəне өзгелер жұмысын
талқылау жəне бағалау;
10.3.1.2 алдыңғы жұмыстарға негізделе отырып, өз жұмысын жəне өзгелер жұмысын
жетілдіру бойынша сын ұсыныстар жасау

2.7
Ауылшаруашылық
құрал-саймандар

3. Еңбек заттарына сараптама жүргізу жəне бағалау

1.1 Еңбек пəні
жөнінде жалпы
мəліметтер
1.2 ҚРЕңбек
заңнамасы жəне
этика

Оқыту мақсаттары

3.1 Еңбек заттарына сараптама жүргізу жəне
бағалау

3-тоқсан
10.1.1.1 түрлі мəдениеттегі, нəсілдегі, діндегі
адамдарға төзімділік көзқараспен қарау;
10.1.1.2 ауылшаруашылық өндірісінің заманауи жағдайын, даму болашағын білу
1.2 ҚРЕңбек
10.1.2.1 оқу-еңбектік ұжымда кəсіби этиказаңнамасы жəне ны сақтау;
этика
10.1.2.2 кəсіби борыш жəне жауапкершілік
жөнінде ұғымның болуы;
10.1.2.3. үлкендер жəне құрбыластары;
мен бірге қызмет жасау, топта жəне ұжымда
жұмыс істей білу;
10.2.2.4 ауылшаруашылық жұмысшысының
жеке гигиенасы дағдыларын өз бетінше
тəжірибеде қолдана білу;
10.2.1.5 ҚРЕңбек заңнамасын білу
1.3
10.1.3.1 жұмысқа қажетті құралМатериалдардың, саймандарды, аспаптарды материалдарды
құралсалыстырып, іріктеп алу;
саймандардың
10.1.3.2 технологиялық карта жəне
жəне
графикалық үлгілер бойынша өз бетінше
жабдықтардың
жұмыс жасау;
сараптамасы
10.1.3.3 өз бетінше жұмысты орындау жоспарын жасау;
10.1.3.4 технологиялық операциялардың
терминдері мен атауларын түсіну жəне
сөзінде қолдану;
10.1.3.5 ауылшаруашылық жұмыстарда материалдар мен құрал-саймандардың таңдауын, іс-əрекеттер реттілігін түсіндіре білу;
10.1.3.6 жұмыс қауіпсіздігі ережелерін
сақтау
1.4 Арнайы киім
10.2.3.1 өз бетінше жұмыс халатын тіге білу;
күтімі
10.2.3.2 арнайы киім күтімі бойынша
практикалық қайталау
2.1 Көкөніс
10.2.1.1 ауылшаруашылық өндірісінің салаөсірушілік жəне
ларын білу;
жеміс өсірушілік
10.2.1.2 көкөніс өсірушіліктегі,
жөнінде жалпы
бағбаншылықта
мəліметтер
ғы, егіншіліктегі еңбек түрлерін білу;
10.2.1.3 көкөніс өсіруші, бағбан, егінші
күнтізбелері жөнінде мəліметтерді білу;
10.2.1.4 көкөніс өсіруші жəне бағбан
күнтізбесін өз бетінше құрастыра білу;
10.2.1.5 көкөніс өсірушілікте,
бағбаншылықта қолданылатын
ауылшаруашылық техникасын білу
10.2.2.1 егіс материалын таңбалау;
2.2 Егістік материалын дайындау 10.2.2.2 көкөніс көшеттерін өсіру техноложəне сақтау
гиясын білу
2.3. Топырақ жəне 10.2.3.1 минералдық жəне органикалық
оның өңделуі
тыңайтқыштар түрлерін білу;
10.2.3.2 қидың түрлерін білу;
10.2.3.3 көкөніс жəне жеміс-жидек
дақылдарының жоғары өнімдерін алуда минералдық жəне органикалық
тыңайтқыштардың мағынасын білу;
10.2.3.4 минералдық жəне органикалық
тыңайтқыштар түрлерін ажырата білу;
10.2.3.5 қидың сақтау ережелерін білу;
10.2.3.6 қорғалған жерді дайындау
жағдайларын білу;
10.2.3.7 топырақтың егіске дейінгі өңдеулуін
жəне тыңайтылуын орындау;
10.2.3.8 жылыжайдың құрылысын білу;
10.2.3.9 жылыжай мен көшетханаларды
маусымдық жұмыстарға дайындау
1.1 Еңбек пəні
жөнінде жалпы
мəліметтер

1. Материалтану. Құрал-саймандар жəне жабдықтар

Бөлімше

3.Еңбек заттарына сараптама жүргізу жəне бағалау

10.2.5.1 құрал-саймандармен жəне
жабдықтармен жұмыс істеу барысында
қауіпсіздік ережелерін қолдану;
10.2.5.2 көкөніс жəне жеміс-жидек
дақылдары өнімдерін жинау мерзімдерін
білу жəне белгілеу;
10.2.6.3 көкөніс қоймаларының құрылысын
білу;
10.2.6.4 қойманы өнімді сақтауға дайындау;
10.2.6.5 өнімнің пісу белгілерін білу;
10.2.6.6 өнімді жинау тəсілін таңдау: қолмен
жинау, жабдықтың көмегімен;
10.2.6.7 өнімді жинау;
10.2.6.8. өнімді кептіру жəне кесу;
10.2.6.9 стандарттық емес өнімнің
белгілерін білу

1.2 ҚРЕңбек
заңнамасы жəне
этика

2-тоқсан
10.1.1.1 түрлі мəдениеттегі, нəсілдегі, діндегі
адамдарға төзімділік көзқараспен қарау;
10.1.1.2 ауылшаруашылық өндірісінің заманауи жағдайын, даму болашағын білу
10.1.2.1 оқу-еңбектік ұжымда кəсіби этиканы сақтау;
10.1.2.2 кəсіби борыш жəне жауапкершілік
жөнінде ұғымның болуы;
10.1.2.3. үлкендер жəне құрбыластарымен
бірге қызмет жасау, топта жəне ұжымда
жұмыс істей білу;
10.2.1.4 ауылшаруашылық жұмысшысының
жеке гигиенасы дағдыларын өз бетінше
тəжірибеде қолдана білу
10.1.3.1 жұмысқа қажетті құралсаймандарды, аспаптарды материалдарды
салыстырып, іріктеп алу;
10.1.3.2 технологиялық карта жəне
графикалық үлгілер бойынша өз бетінше
жұмыс жасау;
10.1.3.3 өз бетінше жұмысты орындау жоспарын жасау;
10.1.3.4 технологиялық операциялардың
терминдері мен атауларын түсіну жəне
сөзінде қолдану;
10.1.3.5 ауылшаруашылық жұмыстарда материалдар мен құрал-саймандарды таңдауын, іс-əрекеттер реттілігін түсіндіре білу
10.2.3.1 өз бетінше жұмыс халатын тіге білу;
10.2.3.2 арнайы киім күтімі бойынша
практикалық қайталау
10.2.1.1 ауылшаруашылық өндірісінің салаларын білу;
10.2.1.2 көкөніс өсірушіліктегі, бағбаншылықтағы, егіншіліктегі еңбек түрлерін білу;
10.2.1.3 көкөніс өсіруші, бағбан, егінші
күнтізбелері жөнінде мəліметтерді білу;
10.2.1.4 көкөніс өсіруші жəне бағбан
күнтізбесін өз бетінше құрастыра білу
10.2.2.5 егіс материалын сақтау
жағдайларын таңдау;
10.2.2.6 егіс материалын таңбалау
10.2.3.1 минералдық жəне органикалық
тыңайтқыштар түрлерін білу;
10.2.3.2 қидың түрлерін білу;
10.2.3.3 көкөніс жəне жеміс-жидек
дақылдарының жоғары өнімдерін алуда минералдық жəне органикалық
тыңайтқыштардың мағынасын білу;
10.2.3.4 минералдық жəне органикалық
тыңайтқыштар түрлерін ажырата білу;
10.2.3.5 қидың сақтау ережелерін білу
10.2.4.1 егістік материалын себудің түрлі
тəсілдерін білу;
10.2.4.2 тұқымдардың, көшеттердің, кесінді
сабақтардың, бұрулардың себу мерзімдері
мен тəсілдерін бағдарлай білу ;
10.2.4.3 витаминдік өнімдерді ерте алу
мүмкіндіктерін білу
10.2.5.1 жеміс ағашының ұшар басының
құрылысын білу;
10.2.5.2 ағаштың бір жылдық, екі жылдық,
көп жылдық бұтақтарын білу;
10.2.5.3 жас ағаштарды кесу ережелерін,
кесу мақсатын білу;
10.2.5.4 жеміс ағаштарын кесу ережелерін,
кесу мақсатын, білу, кесу орындарын өңдеу;
10.2.5.5 ағаштарды азықтандыру, діңдерін
тыңайту ережелерін білу;
10.2.5.6 жеміс бағына жеміс ағаштарын
отырғызу ережелерін білу, жеміс
ағаштарының ұшар басын қалыпқа келтіру;
10.2.5.7 қыстайтын зиянкестермен күресуге
арналған препараттар сипаттамаларын
білу;
10.2.5.8 көкөністерді жылыжайда өсіру
ережелерін білу
10.2.6.1 құрал-саймандармен жəне
жабдықтармен жұмыс істеу барысында
қауіпсіздік ережелерін қолдану;
10.2.6.2 көкөніс жəне жеміс-жидек дақылдары өнімдерін жинау мерзімдерін білу
жəне белгілеу;
10.2.6.3 көкөніс қоймаларының құрылысын
білу;
10.2.6.4 қойманы өнімді сақтауға дайындау;
10.2.6.10 көкөністерді, жеміс-жидектерді
қыста пайдалану үшін өңдеу тəсілдерін білу:
қияр мен томатты тұздау, томат пастасы,
көкөніс икрасы, жеміс-жидек тосаптары мен
компоттары, кептірілген жемістер
10.2.7.1 ауылшаруашылықтағы механизация құралдарын білу;
10.2.7.2 көпоперациялы машиналар
жабдықтарын білу: шөп жинауға арналған
машиналар құрылымын, ферма жайларын
жинауға арналған құрылғылар құрылымын;
10.2.7.3 мотоблоктардың қолданылуын,
олардың негізгі саптамаларының
құрылымын білу;
10.2.7.4 ферма шаруашылығына арналған
жабдықтар мен азкөлемді тракторлардың
қолданылуын білу
10.3.1.1 қолданған əдістер мен тəсілдерді,
арнайы терминологияны қолдана отырып, өз жұмысын жəне өзгелер жұмысын
талқылау жəне бағалау;
10.3.1.2 алдыңғы жұмыстарға негізделе отырып, өз жұмысын жəне өзгелер жұмысын
жетілдіру бойынша сын ұсыныстар жасау

2.4 Егістік
10.2.4.1 егістік материалын себудің түрлі
материалды өсіру тəсілдерін білу;
10.2.4.2 тұқымдардың, көшеттердің, кесінді
сабақтардың, бұрулардың себу мерзімдері
мен тəсілдерін бағдарлай білу;
10.2.4.3 егістік материалының көктегіштігін
белгілей білу;
10.2.4.4 отырғызу орнын жəне жағдайларын
таңдау, қатарларын белгілеу;
10.2.4.5 егістік материалын көктету үшін
орналастыру;
10.2.4.6 шығыстарды күту тəсілдерін білу;
10.2.4.7 көшеттердің көшіріп отырғызуға
дайын екендігінің белгілерін анықтау;
10.2.4.8 көшеттерді көшіріп отырғызу:
томаттарды, қиярларды, бұрыштарды,
қырыққабатты;
10.2.4.9 көшіріп отырғызған өсімдіктерді күту
ерекшеліктерін білу;
10.2.4.10 картопты күрекпен жəне соқамен
отырғызу;
10.2.4.11 жеміс дақылдарын көбейту
жұмыстарын жүргізу;
10.2.4.12 дайын көшеттерді көшіріп
отырғызу; 10.2.4.13 витаминдік өнімдерді
ерте алу мүмкіндіктерін білу
10.2.5.1 жеміс ағашының ұшар басының
2.5 Көкөніс жəне
құрылысын білу;
жеміс өнімдерін
10.2.5.2 ағаштың бір жылдық, екі жылдық,
өсіру
көп жылдық бұтақтарын білу;
10.2.5.3 жас ағаштарды кесу ережелерін,
кесу мақсатын білу;
10.2.5.4 жеміс ағаштарын кесу ережелерін,
кесу мақсатын, білу, кесу орындарын өңдеу;
10.2.5.5 ағаштарды азықтандыру, діңдерін
тыңайту ережелерін білу;
10.2.5.6 жеміс бағына жеміс ағаштарын
отырғызу ережелерін білу, жеміс
ағаштарының ұшар басын қалыпқа келтіру;
10.2.5.7 тамыр жемісті көкөністердің
тұқымын себу үшін атыздарын дайындау;
10.2.5.8 тамыр жемістілерді отырғызу: себу
мерзімдері мен тəсілдерін анықтау, тұқым
дайындау, отырғызу тереңдігі;
10.2.5.9 егістің күтімі: түптеу, отау , сиректету, топырағын қопсыту, суару;
10.2.5.10 көкөністерді көшеттік тəсілмен
өсіруді білу (қырыққабат, томаттар, қияр –
жергілікті жағдайларға қарай таңдап) ;
10.2.5.11 көкөністерді отырғызу үшін қуыс
шұңқырлар жасау, оргаминералдыққоспалар
енгізу, шұңқырларға көшеттер отырғызу,
қопсыту,суару;
10.2.5.12 отырғызылған бақша құлпынайын
өңдеу: қопсыту, азықтандыру, сабан төсеу;
10.2.5.13 таңқұрайдың, қарақаттың,
қарғалынның ескі бұтақтарын кесу,
топырағын қопсыту, азықтандыру
2.6 Өнімді жинау 10.2.6.1 құрал-саймандармен жəне
жəне сақтау
жабдықтармен жұмыс істеу барысында
қауіпсіздік ережелерін қолдану;
10.2.6.2 көкөніс жəне жеміс-жидек дақылдары өнімдерін жинау мерзімдерін білу
жəне белгілеу;
10.2.6.3 көкөніс қоймаларының құрылысын
білу;
10.2.6.4 қойманы өнімді сақтауға дайындау;
10.2.6.10 көкөністерді, жеміс-жидектерді
қыста пайдалану үшін өңдеу тəсілдерін білу:
қияр мен томатты тұздау, томат пастасы,
көкөніс икрасы, жеміс-жидек тосаптары мен
компоттары, кептірілген жемістер
10.2.7.1 ауылшаруашылықтағы механиза2.7
Ауылшаруашылық ция құралдарын білу;
құрал-саймандар 10.2.7.2 көпоперациялы машиналар
жабдықтарын білу: шөп жинауға арналған
машиналар құрылымын, ферма жайларын
жинауға арналған құрылғылар құрылымын;
10.2.7.3 мотоблоктардың қолданылуын,
олардың негізгі саптамаларының
құрылымын білу;
10.2.7.4 ферма шаруашылығына арналған
жабдықтар мен азкөлемді тракторлардың
қолданылуын білу;
10.2.7.5 ферма шаруашылығына арналаған
техниканың сақталу ережелерін білу;
10.2.7.6 механизация құралдарын жұмысқа
дайындау;
10.2.7.7 мотоблокпен жұмыс істеу
нұсқауларын зерделеу;
10.2.7.8 мотоблокпен топырақты егіске дайындау жұмыстарын жүргізе білу;
10.2.7.9 ауылшаруашылық өндірісінде
еңбекті көп қажет ететін кейбір үдерістерді
механизациялауға арналған саптамаларды
қолдану
10.3.1.1 қолданған əдістер мен тəсілдерді
3.1 Еңбек заттажəне арнайы терминологияны қолдана отырына сараптарып, өз жұмысын жəне өзгелер жұмысын
ма жүргізу жəне
талқылау жəне бағалау;
бағалау
10.3.1.2 алдыңғы жұмыстарға негізделе отырып, өз жұмысын жəне өзгелер жұмысын
жетілдіру бойынша сын ұсыныстар жасау

4-тоқсан
10.1.1.1түрлі мəдениеттегі, нəсілдегі, діндегі
адамдарға төзімділік көзқараспен қарау;
10.1.1.2 ауылшаруашылық өндірісінің заманауи жағдайын, даму болашағын білу
1.2 ҚРЕңбек
10.1.2.1 оқу-еңбектік ұжымда кəсіби этиказаңнамасы жəне ны сақтау;
этика
10.1.2.2 кəсіби борыш жəне жауапкершілік
жөнінде ұғымның болуы;
10.1.2.3. үлкендер жəне құрбыластарымен
бірге қызмет жасау, топта жəне ұжымда
жұмыс істей білу;
10.2.1.4 ауылшаруашылық жұмысшысының
жеке гигиенасы дағдыларын өз бетінше
тəжірибеде қолдана білу;
10.2.1.5 ҚРЕңбек заңнамасын білу
10.1.3.1 жұмысқа қажетті құрал1.3
Материалдардың, саймандарды, аспаптарды материалдарды
салыстырып, іріктеп алу;
құрал10.1.3.2 технологиялық карта жəне
саймандардың
графикалық үлгілер бойынша өз бетінше
жəне
жұмыс жасау;
жабдықтардың
10.1.3.3 өз бетінше жұмысты орындау жосараптамасы
спарын жасау;
10.1.3.4 технологиялық операциялардың
терминдері мен атауларын түсіну жəне
сөзінде қолдану;
10.1.3.5 ауылшаруашылық жұмыстарда материалдар мен құрал-саймандардың таңдауын, іс-əрекеттер реттілігін түсіндіре білу;
10.1.3.6 жұмыс қауіпсіздігі ережелерін
сақтау
1.4 Арнайы киім
10.2.3.1 өз бетінше жұмыс халатын тіге білу;
күтімі
10.2.3.2арнайы киім күтімі бойынша
практикалық қайталау
10.2.1.1 ауылшаруашылық өндірісінің сала2.1 Көкөніс
ларын білу;
өсірушілік жəне
10.2.1.2 көкөніс өсірушіліктегі,
жеміс өсірушілік
бағбаншылықта
жөнінде жалпы
ғы, егіншіліктегі еңбек түрлерін білу;
мəліметтер
10.2.1.3 көкөніс өсіруші, бағбан, егінші
күнтізбелері жөнінде мəліметтерді білу;
10.2.1.4 көкөніс өсіруші жəне бағбан
күнтізбесін өз бетінше құрастыра білу;
10.2.1.5 көкөніс өсірушілікте,
бағбаншылықта қолданылатын
ауылшаруашылық техникасын білу;
10.2.1.6 көкөніс өсірушіліктің, бағбаншылық
тың, егіншіліктің Қазақстан
экономикасындағы мағынасын түсіну
1.1. Еңбек пəні
жөнінде жалпы
мəліметтер

1. Материалтану
Құрал-саймандар жəне жабдықтар

1.1. Еңбек пəні
жөнінде жалпы
мəліметтер

2.Өндіргіш еңбек технологиясы

3.1. Еңбек заттарына сараптама жүргізу жəне
бағалау

9.2.5.1 бау-бақшалық телімін жоспарлау ережелерін, ағаштардың көкөніс
қатарларымен орналасу үйлесімділігін білу;
9.2.5.2 бақшада өсірілетін дақылдардың
негізгі түрлерін білу;
9.2.5.3 жеміс-жидек дақылдарының əр
аймақтар үшін ең тиімді түрлерін білу;
9.2.5.4 жеміс жəне жидек өсімдіктерінің
құрылымын, олардың тамырлық жəне
сабақтық жүйелерін білу;
9.2.5.5 жидектердің түрлерін білу:
құлпынай, таңқұрай, қарақат;
9.2.5.6 құлпынай түрлерін, сипаттамасын,
өсіру жағдайларын, білу: орын таңдауын,
көкжиек жақтарын, суға жақындығын ескеру;
9.2.5.7 жеміс беретін плантацияның күтімін
білу: кепкен жапырақтарын, шабақтарын
алып тастау, азот тыңайтқыштарымен
азықтандыру, топырағын қопсыту,
арамшөптерін отау;
9.2.5.8 таңқұрай, қарақат, қарлығандыға
көктемгі күтім жасау: бұталарын ажырату,
көшеттер қосу, тыңайту, суару, бұталар
арасын, қопсыту, түптеу;
9.2.5.9 таңқұрай, қарақат, қарлығанды жеміс
беретін плантацияларына күтім жасай білу;
9.2.5.10 нұсқаулық картаны қолдана отырып практикалық жұмыстар атқару

2. Өндіргіш еңбек технологиясы

1.Материалтану. Құрал-саймандар жəне жабдықтар
2. Өндіргіш еңбек технологиясы

3. Еңбек заттарына сараптама жүргізу жəне бағалау

4-тоқсан
9.1.1.1 басқалардың пікіріне, əр түрлі халықтар мəдениетіне сыйлы көзқарас таныту;
9.1.1.2 ауылшаруашылық өндірісінің негізгі
нысандарын білу: көкөніс өшірушілік
телімдер, бақша плантпциялары,
малшаруашылықжайлары;
9.1.1.3 көкөніс өсірушінің жəне бақша
өсірушінің еңбегі мен ерекшеліктерін білу
1.2 ҚРЕңбек
9.1.2.1 жұмысқа орналасу барысында тəртіп
заңнамасы жəне
пен сыртқы бейне маңыздылығын түсіну,
түйіндемесі мен жұмысқа қабылдау жөнінде
этика
арызын рəсімдеу;
9.1.2.2 жұмысшылар мен қызметкерлердің
негізгі құқықтары мен міндеттерін, еңбекті
қорғау жəне еңбек шартын білу;
9.1.2.3 ұжымдық əңгімелесу барысында
жұмысты саралау жəне жоспар құру
1.3 Материал9.1.3.1 сұрақтар бойынша жəне өз бетінше
дардың, құралтапсырманы бағдарлай білу;
саймандардың
9.1.3.2 мұғалімнің сұрақтары бойынша жəне
жəне
өз бетінше жұмыс жоспарын құру;
жабдықтардың
9.1.3.3 құрал-саймандармен жəне
сараптамасы
жабдықтармен жұмыс қауіпсіздігі
ережелерін, жұмысты орындау
барысындағы гигиеналық талаптарды білу
жəне орындау;
9.1.3.4 жіптің, қазықтың көмегімен белгі жасау тəсілдерін қолдану;
9.1.3.5 материалдар мен құралсаймандардың, жұмыс құралдарының
сақтау жағдайлары мен мерзімдерін білу;
9.1.3.6 жұмысқа қажетті құралсаймандарды, аспаптарды материалдарды
іріктеп алу;
9.1.3.7 технологиялық карта бойынша өз
бетінше жұмысты жоспарлау жəне орындау;
9.1.3.8 жұмыс қауіпсіздігі ережелерін сақтау
1.4 Арнайы киім
9.1.4.1 жұмысқа арналған үшкіл орамал
күтімі
жəне алжапқышты өз бетінше тігу;
9.1.4.2 арнайы киімнің өте қатты былғанған
жерлерін жуу жəне тазарту құралдарын
қолдана отырып, тазалау
2.1 Көкөніс
9.2.1.1 егіншіліктің өсімдік шаруашылығы
өсірушілік жəне
саласы ретінде түсінігі мен бағытын білу;
жеміс өсірушілік
9.2.1.2. өндіретін өнім түрлері мен олардың
жөнінде жалпы
қолдануын білу;
мəліметтер
9.2.1.3 егін дақылдарының құрылым
ерекшеліктерін білу;
9.2.1.4 дəнді дақылдардың тағамдық жəне
жемшөптік ретінде мағнасын білу;
9.2.1.5 егін дақылдарының белгілемесі мен
қолданысын білу;
9.2.1.6 Қазақстанның негізгі жеміс
ағаштарын білу (алма, алмұрт, шие, өрік);
9.2.1.7 биік өсетін жəне аласа өсетін
ағаштардың түрлері мен олардың жергілікті
жағдайларда таралуын білу
2.2 Егістік мате9.2.2.1 жеміс-жидек дақылдарын көбейту
риалын дайындау түрлерін белгілеу;
жəне сақтау
9.2.2.2 жидек дақылдарын вегетативті
көбейту тəсілін білу;
9.2.2.3 тұқымдардың сақталуын жүзеге асыра білу;
9.2.2.4 тұқымдарды отырғызуға дайындау
ережелерін білу;
9.2.2.5 тұқымдарды көктету жағдайларын
білу;
9.2.2.6 тұқымдардың көктегіштігін белгілей
білу;
9.2.2.7 жарықта жəне көлеңкеде өсетін
тұқымдарды белгілей білу (жарықсүйгіш
жəне көлеңкеге төзімді тұқымдар);
92.2.8 көшет-пиязды, шалқан-пиязды,
қарақулақ-пиязды алу тəсілдерін білу
2.3 Топырақ жəне 9.2.3.1 топырақты маусымдық өңдеу технооның өңделуі
логиясын білу;
9.2.3.2 жылыжайдың пайдаланылуы мен
құрылысын білу;
9.2.3.3 жылыжайға арналған топырақтың
құрамын білу;
9.2.3.4 топырақ қоспасы бөлікерінің
құрамын дайындау жəне сақталуын жүзеге
асыру;
9.2.3.5 екпе көшеттері үшін жылыжайды
дайындау;
9.2.3.6 жылыжайды қысқа дайындау;
9.2.3.7 егістік жəшіктерін дайындау;
2.4 Егістік матери- 9.2.4.1 көкөністерді көшеттік өсіру тəсілін
алды өсіру
білу;
9.2.4.2 тұқымдарды себу мерзімдерін білу;
9.2.4.3 тұқымдарды көктегіштікке тексеру
техногогиясын білу;
9.2.4.4 шығыстарды көктетуге арналған
жабдықтар мен жағдайларын білу;
9.2.4.5 тұқымдарды жəшіктерге немесе
ашық жерге себуді орындау;
9.2.4.6 шығыстар мен егісті күту тəсілдерін
білу;
9.2.4.7 өсімдіктердің көшіріп отырғызуға
дайын екеніндігінің белгілерін анықтай білу;
9.2.4.8 көшіріп отырғызу тəсілері мен
көшіріп отырғызған өсімдіктерді күту
тəсілдерін білу;
9.2.4.9 жеміс ағаштарының көшеттерін
отырғызу мерзімдерін білу;
9.2.4.10 жеміс ағаштарының көшеттерін
отырғызу тəсілдерін білу;
9.2.4.11 экскурсиялар барысында дəнді
дақылдардың өсу кезеңдерін бақылау
1.1 Еңбек пəні
жөнінде жалпы
мəліметтер

2.7 Ауылшаруашылық
құрал-саймандар

Бөлім

3.1 Еңбек заттарына сараптама жүргізу жəне
бағалау

2.6 Өнімді жинау
жəне сақтау

1. Материалтану. Құрал-саймандар
жəне жабдықтар

3. Еңбек заттарына сараптама жүргізу жəне бағалау

2.7 Ауылшаруашылық құралсаймандар

2.5 Көкөніс жəне
жеміс өнімдерін
өсіру

2.Өндіргіш еңбек технологиясы

2.6 Өнімді жинау
жəне сақтау

9.2.5.1 бау-бақшалық телімін жоспарлау ережелерін, ағаштардың көкөніс
қатарларымен орналасу үйлесімділігін білу;
9.2.5.2 бақшада өсірілетін дақылдардың
негізгі түрлерін білу;
9.2.5.3 жеміс-жидек дақылдарының əр
аймақтар үшін ең тиімді түрлерін білу;
9.2.5.4 жеміс жəне жидек өсімдіктерінің
құрылымын, олардың тамырлық жəне
сабақтық жүйелерін білу;
9.2.5.5 жидектердің түрлерін білу:
құлпынай, таңқұрай, қарақат;
9.2.5.6 құлпынай түрлерін, сипаттамасын,
өсіру жағдайларын, білу: орын таңдауын,
көкжиек жақтарын, суға жақындығын ескеру;
9.2.5.7 құлпынайды көбейту тəсілдерін,
жеміс беретін плантацияны күту ережелерін
білу;
9.2.5.8 таңқұрай, қарақат, қарлығанды
отырғызу тəсілдерін білу, орын таңдауын,
топырағын дайындау, өсімдіктің күтімі;
9.2.5.9 құлпынай көшеттерін қыстан кейін
өңдеу;
9.2.5.10 таңқұрай, қарақат, қарлығандыға
көктемгі күтім жасау: бұталарын ажырату,
көшеттер қосу, тыңайту, суару, бұталар
арасын, қопсыту, түптеу;
9.2.5.11 нұсқаулық картаны қолдана отырып практикалық жұмыстар атқару
10.2.6.1 құрал-саймандармен жəне
жабдықтармен жұмыс істеу барысында
қауіпсіздік ережелерін қолдану;
10.2.6.2 көкөніс жəне жеміс-жидек
дақылдары өнімдерін жинау мерзімдерін
білу жəне белгілеу;
10.2.6.3 көкөніс қоймаларының құрылысын
білу;
10.2.6.4 қойманы өнімді сақтауға дайындау;
10.2.6.5 өнімнің пісу белгілерін білу;
10.2.6.6 өнімді жинау тəсілін таңдау: қолмен
жинау, жабдықтың көмегімен;
10.2.6.7 өнімді жинау;
10.2.6.8. өнімді кептіру жəне кесу;
10.2.6.9 стандарттық емес өнімнің
белгілерін білу
9.2.7.1. бақшада жұмыс атқаратын машиналар түрлерін білу:
1) жеміс-жидек бұталарын отырғызу үшін
топырақты дайындау машиналары (плантаж соқасы, шұңқыр қазғыш
2) қатарлар арасын өңдеу машиналары
(бақша соқасы үшкорпусты қопсытқыш
соқа);
3) қопсытқыштар (қолмен стейтін),
тырмалар
4) тыңайтқыш енгізу машиналары
5) бүркуіштер мен
6) суару машиналары;
9.2.7.2 түрлі машиналар атауларын,
олардың ауылшаруашылық немесе
фермерлік шаруашылықта қолдануларын
білу;
9.2.7.3 бақбандарға ауылшаруашылық
машиналарын бақша жұмыстарына дайындауларына көмек көрсету: үйкелетін
бөлшектерін майлау, метал жəне ағаш детальдарын бояу, негізгі бөлшектерін жуу;
9.2.7.4 машиналарын бақша жұмыстарына
қолданып жатқан бағбандар жұмысын
бақылау
9.3.1.1 алдағы жұмысты арнайы терминологияны қолдана отырып, суреттеу;
9.3.1.2 коструктивті түсініктемелерді
қабылдау жəне өз жұмысы мен
басқалардың жұмысын жетілдіру, бейімдеу
бойынша ұсыныстар жасау;
9.3.1.3 орындалған жұмысты бүкіл сыныпқа
таныстыру

3.Еңбек заттарына сараптама жүргізу жəне бағалау

2.5 Көкөніс жəне
жеміс өнімдерін
өсіру

1. Материалтану. Құрал-саймандар жəне жабдықтар

(Жалғасы. Басы 13-17-беттерде)
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2.2 Егістік мате10.2.2.1 егіс материалын таңбалау;
риалын дайындау 10.2.2.2 көкөніс көшеттерін өсіру техноложəне сақтау
гиясын білу
2.3 Топырақ жəне 10.2.3.1 минералдық жəне органикалық
оның өңделуі
тыңайтқыштар түрлерін білу;
10.2.3.2 қидың түрлерін білу;
10.2.3.3 көкөніс жəне жеміс-жидек
дақылдарының жоғары өнімдерін алуда минералдық жəне органикалық
тыңайтқыштардың мағынасын білу;
10.2.3.4 минералдық жəне органикалық
тыңайтқыштар түрлерін ажырата білу;
10.2.3.5 қидың сақтау ережелерін білу;
10.2.3.6 қорғалған жерді дайындау
жағдайларын білу;
10.2.3.7 топырақтың егіске дейінгі өңдеулуін
жəне тыңайтылуын орындау;
10.2.3.8 жылыжайдың құрылысын білу
2.4 Егістік матери- 10.2.4.1 егістік материалын себудің түрлі
алын өсіру
тəсілдерін білу;
10.2.4.2 тұқымдардың, көшеттердің, кесінді
сабақтардың, бұрулардың себу мерзімдері
мен тəсілдерін бағдарлай білу;
10.2.4.3 егістік материалының көктегіштігін
белгілей білу;
(Жалғасы 19-бетте)
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(Жалғасы. Басы 13-18-беттерде)

2.6 Өнімді жинау
жəне сақтау

10.2.6.1 құрал-саймандармен жəне
жабдықтармен жұмыс істеу барысында
қауіпсіздік ережелерін қолдану;
10.2.6.2 көкөніс жəне жеміс-жидек
дақылдары өнімдерін жинау мерзімдерін
білу жəне белгілеу;
10.2.6.3 көкөніс қоймаларының
құрылысын білу;

2.7 Ауылшаруашылық
құрал-саймандар

3.Еңбек заттарына сараптама жүргізу жəне бағалау

2.5 Көкөніс жəне
жеміс өнімдерін
өсіру

10.2.4.4 отырғызу орнын жəне жағдайларын
таңдау, қатарларын белгілеу;
10.2.4.5 егістік материалын көктету үшін
орналастыру;
10.2.4.6 шығыстарды күту тəсілдерін білу;
10.2.4.7 көшеттердің көшіріп отырғызуға
дайын екендігінің белгілерін анықтау;
10.2.4.8 көшеттерді көшіріп отырғызу:
томаттарды, қиярларды, бұрыштарды,
қырыққабатты;
10.2.4.9 көшіріп отырғызған өсімдіктерді күту
ерекшеліктерін білу;
10.2.4.10 картопты күрекпен жəне соқамен
отырғызу;
10.2.4.11 жеміс дақылдарын көбейту
жұмыстарын жүргізу;
10.2.4.12 дайын көшеттерді көшіріп
отырғызу;
10.2.4.13 витаминдік өнімдерді ерте алу
мүмкіндіктерін білу
10.2.5.1 жеміс ағашының ұшар басының
құрылысын білу;
10.2.5.2 ағаштың бір жылдық, екі жылдық,
көп жылдық бұтақтарын білу;
10.2.5.3 жас ағаштарды кесу ережелерін,
кесу мақсатын білу;
10.2.5.4 жеміс ағаштарын кесу ережелерін,
кесу мақсатын, білу, кесу орындарын өңдеу;
10.2.5.5 ағаштарды азықтандыру, діңдерін
тыңайту ережелерін білу;
10.2.5.6 жеміс бағына жеміс ағаштарын
отырғызу ережелерін білу, жеміс
ағаштарының ұшар басын қалыпқа келтіру;
10.2.5.7 жас көшеттерді байлау, сақталуын
қадағалау;
10.2.5.8 көкөністерді отырғызу үшін
топырағын дайындау: күзгі жырту, көктемгі
өңдеу, тыңайту
10.2.5.9 тамыр жемісті көкөністердің
тұқымын себу үшін атыздарын дайындау;
10.2.5.10 тамыр жемістілерді отырғызу: себу
мерзімдері мен тəсілдерін анықтау, тұқым
дайындау, отырғызу тереңдігі;
10.2.5.11 егістің күтімі: түптеу, отау , сиректету, топырағын қопсыту, суару;
10.2.5.12 көкөністерді көшеттік тəсілмен
өсіруді білу (қырыққабат, томаттар, қияр –
жергілікті жағдайларға қарай таңдап);
10.2.5.13 көкөністерді отырғызу үшін қуыс
шұңқырлар жасау, оргаминералдыққоспалар
енгізу, шұңқырларға көшеттер отырғызу,
қопсыту,суару;
10.2.5.14 отырғызылған бақша құлпынайын
өңдеу: қопсыту, азықтандыру, сабан төсеу;
10.2.5.15 таңқұрайдың, қарақаттың,
қарғалынның ескі бұтақтарын кесу,
топырағын қопсыту, азықтандыру;
10.2.5.16 бау бақша телімдері зиянкестерін
білу; 10.2.5.17 көкөніс дақылдарын зиянкестерден қорғау тəсілдерін білу: химиялық,
биологиялық, бейресми əдістер (халықтық
тəсілдер); 10.2.5.18 қыстайтын зиянкестермен күресуге арналған препараттар сипаттамаларын білу;
10.2.5.19 зиянды жəндіктерді жоюдағы
құстардың рөлін білу, оларды қорғау;
10.2.5.20 көкөністерді жылыжайда өсіру
ережелерін білу

3.1 Еңбек заттарына сараптама жүргізу жəне
бағалау

10.2.6.4 қойманы өнімді сақтауға дайындау;
10.2.6.10 көкөністерді, жеміс-жидектерді
қыста пайдалану үшін өңдеу тəсілдерін білу:
қияр мен томатты тұздау, томат пастасы,
көкөніс икрасы, жеміс-жидек тосаптары мен
компоттары, кептірілген жемістер
10.2.7.1 ауылшаруашылықтағы механизация құралдарын білу;
10.2.7.2 көпоперациялы машиналар
жабдықтарын білу: шөп жинауға арналған
машиналар құрылымын, ферма жайларын
жинауға арналған құрылғылар құрылымын;
10.2.7.3 мотоблоктардың қолданылуын,
олардың негізгі саптамаларының
құрылымын білу; 10.2.7.4 ферма шаруашылығына арналған жабдықтар мен азкөлемді
тракторлардың қолданылуын білу;
10.2.7.5 ферма шаруашылығына арналаған
техниканың сақталу ережелерін білу;
10.2.7.6 механизация құралдарын жұмысқа
дайындау;
10.2.7.7 мотоблокпен жұмыс істеу
нұсқауларын зерделеу;
10.2.7.8 мотоблокпен топырақты егіске дайындау жұмыстарын жүргізе білу;
10.2.7.9 ауылшаруашылық өндірісінде
еңбекті көп қажет ететін кейбір үдерістерді
механизациялауға арналған саптамаларды
қолдану
10.3.1.1 қолданған əдістер мен тəсілдерді
жəне арнайы терминологияны қолдана отырып, өз жұмысын жəне өзгелер жұмысын
талқылау жəне бағалау;
10.3.1.2 алдыңғы жұмыстарға негізделе отырып, өз жұмысын жəне өзгелер жұмысын
жетілдіру бойынша сын ұсыныстар жасау

8.2.3. ешкілер мен қойлардың
жүріс-тұрысын бақылау;
8.2.3.6 түрлі өнімді ешкілерді
ажырата білу;
8.2.3.7 өнімді ешкілерді ажырату жаттығуларын орындау;
8.2.3.8 шаруа қожалығындағы
мал қорасы жайлы түсінік;
8.2.3.9 серуен алаңының
міндетті болуы жайлы білу;
8.2.3.10 қойлар мен ешкілерді
міндетті түрде сабан
төсеніштерде ұстау жайлы білу;
8.2.3.11 қойлар мен ешкілерді
жазғы бағуға көшіргеннен кейін
мал қорасынан сабанды, қиды
шығару;
8.2.3.12 серуен алаңындағы
астаулар құрылысын білу;
8.2.3.13 астауларды жемшөп
қалдықтарынан тазалау;
8.2.3.14 ешкілерге арналған
серуен алаңында бұтақтар будаларын ілуді білу;
8.2.3.15 үлкен қойлар мен
ешкілерді, қозы мен лақтарды
азықтандыру нормаларын білу;
8.2.3.16 шаруашылық жайлары
жөнінде түсінік: жабдықтары
жəне міндеттері, жануарлардың
қысқы жəне жазғы мезгілдердегі
орналастырылуы;
8.2.3.17 шошқа шаруашылығы,
жергілікті жағдайларда
өсірілетін тұқымдары, қысқы
жəне жазғы мезгілерде ұстауға
арналған жайлары жөнінде
түсінік;
8.2.3.18 шошқа ұстауға арналған қораның құрылысы жайлы
түсінік;
8.2.3.19 шошқаларға арналған
жазғы лагерь құрылысын білу;
8.2.3.20 ұжымдық
шаруашылықта шошқа бағу
(шошқа қораларын жекелік
жəне топтық жайлармен
жабдықтау), шошқа тұқымдары,
азықты механикалық беру астаулары, су беру астаулары, тесік
едендер жайлы түсінік;
8.2.3.21 жануарлардың қысқы
күтімі жайлы түсінік;
8.2.3.22 шошқа фермасындағы
күн тəртібін білу;
8.2.3.23 қоралар мен астауларды тазалау жөнінде
түсінік(жануарлар жоқ кезде),
өткелдерді тазалау;
8.2.3.24 жайлардың жалпы тазалануы жайлы түсінік, қажетті
температура мен ылғалдықты
ұстану;
8.2.3.25 ұрғашы шошқалардың
түрлерін білу: бойдақ, буаз,
суалмаған, оларды бағу жəне
күту

9.2.3.5 ірі мүйізді малдың
түрлерін білу (сиыр, бұқалар, əр
жастағы төлдер);
9.2.3.6 ірі мүйізді мал түрлерін
бөлек бағу ережелерін білу;
9.2.3.7 сиырдың сыртқы
құрылымын, ірі мүйізді малдың
кейбір ерекшеліктерін білу;
9.2.3.8 сиыр қорасы сүт фермасының негізгі жайы екені
жөнінде түсінік (бұзау жайлары,
жаңа туған бұзауларға арналған
торлар );
9.2.3.9 жеке шаруа қожалығындағы жəне фермерлік
шаруашылықтағы сиыр
қораларының құрылымы мен
жабдықтарын білу;
9.2.3.10 фермерлік шаруашылықтағы жуу жəне сүт бөлімшелері, машина бөлімшелері
жөнінде түсінік;
9.2.3.11 ұжымдық шаруашылықтағы жемшөп дайындауға
арналған қосалқы жайлар,
қи сақтағыштар, мал азығын
сүрлейтін шұңқыр, траншеялар,
ірі жем-шөп сақтау алаңдары
жөнінде түсінік;
9.2.3.12 сиырларды қорада
бағу жағдайларын білу, қора
жабдықтары;
9.2.3.13 астауларды тазалау ережелерін жəне тазалау
құрал-саймандарын білу;
9.2.3.14 қораларды,
өткелдерді, астауларды тазалау, жем-шөп тарату, сиырларды серуен алаңына немесе
жайылымға шығару барысында
қауіпсіздік ережелерін білу;
9.2.3.15 қораны қидан тазалау, қиды өткелге тастау, қиды
қисақтағышқа шығару, таза
төсеніштерді жаю бойынша
практикалық жұмыстар орындау;
9.2.3.16 сиырды тазарту
ережелері мен реттілігін білу;
9.2.3.17 сиыр қорасын тазалау
ережелері мен реттілігін білу;
9.2.3.18 сиыр қорасын қысқа
дайындау ережелерін білу;
9.2.3.19 жаңа туған бұзауды
күту ережелерін білу;
9.2.3.20
бұзауды өмірінің алғашқы
10 күнінде азықтандыру,
уыз ішкізу, ішкізгеннен кейін
бұзауды сүрту ережелерін білу;
9.2.3.21 бұзауларды қысқы
уақытта бағу, бұзау қорасында
қажетті жағдайларды жасау
ережелерін білу;
9.2.3.22 төлдерді серуендету
ережелерін білу;
9.2.3.24 тамбурларды жылылау, шеткі қақпаларды жəне
олардың есіктерін қолдану
тəсілдерін білу;
9.2.3.25 ферма аумағындағы
жолдарды қардан тазалау

10.2.3.6 сиыр емшегінің
құрылымын білу;
10.2.3.7 сиырды қолмен сауу,
сауу режимі, жылдамдық,
қайта сауу, емшекті уқалау
ережелерін білу;
10.2.3.8 сиырды саууға дайындау;
10.2.3.9 сиырды толықтай сауу
мағынасын білу;
10.2.3.10 сиырды қолмен сауу
дағдысын меңгеру;
10.2.3.11
сүтті сүт өлшеуішпен өлшеу;
10.2.3.12 практикалық
жұмыстар орындау: сүтті
сүзу, суыту, сүт ыдысын күту;
10.2.3.13 сүт ыдысын жуу жəне
кептіру ережелерін білу, жуу
құралдары;
10.2.3.14 сауыншының, арнайы киімінің жеке гигиенасы
ережелерін білу;
10.2.3.15 сауыншының
функционалдық міндеттерін
білу;
10.2.3.16 бұқашықтар мен тайыншаларды күту жайлы қажетті
деректерді білу;
10.2.3.17 төлді бөлуді,
бұқашықтарды бордақылауға
қоюды білу;
10.2.3.18 тайыншаларды сауын малды көбейту үшін өсіру
ережелерін білу;
10.2.3.19 бордақы төлді бағу
ережелерін, азықтандыру
нормалары мен рационын,
бордақылаудың аяқталуын білу;
10.2.3.20 практикалық
жұмыстарды орындау: бордақы
төлдердің жайларын тазалау,
жем-шөпті тұтынуға дайындау,
рационы мен реттілігіне байланысты тарату, суғару;
10.2.3.21 сиырларды машинамен сауу ережелерін білу;
10.2.3.22 қолмен жəне механизацияланып атқарған
жұмыстардың сапасын бағалау;
10.2.3.23 бұзауларды жаю, жайылымда суғару ережелерін білу;
10.2.3.24 бұзауларды жастық
топқа бөлу нормативтерін білу;
10.2.3.25 бұзау қораларындағы
қысқы уақыттағы жұмыстарға
қойылатын негізгі талаптар;
10.2.3.26 сиырларды байлап
бағу тəсілдерін білу, олардың
қолданылуы;
10.2.3.27 сиырларды байламай бағу ережелерін білу,
сиырлардың бокста бағылуы;
10.2.3.28 сүт фермаларындағы
сумен қамту жүйесі жөнінде
түсінік, сиыр қораларындағы су
өткізгіш құбырлар;
10.2.3 29 автосуарғыш жайлы түсінік, автосуарғыштың
құрылысы жəне жүрісі;
10.2.3.30 фермадағы вентиляциялық жабдықтар, канализациялық жүйе жөнінде түсінік;
10.2.3.31 жайылым түрлерін
білу: шалғындар, құрғақ сай-салалар, орманды жайылымдар;
10.2.3.32 жайылымның ерікті
жəне айдау жүйесі, табиғи жəне
дақылды жайылымдар жайлы білу;
10.2.3.33 малдарды жайылымға
айдап шығару тəртібін білу

8.2.5.1 қойлар мен ешкілерге
арналған шөп түрлерін білу:
түскен кебу жапырақтар, дала
шөптері, сан түрлі шөптер;
8.2.5.2 қойлар мен ешкілерге
арналған жем түрлерін
білу(сұлы, арпа, жом);
8.2.5.3 қойлар мен ешкілерге
арналған шырынды азық
түрлерін білу (асқабақ, кəді.
қызылша, сəбіз, қарбыз, алама,
алмұрт, банандар);
8.2.5.4 шошқалараға арналған
азық түрлерін білу: дəнділер,
шырындылар, техникалық
өндірістің жасыл қалдықтары,
жануар текті азықтар;
8.2.5.5 витаминді жəне минералды қосымша азық жайлы түсінік, құрама азықтар,
тағамдық қалдықтар; 8.2.5.6
торайларға арналған негізгі
дəнді азықтар түрлерін білу:
жүгері, арпа, сұлы;
8.2.5.7 шырынды азықтар жайлы түсінік, жемдік қызылша,
сəбіз, бақша дақылдары, жасыл
шөптер;
8.2.5.8 техникалық өндіріс
қалдықтарын білу (жом,
күнжара, кебектер, төп);
8.2.5.9 жануар текті азық түрлерін білу, сүт жəне оның өңдеу
қалдықтары (сарысу, іркіт);
8.2.5.10
шошқаның азықтандыру нормасы мен рационын білу,
бордақы шошқаның, аналық
шошқаның азықтандыру нормасы мен рационы

9.2.5.1
ірі мүйізді малға жемшөп
дайындаудың ережелерін білу;
9.2.5.2
сиыр азығының түрлері мен сипаттамасын білу ( ірі, шырынды,
құнарландырылған, техникалық
өндірістің дəн қалдықтары,
қоспалы жем); 9.2.5.3
сабанды, жемдік тамыржемісер
мен бақшалықтарды қолмен турау тəсілдерін білу; 9.2.5.4
жемшөпті булау (сабанды турау, қайнақ суға қайнату, ұн немесе кебек себу);
9.2.5.5
ірі жəне шырынды азықтарды
концентратармен араластыру
ережелерін білу;
9.2.5.6
жемдік тамыржемістерді жуу,
асқабақ пен қарбыз жемістерін
ұсақтау;
9.2.5.7
күнжара мен кебу жомды
азықтандыруға дайындау,
жемдік гранулаларды дайындау;
9.2.5.6
сиырды азықтандыру
ерекшеліктерін білу (сауын
жəне суалған сиырлардың
азықтандыру нормалары мен
рационы);
9.2.5.7
жемшөп тарату кезектілігін білу
(өлшеу, бір ірі мүйізді малға
берілетін тəуліктік норма)

10.2.5.1
жануарладың денсаулығын
нығайтып, жоғарғы өнім
алу үшін жазғы жəне күзгі
жайылымның мағынасын білу;
10.2.5.2
жемшөп дайындау жайдың
құрылысын білу; 10.2.5.3.
жануарларды азықтандыру
ережелерін, рационын білу;
10.2.5.4
жемшөп құнарлылығының
мағынасын білу;
10.2.5.5
жемшөп бірлігінің түсінігі;
10.2.5.6
ірі мүйізді мал төлддерінің
азығын білу; 10.2.5.7
əр жастағы бұзауларды
азықтандыру ережелерін білу,
бұзау өміріндегі уыздық жəне
сүүттік кезеңдер;
10.2.5.8
бұзауға сүт ішкізу сызбаларын
жасау;
10.2.5.9
топтық қораларға жемшөп тарату ережелерін білу, сүт бергеннен кейін бұзаулардың түрлі
заттарды ему дағдыларын тию;
10.2.5.10
сүт ыдыстарын жуу жəне
кептіру, сүзгіні тазалау жəне жуу
ережелерін білу;
10.2.5.11
ыдыстарды дезинфекциялық
ерітіндімен жуу ережелерін білу;
10.2.5.12
астауларды тазалау ережелерін
білу

8.2.7.1 қойлар мен ешкілерді
өсіру (ұрықтандыру арқылы
өсіру), төлдің күтімі;
8.2.7.2 мектеп фемасының
жабдықтарын білу;
8.2.7.3 жеке фермерлік
шаруашылықта жануарларды
бағу жағдайларын білу;
8.2.7.4 ұрғашы шошқаға төлдеу
алдында жəне кейін күтім жасау
ережелерін білу;
8.2.7.5 төлді ұстау жайларының
тазалығына қойылатын талаптарды білу;
8.2.7.6 төлді ұстау жайларының
температурасы мен ауа
ылғалдығын қолдау
нормаларын білу;
8.2.8.1.
7.2.8.1 қоян шаруашылығының
мал шаруашылығының өнімін
өнімдерін білу (еті,терісі);
алу технологияларын білу;
7.2.8.2 құс шаруашылығының
8.2.8.2
өнімдерін білу (құс еті, жұмыртқа,
ет, тері, май ж.б. алынатын
жүн);
шикізатты білу; 8.2.8.3
7.2.8.3 бройлер -құстардан
ешкі сүті алынатын шикізатты
ет алудың негізгі көзі түсінігі (
тауықтар, үйректер, күрке тауықтар, білу
бөденелер)

9.2.7.1
ірі мүйізді малды өсіру
ерекшеліктерін білу;
9.2.7.2
ірі мүйізді малдың жасы мен
тұқымын анықтау;
9.2.7.3
ірі мүйізді малды өсіру
жағдайларын білу;
9.2.7.4
өсіру үшін асыл тұқымды малды
таңдау жөнінде түсінік

10.2.7.1
ірі мүйізді малды өсіру
тəсілдерін білу;
10.2.7.2
өсіру үшін таза асыл тұқымды
мал түрлерін білу;
10.2.7.3
малды бұдандастыру жайлы
түсінік;
10.2.7.4
ірі мүйізді малдың өнімділігін
қалыптастыру жағдайларын
білу

7.2.3.7
үй жəне мектеп жағдайларындағы
қоян күркелерінің құрылысы жайлы
түсінік, қоян түрлерін анықтау;
7.2.3.8
қоян ұстайтын торлардың орналасуын білу: құрылысы, күрке ішіндегі
оргаласуы;
7.2.3.9
еркек, ұрғашы қояндарға жəне
төлдерге арналған торларды ажырата білу;
7.2.3.10
қоян күтіміне арналған қол құралсаймандарды білу, қолдану: айырлар, қырғыштар, кетпендер,
қалақтар, күректер, сыпырғылар,
міндеттері мен жұмыс тəсілдерін
білу;
7.2.3.11
қи шығаруға арналағн шелектерді,
қол арбаларын қолдана білу;
7.2.3.12
қысқы бағу кезіндегі қояндарды күту
ерекшеліктерін білу;
7.2.3.13
қоян қораларында жолдарды, қалқа
шатырларын, қардан тазалау;
7.2.3.14
қоян торларын қосымша жылылау
тəсілдерін білу;
7.2.3.15
қоян фермасының аумағын немесе
жайларын тырмақпен, сыпырғымен
тазалауды білу;
7.2.3.16
қи мен жемшөп қалдықтарын
жайлардың ішінен шығару
тəсілдерін білу;
7.2.3.17
күнделікті тазалау ережелерін білу,
олардың орындалуын бақылау;
7.2.3.18
жемшөп сақтау жайларына күтім
жасау;
7.2.3.19
жемшөпті тұтынуға дайындау;
7.2.3.20
қоян ұстау жайлардың жағдайын
тексеру, терезелерін əйнектеу,
есіктерін тығыздау, жайдың ішіне
ұсақ жөндеу жүргізу;
7.2.3.21
қояндардың күтіміне арналған
сыпырғыларды шыбықтар мен
сабақтардан дайындауды білу

Ескерту: білім беру ұйымында оқу-еңбек үдерісін қажетті өндірістік материалымен 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 12-қосымша
«Кəсіби еңбекке баулу. Ауылшаруашылық еңбегі.
Мал шаруашылығы жəне құс шаруашылығы»
оқу пəнінің мазмұны
112. «Кəсіби еңбекке баулу. Ауылшаруашылық еңбегі. Мал шаруашылығы жəне құс шаруашылығы» профилі бойынша бағдарлама келесі
бөлімдерді қамтиды:
1) 1-бөлім «Материалтану»;
2) 2-бөлім «Өндіргіш еңбек технологиясы»;
3) 3-бөлім «Еңбек заттарының сараптамасы жəне бағалануы».
113. «Материалтану» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) еңбек пəні жөнінде жалпы мəлімет;
2) ҚРЕңбек заңнамасы, еңбек этикасы;
3) материалдардың, құрал-саймандардың жəне жабдықтардың сараптамасы.
114. «Өндіргіш еңбек технологиясы» бөлімі келесі бөлімшелерден
тұрады:
1) ауылшаруашылық өндірісі жөнінде жалпы мəліметтер;
2) үй құстарын асырау жəне күту;
3) үй жануарларын асырау жəне күту;
4) үй құстарының азығын дайындау жəне азықтандыру;
5) үй жануарларың азығын дайындау жəне азықтандыру;
6) үй құстарын өсіру;
7) үй жануарларын өсіру;
8) мал шаруашылығы жəне құс шаруашылығы өнімдері;
9) мал шаруашылығының механизациясы.
115. «Еңбек заттарының сараптамасы жəне бағалануы» бөлімі келесі
бөлімшені қамтиды:
1) еңбек заттарының сараптамасы жəне бағалануы.
116. Оқыту мақсаттарының жүйесі:
1) «Материалтану. Құрал-саймандар жəне жабдықтар» бөлімі:
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1.2
ҚРЕңбек
заңнамасы жəне
еңбек этикасы

7.1.2.1
тəртіп ережелері, жұмыс орнын ұйымдастыру, арнайы киім
жəне киім эстетикасы жөнінде
түсінік;
7.1.2.2
Қазақстан Республика
сының Еңбек заңнамасы жайлы жалпы түсінік

1.3
Материалдардың,
құралсаймандардың
жəне
жабдықтардың сараптамасы

7.1.3.1 жұмысқа қажетті құралсаймандардың, аспаптардың
атауларын білу;
7.1.3.2
мұғалімнің көмегімен жұмысқа
қажетті материалдар мен
құрал-саймандарды іріктеп алу;
7.1.3.3
санитарлық-гигиеналық нормаларын орындау;
7.1.3.4. жұмыс орнын
ұйымдастыру;
7.1.3.5. жұмыс қауіпсіздігі
ережелерін орындау

8-сынып
8.1.1.1 өз Отанына деген
мақтаныш сезімін көрсете білу;
8.1.1.2
оқу пəнінің ең маңызды
ерекшеліктері жөнінде білімін
жəне түсінігін көрсету

9-сынып
9.1.1.1 басқалардың пікіріне,
əр түрлі халықтар мəдениетіне
сыйлы көзқарас таныту;
9.1.1.2
пəн ерекшеліктерін өз бетінше
зерделеуге жəне суреттеуге
тырысу
9.1.2.1 жұмысқа орнала8.1.2.1 еңбек мəдениеті мен
су барысындағы тəртіп пен
ұжымдық қарым-қатынас
сыртқы бейненің, түйіндеме
жөнінде түсінік;
мен жұмысқа қабылдау
8.1.2.2 еңбек тəртібі,
жөнінде арызын рəсімдеудің
ауылшаруашылық
маңыздылығын түсіну;
жұмысшысының
9.1.2.2 ауыл шаруашылығы
еңбекақысын төлеу, еңбек
жұмысшыларының негізгі
тапсырмасын орындау
құқықтары мен міндеттерін,
жауапкершілігі
еңбекті қорғау жəне еңбек шаржөнінде түсінік
тын білу
8.1.3.1 жұмысқа қажетті құрал- 9.1.3.1 сұрақтар бойынша
саймандардың, аспаптардың, жəне өз бетінше тапсырманы
жабдықтардың атауларын білу; бағдарлай білу;
8.1.3.2 қолданылатын
9.1.3.2 мұғалімнің көмегімен
негізгі жабдықтар жөнінде
жəне өз бетінше жұмыс жоспатүсінік;
рын құру;
8.1.3.3. өндірістік құрал9.1.3.3
құрал-саймандармен жəне
саймандармен жұмыс істеу
жабдықтармен жұмыс
барысында оларды сақтау
қауіпсіздігі ережелерін,
ережелерін, санитарлықжұмысты орындау
гигиеналық талаптарын білу;
8.1.3.4 құрал-саймандар жəне барысындағы санитарлықгигиеналық талаптарды білу
қауіпсіздік техникасы жөнінде
жəне орындау
түсінік

10-сынып
10.1.1.1 түрлі мəдениеттегі,
нəсілдегі, діндегі адамдарға
төзімділік көзқараспен
қарау;
10.1.1.2 еңбек пəнін дайындауда материалдар мен тəсілдерді салыстыру, саралау
10.1.2.1 оқу-еңбектік
ұжымда кəсіби этиканы
сақтау;
10.1.2.2 кəсіби борыш жəне
жауапкершілік жөнінде
ұғымның болуы;
10.1.2.3 үлкендер жəне
құрбыластары
мен бірге қызмет жасау,
топта жəне ұжымда жұмыс
істей білу
10.1.3.1
жұмысқа қажетті құралсаймандарды, материалдарды өз бетінше іріктеп
алу;
10.1.3.2
еңбек түрлерін салыстыру
жəне ең қолайлысын таңдап
алу;
10.1.3.3
технологиялық карта бойынша өз бетінше жұмыс жасау,
жұмысты жоспарлау

2) 2-бөлім «Өндіргіш еңбек технологиясы»:
2-кесте
8-сынып
8.2.1.1
ауылшаруашылық еңбектің салаларын білу;
8.2.1.2
мал шаруашылығы түрлерін
ажырата білу;
8.2.1.3 мал шаруашылығы фермалары жөнінде түсінік;
8.2.1.4
жеке шаруашылықта үй жануарларын өсірудің мағынасын
түсіну.

7.2..3.1 қоян шаруашылығы жөнінде
түсінік;
7.2.3.2 жергілікті жағдайларда
өсірілетін қояндар түрлері жөнінде
түсінік;
7.2.3.4 мектеп жағдайында қоян
өсіру жайларын ұймдастыру;
7.2.3.5
қоян өсіру фермасының жайлары
жөнінде түсінік;
7.2.3.6
қоян ұстайтын торларды
орналастыру реттілігін білу;

8.2.3.1 үй жануарларының
негізгі түрлерін, олардың қысқа
сипаттамаларын білу;
8.2.3.2 мал шаруашылығы
жайында түсінік, қойлар жəне
ешкілер, жергілікті жағдайларда
өсірілетін тұқымдар;
8.2.3.3 сүт алуға жəне түбіт
алуға қажетті ешкі тұқымдарын,
олардың айырмашылығын білу;
8.2.3.4 мектеп фермасы, онда
бағылатын жануарлар түрлері
жөнінде түсінік;

9-сынып
9.2.1.1
ел ауылшаруашылығында ірі
мүйізді мал өсірудің мағынасын
білу;
8.2.1.2
мал шаруашылығының жеке
жəне өнеркəсіптік даму
болашағы жайлы білу

10-сынып
10.2.1.1
мал шаруашылығының ел
экономикасындағы мағынасын
түсіну;
10.2.1.2
Қазақстан ауылшаруашылық
өндірісі дамуының негізгі
бағыттарын білу

2.7.
Үй жануарларын өсіру

2.6. Үй құстарын өсіру

7-сынып
7.2.1.1 ауылшаруашылық
өндірісінің негізгі бағыттарын білу:
көкөніс өсірушілік жəне жеміс
өсірушілік, мал шаруашылығы жəне
құс шаруашылығы;
7.2.1.2 мал шаруашылығы жəне құс
шаруашылығы ауылшаруашылық
өндірісінің саласының бірі ретіндегі
түсінік;
7.1.1.3 құс шаруашылығының
ауылшаруашылығындағы
мағынасын білу;
7.1.1.4 құс шаруашылығының жеке
жəне өнеркəсіптік даму болашағы
жайлы білу;
7.1.1.5 ферма шаруашылығындағы
қоян өсірудің мағынасын білу
7.2.2.1 құс өсіру мен үй құстары
жөнінде түсінік: тауықтар, қаздар,
үйректер, күрке тауықтар;
7.2.2.2. жергілікті жағдайларда
өсірілетін құстардың түрлері
жөнінде түсінік;
7.2.2.3. ұжымдық фермалық жəне
жеке шаруашылықтарда құс өсіру
жөнінде түсінік;
7.2.3.4 құстарды ұстау жайлары, құс
фермалары, фермалық жəне жеке
шаруашылықтар жайлы түсінік;
7.2.3.5 құс қораларының құс
түрлеріне қарай жабдықтарын білу;
7.2.3.6 құстарды күтуге арналған
негізгі құрал-саймандарды білу;
7.2.3.7 еркін жəне шектеулі режимдерде құстарды бағу жағдайларын
білу;
7.2.3.8 қысқы мезгілде құстарды
күту ерекшеліктерін білу;
7.2.3.9 құс торларын қосымша жылылау жайлы түсінік;
7.2.3.10
құс қораларында жолдарды, қалқа
шатырларын қардан тазалау
жұмыстарын орындау;
7.2.3.11 қайырмалы жем жəне су
астауларының, алмалы-салмалы
астаулардың құрылыстарын білу;
7.2.3.12 құс қораларының ауласы
мен жайларын тазалау ережелерін
білу; 7.2.3.13 жайларды күнделікті
тазалау ережелерін білу;
7.2.3.14 құс ауруларын алдын-алу
жəне емдеу жөнінде түсінік

9.2.3.1 мал шаруашылығын
білу: ірі мүйізді мал (сиыр,
бұзау, бұқалар);
9.2.3.2 əңгімелесу барысында
ірі мүйізді малдың күтімін саралау жəне жұмыс жоспарын құру;
9.2.3.3 мал шаруашылығындағы
жұмыстар реттілігін білу;
9.2.3.4 малдарды күту
барысындағы қауіпсіздік техникасын, санитария жəне жеке
гигиена ережелерін білу;

10.2.3.1 сиырлардың суалу
жəне сауын кезеңдерін білу;
10.2.3.2 суалған жəне сауын
сиырлардың азықтану рационын білу;
1 0.2.3.3 суалған сиырды жəне
сауын сиырды азықтандыру
ерекшеліктерін білу;
10.2.3.4 жемшөп таратудың
кезектілігін білу;
10.2.3.5 бір сиырға тəуліктік нормасын өлшеп беруді білу;

2.8. Мал шаруа-шылығы
жəне құс шаруашылығы
өнімдері

2.3. Үй жануарларын асырау
жəне күту

2.2
Үй құстарын асырау жəне күту

2.1 Ауыл-шаруашылық өндірісі жөнінде
жалпы мəліметтер

Бөлімше

2.5 Үй жануарларына жем-шөп дайындау жəне оларды азықтандыру

Бөлімше
7-сынып
7.1.1.1 өздерін Қазақстан аза1.1.
Еңбек пəні жөнінде маты ретінде сезіну;
жалпы мəліметтер 7.1.1.2
мұғалімнің көмегімен пəн
ерекшеліктерін зерделеу жəне
белгілеу

2.4. Үй құстарының азығын дайындау жəне
азықтандыру

1-кесте
7.2.4.1 құстар азығы түрлерін ажырата білу;
7.2.4.2 құстарды қысқы жəне
жазғы уақытта азықтандыру
ерекшеліктерін білу;
7.2.4.3 түрлі жергілікті жемшөптерді
білу;
7.2.4.4. астық қалдықтарын ажырата білу (дəн, сұлы, бидай,
арпа,жүгері);
7.2.4.5. техникалық өндірістердің
қалдықтары жөнінде түсінік (бидай
кебектері, диірмен қалдықтары,
жомдар, күнжаралар);
7.2.4.6. шырынды жəне витаминді
жем-шөпті ажырата білу (жемдік
қырыққабат жəне сəбіз, сүрлем,
сабан);
7.2.4.7. рацион бойынша
азықтандыру ережелерін білу;
7.2.4.8. құстарға арналған
витаминдік қоспа жөнінде түсінік
7.2.5.1
қояндарға арналған ағаштар мен
бұталар, бұтақтар жəне жемшөптер
түрлерін білу; 7.2.5.2 бұтақтардың
сынықтарын дайындап, оларды
бумаларға буу;
7.2.5.3
бұтақтарды қоймаларға, жемшөпті сақтауға арналған қосалқы
жайларға жинап қою;
7.2.5.4
қояндарға арналған жемшөпті
тұтынуға дайындау ережелерін
білу, түрлері(шөп, бұталық азық,
дəн, сəбіз, жемдік қызылша, картоп,
кəді жəне асқабақ);
7.2.5.5 жемшөп сапасын ажырата
білу, жемшөпті қысқы сақтауға дайындау;
7.2.5.6. қояндардың азықтандыру
тəртібін білу жəне оны сақтау,
азықтандыру кестесін жасау;
7.2.5.7. үлкен қояндар мен төліне
арналған əр жемжөп түрінің нормасын білу;
7.2.5.8
əр жемжөп түрінің тəуліктік нормасын өлшеу

7.2.6.1 үй құстарын өсіруге арналған жайлардың құрылысын білу;
7.2.6.2 көбею кезінде құсқа жекелік
күтім жасау ережелерін білу;
7.2.6.3 құстарды инкубатордың
көмегімен өсіру тəсілдерін білу;
7.2.6.4 құстарды тірі инкубатордың
көмегімен өсіру тəсілдерін білу:
тауықтар, қаздар, үйректер, күрке
тауықтар;
7.2.6.5 балапандарды жергілікті
инкубатордан сатып алу
ерекшеліктері н білу;
7.2.6.6 балапандарға күтім жасау
ережелерін білу
7.2.7.1
үй жəне мектеп жағдайларында
қоян өсіру, қоян ұстаға арналған
жайлар;
7.2.7.2
қояндарды торға орналастыру
ережелерін білу, тасымалды торлар
жəне ұрғашы қояндар торлары;
7.2.7.3
көбею кезінде жекелік күтім жасау
ережелерін білу;
7.2.7.4
санитарлық-гигиеналық ережелерді
білу

9.2.8.1
10.2.8.1
мал шаруашылығында өнім алу сүт жəне ет өнімдерін алу технологиясын білу
технологиясын білу;
9.2.8.2
сиыр сүтінен жасалынатын өнімдерді білу (ірімшік,
кілегей,сары май, айран, иогурт,
ұлттық өнімдер)

(Жалғасы 20-бетте)

RESMI

2.5 Үй жануарларына жемшөп дайындау
жəне оларды
азықтандыру

1. Материалтану. Құралсаймандар жəне жабдықтар

Бөлімі

1) 7-сынып:
4-кесте
Бөлімше

1.1 Еңбек пəні
жөнінде жалпы
мəліметтер
1.2 ҚРЕңбек
заңнамасы жəне
еңбек этикасы
1.3 Материалдардың, құрал-саймандардың жəне
жабдықтардың
сараптамасы

Оқыту мақсаттары

2.6 Үй құстарын
өсіру

1 четверть
7.1.1.1 мұғалімнің көмегімен пəн
ерекшеліктерін зерделеу жəне белгілеу

2.7 Үй жануарларын өсіру

7.1.2.1 тəртіп ережелері, жұмыс орнын
ұйымдастыру, арнайы киім жəне киім эстетикасы жөнінде түсінік
7.1.3.1 санитарлық-гигиеналық нормаларын
орындау;
7.1.3.2 жұмыс орнын ұйымдастыру
7.1.3.3 жұмыс қауіпсіздігі ережелерін орындау

7.2.1.1 ауылшаруашылық өндірісінің негізгі
бағыттарын білу: көкөніс өсірушілік жəне
жеміс өсірушілік, мал шаруашылығы жəне
құс шаруашылығы;
7.2.1.2 мал шаруашылығы жəне құс
шаруашылығыауылшаруашылық өндірісінің
саласының бірі ретіндегі түсінік;
7.1.1.3 құс шаруашылығының
ауылшаруашылығындағы мағынасын білу
2.2 Үй құстарын
7.2.2.1 құс өсіру мен үй құстары жөнінде
асырау жəне күту түсінік:
тауықтар, қаздар, үйректер, күркетауықтар;
7.2.2.2. жергілікті жағдайларда өсірілетін
құстардың түрлері жөнінде түсінік;
7.2.2.3. ұжымдық фермалық жəне жеке
шаруашылықтарда құс өсіру жөнінде түсінік
7.2..3.1 қоян шаруашылығы жөнінде түсінік;
2.3 Үй жануарларын асырау жəне 7.2.3.2 жергілікті жағдайларда өсірілетін
қояндардың түрлері жөнінде түсінік;
күту
7.2.3.4 мектеп жағдайында қоян өсіру жайларын ұймдастыру;
7.2.3.5 қоян өсіру фермасының жайлары
жөнінде түсінік;
7.2.3.6 қоян ұстайтын торларды орналастыру реттілігін білу
2.4 Үй құстарының 7.2.4.1 құстар азығы түрлерін ажырата білу;
азығын дайындау 7.2.4.2 құстарды қысқы жəне жазғы уақытта
жəне азықтандыру азықтандыру ерекшеліктерін білу
7.2.5.1 қояндарға арналған ағаштар
2.5 Үй жануармен бұталар, бұтақтар жəне жемшөптер
ларына жемтүрлерін білу;
шөп дайындау
жəне оларды
7.2.5.2 бұтақтардың сынықтарын дайындап,
азықтандыру
оларды бумаларға буу

2.8 Мал
шаруашылығы
жəне құс
шаруашылығы
өнімдері

2.8 Мал
шаруашылығы
жəне құс
шаруашылығы
өнімдері
3.1 Еңбек
заттарының сараптамасы жəне
бағалануы

1. Материалтану. Құралсаймандар жəне жабдықтар

3. Еңбек заттарының сараптамасы жəне бағалануы

2.9 Мал
шаруашылығын
механизациялау

7.2.8.1 қоян шаруашылығының өнімдерін
білу
(еті,терісі) ;
7.2.8.2 құс шаруашылығының өнімдерін
білу (құс еті, жұмыртқа, жүн)
7.3.1.1 өз жұмысы мен басқалар жұмысына
сараптама жүргізу жəне бағалау
7.3.1.2 жұмыстың жақсы жағы мен
кемшіліктерін белгілеу
7.3.1.3 үйренген терминдерді қолдана отырып атқарған жұмыс жөнінде есеп беру

2-тоқсан
1.1
7.1.1.1 мұғалімнің көмегімен пəн
Еңбек пəні жөнінде ерекшеліктерін зерделеу жəне белгілеу
жалпы мəліметтер
7.1.2.1 тəртіп ережелері, жұмыс орнын
1.2 ҚРЕңбек
ұйымдастыру, арнайы киім жəне киім эстезаңнамасы жəне
тикасы жөнінде түсінік
еңбек этикасы
7.1.3.1 санитарлық-гигиеналық нормаларын
1.3 Материалорындау;
дардың,
7.1.3.2 жұмыс орнын ұйымдастыру
құрал-сайман7.1.3.3 жұмыс қауіпсіздігі ережелерін орындардың жəне
жабдықтардың
дау
сараптамасы
2.1
7.2.1.1 ауылшаруашылық өндірісінің негізгі
Ауылшаруашылық бағыттарын білу: көкөніс өсірушілік жəне
өндірісі жөнінде
жеміс; өсірушілік, мал шаруашылығы жəне
жалпы мəліметтер құс шаруашылығы
7.2.1.2 мал шаруашылығы жəне құс
шаруашылығыауылшаруашылық өндірісінің
саласының бірі ретіндегі түсінік;
7.1.1.3 құс шаруашылығының
ауылшаруашылығындағы мағынасын білу
2.2 Үй құстарын
7.2.3.1 құстарды ұстау жайлары, құс
асырау жəне күту фермалары, фермалық жəне жеке
шаруашылықтар жайлы түсінік;
7.2.3.2. құс қораларының құс түрлеріне
қарай жабдықтарын білу;
7.2.3.3. құстарды күтуге арналған негізгі
құрал-саймандарды білу;
7.2.3.4. еркін жəне шектеулі режимдерде
құстарды бағу жағдайларын білу;
7.2.3.5. қысқы мезгілде құстарды күту
ерекшеліктерін білу;
7.2.3.6 құс торларын қосымша жылылау
жайлы түсінік
7.2.3.1 үй жəне мектеп жағдайларындағы
2.3 Үй жануарларын асырау жəне қоян күркелерінің құрылысы жайлы түсінік,
күту
қоян түрлерін анықтау;
7.2.3.2 қоян ұстайтын торлардың орналасуын білу: құрылысы, күрке ішіндегі оргаласуы;
7.2.3.3 различать клетки для самцов, самок
и молодняка;
7.2.3.4 қоян күтіміне арналған қол құралсаймандарды білу, қолдану: айырлар,
қырғыштар, кетпендер, қалақтар, күректер,
сыпырғылар, міндеттері мен жұмыс
тəсілдерін білу;
7.2.3.5 қи шығаруға арналағн шелектерді,
қол арбаларын қолдана білу;
7.2.3.6 қысқы бағу кезіндегі қояндарды күту
ерекшеліктерін білу
2.4 Үй құстарының 7.2.4.1 құстар азығы түрлерін ажырата білу;
азығын дайындау 7.2.4.2 құстарды қысқы жəне жазғы уақытта
жəне азықтандыру азықтандыру ерекшеліктерін білу;
7.2.4.3 түрлі жергілікті жемшөптерді білу;
7.2.4.4 астық қалдықтарын ажырата білу
(дəн, сұлы, бидай, арпа,жүгері)

2. Өндіргіш еңбек технологиясы

2. Өндіргіш еңбек технологиясы

1. Материалтану. Құралсаймандар жəне жабдықтар

3.Еңбек заттарының сараптамасы жəне бағалануы

2. Өндіргіш еңбек технологиясы

2.1 Ауылшаруашылық
өндірісі жөнінде
жалпы мəліметтер

3.1 Еңбек
заттарының сараптамасы жəне
бағалау

7.2.5.1 бұтақтарды қоймаларға, жем-шөпті
сақтауға арналған қосалқы жайларға жинап қою;
7.2.5.2 қояндарға арналған жемшөпті
тұтынуға дайындау ережелерін білу,
түрлері (шөп, бұталық азық, дəн, сəбіз,
жемдік қызылша,картоп, кəді жəне асқабақ);
7.2.5 жемшөп сапасын ажырата білу,
жемшөпті қысқы сақтауға дайындау
7.2.6.1 үй құстарын өсіруге арналған
жайлардың құрылысын білу;
7.2.6.2 көбею кезінде құсқа жекелік күтім
жасау ережелерін білу
7.2.7.1 үй жəне мектеп жағдайларында қоян
өсіру, қоян ұстаға арналған жайлар;
7.2.7.2 қояндарды торға орналастыру
ережелерін білу, тасымалды торлар жəне
ұрғашы қояндар торлары
7.2.8.1 қоян шаруашылығының өнімдерін
білу (еті,терісі) ;
7.2.8.2 құс шаруашылығының өнімдерін
білу (құс еті, жұмыртқа, жүн);
7.2.8.3 бройлер -құстардан ет алудың
негізгі көзі түсінігі ( тауықтар, үйректер,
күрке тауықтар, бөденелер).
8.2.9.1 ауылшаруашылық машиналары түрлерін білу (тракторлар, минитракторлар);
8.2.9.2 мал шаруашылығындағы
ауылшаруашылық машиналары түрлерін
білу
7.3.1.1 өз жұмысы мен басқалар жұмысына
сараптама жүргізу жəне бағалау;
7.3.1.2 жұмыстың жақсы жағы мен
кемшіліктерін белгілеу;
7.3.1.3 үйренген терминдерді қолдана отырып атқарған жұмыс жөнінде есеп беру;
7.3.1.4 алған білімдерін практикада қолдану

3-тоқсан
7.1.1.1 өздерін Қазақстан азаматы ретінде
сезіну;
7.1.1.2 мұғалімнің көмегімен пəн
ерекшеліктерін зерделеу жəне белгілеу;
1.2 Трудовое за7.1.2.1 тəртіп ережелері, жұмыс орнын
конодательство РК ұйымдастыру, арнайы киім жəне киім эстеи этика
тикасы жөнінде түсінік
1.3 Материалдар- 7.1.3.1 санитарлық-гигиеналық нормаларын
орындау;
дың, құрал-саймандардың жəне
7.1.3.2 жұмыс орнын ұйымдастыру;
жабдықтардың
7.1.3.3 жұмыс қауіпсіздігі ережелерін
сараптамасы
орындау
7.2.1.1 ауылшаруашылық өндірісінің негізгі
2.1
Ауылшаруашылық бағыттарын білу: көкөніс өсірушілік жəне
жеміс өсірушілік, мал шаруашылығы жəне
өндірісі жөнінде
жалпы мəліметтер құс шаруашылығы;
7.2.1.2 мал шаруашылығы жəне құс
шаруашылығы ауылшаруашылық
өндірісінің саласының бірі ретіндегі түсінік;
7.1.1.3 құс шаруашылығының
ауылшаруашылығындағы мағынасын білу;
7.1.1.4 құс шаруашылығының жеке жəне
өнеркəсіптік даму болашағы жайлы білу;
7.1.1.5 ферма шаруашылығындағы қоян
өсірудің мағынасын білу
2.2 Үй құстарын
7.2.3.1 қысқы мезгілде құстарды күту
асырау жəне күту ерекшеліктерін білу; 7.2.3.2 құс торларын
қосымша жылылау жайлы түсінік;
7.2.3.3 құс қораларында жолдарды, қалқа
шатырларын қардан тазалау жұмыстарын
орындау; 7.2.3.4 қайырмалы жем жəне
су астауларының, алмалы-салмалы
астаулардың құрылыстарын білу
2.3 Үй жануарла7.2.3.1 үй жəне мектеп жағдайларындағы
рын асырау жəне қоян күркелерінің құрылысы жайлы түсінік,
күту
қоян түрлерін анықтау;
7.2.3.2 қоян ұстайтын торлардың орналасуын білу: құрылысы, күрке ішіндегі оргаласуы;
7.2.3.3 еркек, ұрғашы қояндарға жəне
төлдерге арналған торларды ажырата білу;
7.2.3.4 қоян күтіміне арналған қол құралсаймандарды білу, қолдану: айырлар,
қырғыштар, кетпендер, қалақтар, күректер,
сыпырғылар, міндеттері мен жұмыс
тəсілдерін білу;
7.2.3.5 қи шығаруға арналағн шелектерді,
қол арбаларын қолдана білу;
7.2.3.6 қысқы бағу кезіндегі қояндарды күту
ерекшеліктерін білу;
7.2.3.7 қоян қораларында жолдарды, қалқа
шатырларын, қардан тазалау;
7.2.3.8 қоян торларын қосымша жылылау
тəсілдерін білу;
7.2.3.9 қоян фермасының аумағын немесе
жайларын тырмақпен, сыпырғымен тазалауды білу
1.1 Еңбек пəні
жөнінде жалпы
мəліметтер

3. Еңбек заттарының сараптамасы жəне бағалануы

Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға арналған
7-9 (10) сыныптар үшін «Кəсіби- еңбекке баулу.
Ауылшаруашылық еңбегі. Мал шаруашылығы жəне құс
шаруашылығы» пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу
бағдарламасын жүзеге асыру бойынша ұзақмерзімді жоспар

10-сынып
10.3.1.1 алған өнімдерді талқылау
жəне бағалау;
10.3.1.2 сауын аппараттарын өз
бетінше дайындау;
10.3.1.3 өз бетінше қолмен сауып
үйрену;
10.3.1.4 жануарларды азықтандыру
рационына сараптама жүргізу;
10.3.1.5 ірі жəне құнарландырылған
жемшөп түрлерін анықтау;
10.3.1.6 мал шаруашылығында
ажұмыс істеу барысында қауіпсіздік
техникасы ережелерін сақтау;
10.3.1.7
жануарлардың өнімділігін тани білу

2. Өндіргіш еңбек технологиясы

9-сынып
9.3.1.1
өз бетінше жануарларға
күтім жасау; 9.3.1.2
сиыр жəне бұзау қораларын
тазалауға қатысу;
9.3.1.3
санитарлық-гигиеналық
ережелерді сақтау;
9.3.14
өз бетінше немесе
мұғалімнің көмегімен
азықтандыру рационын
құрастыру; 9.3.1.5
қауіпсіздік техникасы
ережелерін сақтау

2.4 Үй құстарының 7.2.4.1 құстар азығы түрлерін ажырата білу;
азығын дайындау 7.2.4.2 құстарды қысқы жəне жазғы уақытта
жəне азықтандыру азықтандыру ерекшеліктерін білу;
7.2.4.3 түрлі жергілікті жемшөптерді білу;
7.2.4.4. астық қалдықтарын ажырата білу
(дəн, сұлы, бидай, арпа,жүгері)
7.2.4.5. техникалық өндірістердің қалдықтары жөнінде түсінік ( бидай кебектері,
диірмен қалдықтары, жомдар, күнжаралар)
2.5 Үй жануарларына жемшөп дайындау
жəне оларды
азықтандыру
2.6 Үй құстарын
өсіру

2.7. Үй жануарларын өсіру

2.8 Мал
шаруашылығы
жəне құс
шаруашылығы
өнімдері

7.2.5.1 қояндардың азықтандыру тəртібін
білу жəне оны сақтау;
7.2.5.2 қояндарды азықтандыру кестесін
жасау;
7.2.5.3 үлкен қояндар мен төліне арналған
əр жемжөп түрінің нормасын білу
7.2.6.1 құстарды инкубатордың көмегімен
өсіру тəсілдерін білу;
7.2.6. құстарды тірі инкубатордың көмегімен
өсіру тəсілдерін білу: тауықтар, қаздар,
үйректер, күрке тауықтар
7.2.7.1 үй жəне мектеп жағдайларында қоян
өсіру, қоян ұстаға арналған жайлар;
7.2.7.2 қояндарды торға орналастыру
ережелерін білу, тасымалды торлар жəне
ұрғашы қояндар торлары
7.2.8.1 қоян шаруашылығының өнімдерін
білу (еті,терісі);
7.2.8.2 құс шаруашылығының өнімдерін
білу (құс еті, жұмыртқа, жүн);
7.2.8.3 бройлер -құстардан ет алудың
негізгі көзі түсінігі ( тауықтар, үйректер,
күрке тауықтар, бөденелер)

4-тоқсан
7.1.1.1 өздерін Қазақстан азаматы ретінде
1.1
Еңбек пəні жөнінде сезіну;
жалпы мəліметтер 7.1.1.2 мұғалімнің көмегімен пəн
ерекшеліктерін зерделеу жəне белгілеу
1.2 ҚРЕңбек
заңнамасы жəне
еңбек этикасы

7.1.2.1 тəртіп ережелері, жұмыс орнын
ұйымдастыру, арнайы киім жəне киім эстетикасы жөнінде түсінік

1.3 Материалдардың, құрал-саймандардың жəне
жабдықтардың
сараптамасы

7.1.3.1 санитарлық-гигиеналық нормаларын орындау;
7.1.3.2 жұмыс орнын ұйымдастыру ;
7.1.3.3 жұмыс қауіпсіздігі ережелерін орындау

2.1 Ауылшаруашылық
өндірісі жөнінде
жалпы мəліметтер

7.2.1.1 ауылшаруашылық өндірісінің негізгі
бағыттарын білу: көкөніс өсірушілік жəне
жеміс өсірушілік, мал шаруашылығы жəне
құс шаруашылығы;
7.2.1.2 мал шаруашылығы жəне құс
шаруашылығы ауылшаруашылық
өндірісінің саласының бірі ретіндегі түсінік;
7.1.1.3 құс шаруашылығының
ауылшаруашылығындағы мағынасын білу;
7.1.1.4 құс шаруашылығының жеке жəне
өнеркəсіптік даму болашағы жайлы білу;
7.1.1.5 ферма шаруашылығындағы қоян
өсірудің мағынасын білу

2.2 Үй құстарын
асырау жəне күту

7.2.3.1 құс қораларының ауласы мен жайларын тазалау ережелерін білу;
7.2.3.2 жайларды күнделікті тазалау
ережелерін білу;
7.2.3.3 құс ауруларын алдын-алу жəне емдеу жөнінде түсінік

2.3 Үй жануарларын асырау жəне
күту

7.2.3.1 қоян фермасының аумағын немесе
жайларын тырмақпен, сыпырғымен тазалауды білу;
7.2.3.2 қи мен жемшөп қалдықтарын
жайлардың ішінен шығару тəсілдерін білу;
7.2.3.3 күнделікті тазалау ережелерін білу,
олардың орындалуын бақылау;
7.2.3.4 жемшөп сақтау жайларына күтім
жасау;
7.2.3.5 жемшөпті тұтынуға дайындау;
7.2.3.6 қоян ұстау жайлардың жағдайын
тексеру, терезелерін əйнектеу, есіктерін
тығыздау, жайдың ішіне ұсақ жөндеу
жүргізу;
7.2.3.7 қояндардың күтіміне арналған
сыпырғыларды шыбықтар мен сабақтардан
дайындауды білу

2.4 Үй құстарының 7.2.4.1 шырынды жəне витаминді жемазығын дайындау шөпті ажырата білу (жемдік қырыққабат
жəне азықтандыру жəне сəбіз, сүрлем, сабан);
7.2.4.2 рацион бойынша азықтандыру
ережелерін білу;
7.2.4. құстарға арналған витаминдік қоспа
жөнінде түсінік
2.5 Үй жануарларына жемшөп дайындау
жəне оларды
азықтандыру

7.2.5.1 қояндардың азықтандыру тəртібін
білу жəне оны сақтау, азықтандыру
кестесін жасау;
7.2.5.2 үлкен қояндар мен төліне арналған
əр жемжөп түрінің нормасын білу;
7.2.5.3 əр жемжөп түрінің тəуліктік нормасын өлшеу, əр азықтандыру кезінде суын
ауыстыру

2.6 Үй құстарын
өсіру

7.2.6.1 үй құстарын өсіруге арналған
жайлардың құрылысын білу;
7.2.6.2 көбею кезінде құсқа жекелік күтім
жасау ережелерін білу;
7.2.6.3 құстарды инкубатордың көмегімен
өсіру тəсілдерін білу;
7.2.6.4 құстарды тірі инкубатордың
көмегімен өсіру тəсілдерін білу: тауықтар,
қаздар, үйректер, күрке тауықтар;
7.2.6.5 балапандарды жергілікті инкубатордан сатып алу ерекшеліктері н білу;
7.2.6.6 балапандарға күтім жасау
ережелерін білу

2.7 Үй жануарларын өсіру

7.2.7.1 үй жəне мектеп жағдайларында
қоян өсіру, қоян ұстаға арналған жайлар;
7.2.7.2 қояндарды торға орналастыру
ережелерін білу, тасымалды торлар жəне
ұрғашы қояндар торлары;
7.2.7.3 көбею кезінде жекелік күтім жасау
ережелерін білу;
7.2.7.4 санитарлық-гигиеналық ережелерді
білу

2.8 Мал
шаруашылығы
жəне құс
шаруашылығы
өнімдері

7.2.8.1 қоян шаруашылығының өнімдерін
білу (еті,терісі) ;
7.2.8.2 құс шаруашылығының өнімдерін
білу (құс еті, жұмыртқа, жүн);
7.2.8.3 бройлер -құстардан ет алудың
негізгі көзі түсінігі ( тауықтар, үйректер,
күрке тауықтар, бөденелер)

3.1 Еңбек
заттарының сараптамасы жəне
бағалануы

7.3.1.1 өз жұмысы мен басқалар жұмысына
сараптама жүргізу жəне бағалау;
7.3.1.2 жұмыстың жақсы жағы мен
кемшіліктерін белгілеу;
7.3.1.3 үйренген терминдерді қолдана отырып атқарған жұмыс жөнінде есеп беру;
7.3.1.4 алған білімдерін практикада қолдану

3. Еңбек заттарының сараптамасы жəне бағалануы

2) 8-сынып:
5-кесте
Бөлімі

8-сынып
8.3.1.1 мұғалімнің жартылай
көмегімен ағымдық өзін-өзі
бақылауын жүзеге асыру;
8.3.1.2
жұмыс сапасын тексеру;
8.3.1.3
шошқа фемасында атқарған
жұмыс жөнінде ауызша есеп
беру;
8.3.1.4 мал шаруашылығында
атқарған жұмыс жөнінде ауызша есеп беру;
8.3.1.5
мал шаруашылығы фермасында қауіпсіздік ережелерін сақтау

1. Материалтану. Құрал-саймандар жəне
жабдықтар

7-сынып
7.3.1.1
өз жұмысы мен басқалар
жұмысына сараптама жүргізу
жəне бағалау;
7.3.1.2
жұмыстың жақсы жағы мен
кемшіліктерін белгілеу;
7.3.1.3
үйренген терминдерді қолдана
отырып атқарған жұмыс
жөнінде есеп беру;
7.3.1.4
алған білімдерін практикада
қолдану

2. Өндіргіш технологиясы

Бөлімше
3.1.
Еңбек
заттарының
сараптамасы жəне
бағалануы

7.3.1.1 өз жұмысы мен басқалар жұмысына
сараптама жүргізу жəне бағалау;
7.3.1.2 жұмыстың жақсы жағы мен
кемшіліктерін белгілеу;
7.3.1.3 үйренген терминдерді қолдана отырып атқарған жұмыс жөнінде есеп беру;
7.3.1.4 алған білімдерін практикада қолдану

1. Материалтану. Құрал-саймандар жəне
жабдықтар

3) 3-бөлім «Еңбек заттарының сараптамасы жəне бағалануы»:
3-кесте

3.1 Еңбек
заттарының сараптамасы жəне
бағалануы

2. Өндіргіш еңбек технологиясы

10.2.9.1
мал шаруашылығына арналған
ауылшаруашылық машиналары
түрлерін ажырата білу; 10.2.9.2
ауылшаруашылық машиналарымен жұмыс жасай білу;
10.2.9.3
сиырларды саууды механизациялау ерекшеліктерін білу;
10.2.9.4
сауын аппараттарын өз бетінше
жинай білу;
10.2.9.5
сиырларды машинамен сауу
барысында жұмыс қауіпсіздігі
техникасын білу; 10.2.9.6
аппараттармен жəне аспаптармен жұмыс істеу барысында
қауіпсіздік техникасын сақтау

3. Еңбек заттарының сараптамасы жəне бағалануы

9.2.9.1 ауылшаруашылық
машиналары түрлерін жəне
жемшөпті өңдеуге арналған
құрылғылар түрлерін білу;
9.2.9.1 мал шаруашылығында
еңбекті көп қажет ететін
жұмыстар жайлы білу;
9.2.9.2 қи жинауды механизациялау тəсілдерін білу;
9.2.9.3 жемшөп дайындауды,
таратуды механизациялау
тəсілдерін білу;
9.2.9.4 сиыр қорадан қи жинауды механизациялау тəсілдерін
білу;
9.2.9.5 құнарландырылған
жемшөп дайындау машиналары түрлерін білу (дəн
ұстқыштар, құрама жем əзірлеу
жабдықтары);
9.2.9.6 жемшөп таратуға
арналған машиналар түрлерін
білу (тракторлық жəне
автомобильдік таратқыштар);
9.2.9.7 ірі, сүрлем жəне
тамыржемісті жемшөптерді тиеуге арналған машиналарды

1. Материалтану. Құрал-саймандар жəне жабдықтар

2.9. Мал шаруашылығын механизациялау

8.2.9.1
ауылшаруашылық машиналары
түрлерін білу (тракторлар, минитракторлар);
8.2.9.2
мал шаруашылығындағы
ауылшаруашылық машиналары
түрлерін білу;
8.2.9.3
жемшөп дайындауға, тиеуге,
таратуға арналған машиналар
мен жабдықтар жөнінде
түсінік;
8.2.9.4
тамыржемістілерді жууға жəне
турауға арналған машиналар
жайлы түсінік

Бөлімше

1.1
Еңбек пəні
жөнінде жалпы
мəліметтер
1.2 ҚРЕңбек
заңнамасы жəне
еңбек этикасы
1.3 Материалдардың, құралсаймандардың
жəне
жабдықтардың
сараптамасы

Оқыту мақсаттары
1-тоқсан
8.1.1.1 оқу пəнінің ең маңызды ерекшеліктері
жөнінде білімін жəне түсінігін көрсету

8.1.2.1 еңбек мəдениеті мен ұжымдық қарымқатынас жөнінде түсінік;
8.1.2.2 еңбек тəртібі жөнінде түсінік
8.1.3.1 жұмысқа қажетті құралсаймандардың, аспаптардың, жабдықтардың
атауларын білу;
8.1.3.2 қолданылатын негізгі жабдықтар
жөнінде түсінік;
8.1.3.3 өндірістік құрал-саймандармен жұмыс
істеу барысында оларды сақтау ережелерін,
санитарлық-гигиеналық талаптарын білу;
8.1.3.4 құрал-саймандар жəне қауіпсіздік техникасы жөнінде түсінік
8.2.1.1 ауылшаруашылық еңбектің салаларын білу;
8.2.1.2 мал шаруашылығы түрлерін ажырата білу

2.1 Ауылшаруашылық
өндірісі
жөнінде жалпы
мəліметтер
2.3 Үй жануарла- 8.2.3.1 үй жануарларының негізгі түрлерін,
рын асырау жəне олардың қысқа сипаттамаларын білу;
күту
8.2.3.2. мал шаруашылығы жайында түсінік,
қойлар жəне ешкілер, жергілікті жағдайларда
өсірілетін тұқымдар;
8.2.3.3 сүт алуға жəне түбіт алуға қажетті
ешкі тұқымдарын, олардың айырмашылығын
білу;
8.2.3.4 мектеп фермасы, онда бағылатын жануарлар түрлері жөнінде түсінік;
8.2.3.5. ешкілер мен қойлардың жүрістұрысын бақылау
8.2.5.1 қойлар мен ешкілерге арналған шөп
2.5 Үй жануартүрлерін білу: түскен кебу жапырақтар, дала
ларына жемшөптері, сан түрлі шөптер;
шөп дайындау
8.2.5.2 қойлар мен ешкілерге арналған жем
жəне оларды
азықтандыру
түрлерін білу(сұлы, арпа, жом);
8.2.5.3 қойлар мен ешкілерге арналған шырынды азық түрлерін білу
(асқабақ, кəді.қызылша, сəбіз, қарбыз, алама, алмұрт, банандар)
2.8 Мал
шаруашылығы
жəне құс
шаруашылығы
өнімдері
2.9 Мал
шаруашылығын
механизациялау

8.2.8.1. мал шаруашылығының өнімін алу
технологияларын білу;
8.2.8.2. ет, тері, май ж.б. алынатын
шикізатты білу;
8.2.8.3. ешкі сүті алынатын шикізатты білу
8.2.9.1 ауылшаруашылық машиналары
түрлерін білу (тракторлар, минитракторлар);
8.2.9.2 мал шаруашылығындағы ауылшаруашылық машиналары түрлерін білу

2. Өндіргіш еңбек технологиясы

(Жалғасы. Басы 13-19-беттерде)

3. Еңбек заттарының сараптамасы жəне бағалануы
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3.1 Еңбек
заттарының сараптамасы жəне
бағалануы

1.1 Еңбек пəні
жөнінде жалпы
мəліметтер
1.2 ҚРЕңбек
заңнамасы жəне
еңбек этикасы

8.3.1.1 мұғалімнің жартылай көмегімен
ағымдық өзін-өзі бақылауын жүзеге асыру;
8.3.1.2 жұмыс сапасын тексеру;
8.3.1.3. шошқа фемасында атқарған жұмыс
жөнінде ауызша есеп беру;
8.3.1.4. мал шаруашылығында атқарған
жұмыс жөнінде ауызша есеп беру;
8.3.1.5. мал шаруашылығы фермасында
қауіпсіздік ережелерін сақтау

2-тоқсан
8.1.1.1 оқу пəнінің ең маңызды ерекшеліктері
жөнінде білімін жəне түсінігін көрсету

8.1.2.1 еңбек мəдениеті мен ұжымдық қарымқатынас жөнінде түсінік;
8.1.2.2 еңбек тəртібі, ауылшаруашылық
жұмысшысының еңбекақысын төлеу, еңбек
тапсырмасын орындау жауапкершілігі
жөнінде түсінік
8.1.3.1 жұмысқа қажетті құрал-сайман1.3 Материалдардың, құралдардың, аспаптардың, жабдықтардың атаусаймандардың
ларын білу;
жəне
8.1.3.2 қолданылатын негізгі жабдықтар
жабдықтардың
жөнінде түсінік;
сараптамасы
8.1.3.3 өндірістік құрал-саймандармен жұмыс
істеу барысында оларды сақтау ережелерін,
санитарлық-гигиеналық талаптарын білу;
8.1.3.4 құрал-саймандар жəне қауіпсіздік техникасы жөнінде түсінік
8.2.1.1 ауылшаруашылық еңбектің салала2.1 Ауылрын білу
шаруашылық
различать виды животноводства;
өндірісі
8.2.1.3 мал шаруашылығы фермалары
жөнінде жалпы
жөнінде түсінік;
мəліметтер
8.2.1.4 жеке шаруашылықта үй жануарларын
өсірудің мағынасын түсіну
2.3 Үй жануарла- 8.2.3.1 түрлі өнімді ешкілерді ажырата білу;
рын асырау жəне 8.2.3.2 өнімді ешкілерді ажырату
жаттығуларын орындау;
күту
8.2.3.3 шаруа қожалығындағы мал қорасы
жайлы түсінік;
8.2.3.4 серуен алаңының міндетті болуы жайлы білу;
8.2.3.5 қойлар мен ешкілерді міндетті түрде
сабан төсеніштерде ұстау жайлы білу;
8.2.3.6 қойлар мен ешкілерді жазғы бағуға
көшіргеннен кейін мал қорасынан сабанды,
қиды шығару
8.2.3.7 серуен алаңындағы астаулар
құрылысын білу
8.2.3.8 астауларды жемшөп қалдықтарынан
тазалау
8.2.3.9 ешкілерге арналған серуен алаңында
бұтақтар будаларын ілуді білу
8.2.3.11 үлкен қойлар мен ешкілерді, қозы
мен лақтарды азықтандыру нормаларын білу
8.2.3.12 шаруашылық жайлары жөнінде
түсінік: жабдықтары жəне міндеттері,
жануарлардың қысқы жəне жазғы
мезгілдердегі орналастырылуы
8.2.5.1 қойлар мен ешкілерге арналған шөп
2.5 Үй жануартүрлерін білу: түскен кебу жапырақтар, дала
ларына жемшөптері, сан түрлі шөптер;
шөп дайындау
8.2.5.2 қойлар мен ешкілерге арналған жем
жəне оларды
азықтандыру
түрлерін білу(сұлы, арпа, жом);
8.2.5.3 қойлар мен ешкілерге арналған шырынды азық түрлерін білу (асқабақ, кəді.
қызылша, сəбіз, қарбыз, алама, алмұрт, банандар);
8.2.5.4 витаминді жəне минералды қосымша
азық жайлы түсінік, құрама азықтар,
тағамдық қалдықтар
2.7 Үй жануарла- 8.2.7.1 қойлар мен ешкілерді өсіру
рын өсіру
(ұрықтандыру арқылы өсіру), төлдің күтімі;
8.2.7.2 мектеп фемасының жабдықтарын
білу;
8.2.7.3 жеке фермерлік шаруашылықта жануарларды бағу жағдайларын білу
8.2.8.1. мал шаруашылығының өнімін алу
2.8 Мал
технологияларын білу;
шаруашылығы
8.2.8.2. ет, тері, май ж.б. алынатын
жəне құс
шикізатты білу;
шаруашылығы
8.2.8.3. ешкі сүті алынатын шикізатты білу
өнімдері
3.1 Еңбек
8.3.1.1 мұғалімнің жартылай көмегімен
заттарының саағымдық өзін-өзі бақылауын жүзеге асыру;
раптамасы жəне 8.3.1.2 жұмыс сапасын тексеру;
бағалануы
8.3.1.3. шошқа фемасында атқарған жұмыс
жөнінде ауызша есеп беру;
8.3.1.4. мал шаруашылығында атқарған
жұмыс жөнінде ауызша есеп беру;
8.3.1.5 мал шаруашылығы фермасында
қауіпсіздік ережелерін сақтау

3-тоқсан
8.1.1.1 өз Отанына деген мақтаныш сезімін
көрсете білу
8.1.1.2 оқу пəнінің ең маңызды ерекшеліктері
жөнінде білімін жəне түсінігін көрсету
8.1.2.1 еңбек мəдениеті мен ұжымдық қарым1.2 ҚРЕңбек
заңнамасы жəне қатынас жөнінде түсінік;
8.1.2.2 еңбек тəртібі, ауылшаруашылық
еңбек этик асы
жұмысшысының еңбекақысын төлеу, еңбек
тапсырмасын орындау жауапкершілігі
жөнінде түсінік
1.3 Материал8.1.3.1 жұмысқа қажетті құрал-саймандардың, аспаптардың, жабдықтардың атаудардың, құралларын білу;
саймандардың
8.1.3.2 қолданылатын негізгі жабдықтар
жəне
жөнінде түсінік;
жабдықтардың
8.1.3.3 өндірістік құрал-саймандармен жұмыс
сараптамасы
істеу барысында оларды сақтау ережелерін,
санитарлық-гигиеналық талаптарын білу;
8.1.3.4 құрал-саймандар жəне қауіпсіздік техникасы жөнінде түсінік
8.2.1.1 ауылшаруашылық еңбектің салала2.1 Ауылрын білу;
шаруашылық
8.2.1.2 мал шаруашылығы түрлерін ажыраөндірісі
та білу;
жөнінде жалпы
8.2.1.3 мал шаруашылығы фермалары
мəліметтер
жөнінде түсінік;
8.2.1.4 жеке шаруашылықта үй жануарларын
өсірудің мағынасын түсіну.
2.3 Үй жануарла- 8.2.3.1 шаруашылық жайлары жөнінде
рын асырау жəне түсінік:жабдықтары жəне міндеттері,
күту
жануарлардың қысқы жəне жазғы
мезгілдердегі орналастырылуы;
8.2.3.2 шошқа шаруашылығы, жергілікті
жағдайларда өсірілетін тұқымдары, қысқы
жəне жазғы мезгілерде ұстауға арналған
жайлары жөнінде түсінік;
8.2.3.3 шошқа ұстауға арналған қораның
құрылысы жайлы түсінік;
8.2.3.4 ұжымдық шаруашылықта шошқа бағу
(шошқа қораларын жекелік жəне топтық
жайлармен жабдықтау), шошқа тұқымдары,
азықты механикалық беру астаулары, су
беру астаулары, тесік едендер жайлы түсінік;
8.2.3.5 жануарлардың қысқы күтімі жайлы
түсінік;
8.2.3.6 шошқа фермасындағы күн тəртібін
білу
2.5 Үй жануар8.2.5.1 шошқалараға арналған азық түрлерін
ларына жембілу: дəнділер, шырындылар, техникалық
шөп дайындау
өндірістің жасыл қалдықтары, жануар текті
жəне оларды
азықтар;
азықтандыру
8.2.5.2 витаминді жəне минералды қосымша
азық жайлы түсінік, құрама азықтар,
тағамдық қалдықтар; 8.2.5.3 торайларға
арналған негізгі дəнді азықтар түрлерін білу:
жүгері, арпа, сұлы;
8.2.5.4 иметь представление о сочных кормах; шырынды азықтар жайлы түсінік, жемдік
қызылша, сəбіз, бақша дақылдары, жасыл
шөптер;
8.2.5.5 техникалық өндіріс қалдықтарын білу
(жом, күнжара, кебектер, төп) ;
8.2.5.6 жануар текті азық түрлерін білу, сүт
жəне оның өңдеу қалдықтары (сарысу, іркіт);
8.2.5.7 шошқаның азықтандыру нормасы мен
рационын білу, бордақы шошқаның, аналық
шошқаның азықтандыру нормасы мен рационы
2.7 Үй жануарла- 8.2.7.1 жеке фермерлік шаруашылықта жанурын өсіру
арларды бағу жағдайларын білу;
8.2.7.2 ұрғашы шошқаға төлдеу алдында
жəне кейін күтім жасау ережелерін білу;
8.2.7.3 төлді ұстау жайларының тазалығына
қойылатын талаптарды білу;
8.2.7.4 төлді ұстау жайларының температурасы мен ауа ылғалдығын қолдау нормаларын білу
2.8 Мал
8.2.8.1 мал шаруашылығының өнімін алу техшаруашылығы
нологияларын білу;
жəне құс
8.2.8.2 ет, тері, май ж.б. алынатын шикізатты
шаруашылығы
білу
өнімдері
1.1 Еңбек пəні
жөнінде жалпы
мəліметтер

(Жалғасы 21-бетте)

RESMI

1. Материалтану. Құрал-саймандар жəне
жабдықтар

Бөлім

3) 9-сынып
6-кесте
Оқыту мақсаттары

1-тоқсан
1.1 Еңбек
9.1.1.1 басқалардың пікіріне, əр түрлі хапəні жөнінде жал- лықтар мəдениетіне сыйлы көзқарас таныту
пы мəліметтер
9.1.1.2 пəн ерекшеліктерін өз бетінше зерделеуге жəне суреттеуге тырысу
1.2 ҚРЕңбек
заңнамасы жəне
еңбек этикасы
1.3 Материалдардың, құралсаймандардың
жəне
жабдықтардың
сараптамасы

9.1.2.1 жұмысқа орналасу барысындағы
тəртіп пен сыртқы бейненің, түйіндеме
мен жұмысқа қабылдау жөнінде арызын
рəсімдеудің маңыздылығын түсіну
9.1.3.1 сұрақтар бойынша жəне өз бетінше
тапсырманы бағдарлай білу;
9.1.3.2 мұғалімнің көмегімен жəне өз бетінше
жұмыс жоспарын құру;
9.1.3.3 құрал-саймандармен жəне
жабдықтармен жұмыс қауіпсіздігі ережелерін,
жұмысты орындау барысындағы санитарлықгигиеналық талаптарды білу жəне орындау

2.8 Мал
шаруашылығы
жəне құс
шаруашылығы
өнімдері
2.9 Мал
шаруашылығын
механизациялау

3.1 Еңбек
заттарының сараптамасы жəне
бағалануы

1.1Еңбек пəні
жөнінде жалпы
мəліметтер

9.2.8.1 мал шаруашылығында өнім алу технологиясын білу;
9.2.8.2 сиыр сүтінен жасалынатын өнімдерді
білу (ірімшік, кілегей,сары май, айран, иогурт, ұлттық өнімдер)
9.2.9.1 ауылшаруашылық машиналары
түрлерін жəне жемшөпті өңдеуге арналған
құрылғылар түрлерін білу;
9.2.9.1 мал шаруашылығында еңбекті көп
қажет ететін жұмыстар жайлы білу;
9.2.9.2 қи жинауды механизациялау
тəсілдерін білу
9.3.1.1 өз бетінше жануарларға күтім жасау;
9.3.1.2. сиыр жəне бұзау қораларын
тазалауға қатысу;
9.3.1.3. санитарлық-гигиеналық ережелерді
сақтау;
9.3.14. өз бетінше немесе мұғалімнің
көмегімен азықтандыру рационын құрастыру;
9.3.1.5. қауіпсіздік техникасы ережелерін
сақтау
3-тоқсан
9.1.1.1 басқалардың пікіріне, əр түрлі халықтар мəдениетіне сыйлы көзқарас таныту;
9.1.1.2 пəн ерекшеліктерін өз бетінше зерделеуге жəне суреттеуге тырысу

1.2 ҚРЕңбек
заңнамасы жəне
еңбек этикасы

9.1.2.1 жұмысқа орналасу барысындағы
тəртіп пен сыртқы бейненің, түйіндеме
мен жұмысқа қабылдау жөнінде арызын
рəсімдеудің маңыздылығын түсіну;
9.1.2.2 ауыл шаруашылығы жұмысшыларының негізгі құқықтары мен міндеттерін,
еңбекті қорғау жəне еңбек шартын білу

1.3
Материалдардың,
құралсаймандардың
жəне
жабдықтардың
сараптамасы

9.1.3.1 сұрақтар бойынша жəне өз бетінше
тапсырманы бағдарлай білу;
9.1.3.2 мұғалімнің көмегімен жəне өз бетінше
жұмыс жоспарын құру;
9.1.3.3 құрал-саймандармен жəне
жабдықтармен жұмыс қауіпсіздігі ережелерін,
жұмысты орындау барысындағы санитарлықгигиеналық талаптарды білу жəне орындау
9.2.1.1 ел ауылшаруашылығында ірі мүйізді
мал өсірудің мағынасын білу;
8.2.1.2 мал шаруашылығының жеке жəне
өнеркəсіптік даму болашағы жайлы білу

2.1 Ауылшаруашылық
өндірісі
жөнінде жалпы
мəліметтер
2.3 Үй жануарла- 9.2.3.1 жеке шаруа қожалығындағы жəне
рын асырау жəне фермерлік шаруашылықтағы сиыр қораларының құрылымы мен жабдықтарын білу;
күту
9.2.3.2 фермерлік шаруашылықтағы
жуу жəне сүт бөлімшелері, машина
бөлімшелері жөнінде түсінік; 9.2.3.3 ұжымдық
шаруашылықтағы жемшөп дайындауға
арналған қосалқы жайлар, қи сақтағыштар,
мал азығын сүрлейтін шұңқыр, траншеялар,
ірі жем-шөп сақтау алаңдары жөнінде түсінік;
9.2.3.4 сиырларды қорада бағу жағдайларын
білу, қора жабдықтар;

4-тоқсан
1.1 Еңбек пəні
9.1.1.1 басқалардың пікіріне, əр түрлі халықжөнінде жалпы
тар мəдениетіне сыйлы көзқарас таныту;
мəліметтер
9.1.1.2 пəн ерекшеліктерін өз бетінше зерделеуге жəне суреттеуге тырысу
9.1.2.1 жұмысқа орналасу барысындағы
1.2 ҚРЕңбек
заңнамасы жəне тəртіп пен сыртқы бейненің, түйіндеме
мен жұмысқа қабылдау жөнінде арызын
еңбек этикасы
рəсімдеудің маңыздылығын түсіну;
9.1.2.2 ауыл шаруашылығы
жұмысшыларының негізгі құқықтары мен
міндеттерін, еңбекті қорғау жəне еңбек шартын білу
9.1.3.1 сұрақтар бойынша жəне өз бетінше
1.3
Материалдардың, тапсырманы бағдарлай білу;
9.1.3.2 мұғалімнің көмегімен жəне өз бетінше
құралжұмыс жоспарын құру;
саймандардың
9.1.3.3 құрал-саймандармен жəне
жəне
жабдықтармен жұмыс қауіпсіздігі ережелерін,
жабдықтардың
жұмысты орындау барысындағы санитарлықсараптамасы
гигиеналық талаптарды білу жəне орындау
9.2.1.1 ел ауылшаруашылығында ірі мүйізді
2.1 Ауылмал өсірудің мағынасын білу;
шаруашылық
8.2.1.2 мал шаруашылығының жеке жəне
өндірісі
өнеркəсіптік даму болашағы жайлы білу
жөнінде жалпы
мəліметтер
2.3 Үй жануарла- 9.2.3.1 мал шаруашылығын білу: ірі мүйізді
рын асырау жəне мал (сиыр, бұзау, бұқалар) ;
күту
9.2.3.2. əңгімелесу барысында ірі мүйізді
малдың күтімін саралау жəне жұмыс жоспарын құру;
9.2.3.3. мал шаруашылығындағы жұмыстар
реттілігін білу;
9.2.3.4. малдарды күту барысындағы
қауіпсіздік техникасын, санитария жəне жеке
гигиена ережелерін білу;
9.2.3.5 ірі мүйізді малдың түрлерін білу
(сиыр, бұқалар, əр жастағы төлдер) ;
9.2.3.6 ірі мүйізді мал түрлерін бөлек бағу
ережелерін білу;
9.2.3.7 сиырдың сыртқы құрылымын, ірі
мүйізді малдың кейбір ерекшеліктерін білу;
9.2.3.8 сиыр қорасы сүт фермасының негізгі
жайы екені жөнінде түсінік (бұзау жайлары,
жаңа туған бұзауларға арналған торлар) ;
9.2.3.9 жеке шаруа қожалығындағы
жəне фермерлік шаруашылықтағы сиыр
қораларының құрылымы мен жабдықтарын
білу;
9.2.3.10 фермерлік шаруашылықтағы жуу
жəне сүт бөлімшелері, машина бөлімшелері
жөнінде түсінік; 9.2.3.11 ұжымдық
шаруашылықтағы жемшөп дайындауға
арналған қосалқы жайлар, қи сақтағыштар,
мал азығын сүрлейтін шұңқыр, траншеялар,
ірі жем-шөп сақтау алаңдары жөнінде түсінік;
9.2.3.12 сиырларды қорада бағу
жағдайларын білу, қора жабдықтары;
9.2.3.13 астауларды тазалау ережелерін
жəне тазалау құрал-саймандарын білу;
9.2.3.14 қораларды, өткелдерді, астауларды
тазалау, жем-шөп тарату, сиырларды серуен
алаңына немесе жайылымға шығару барысында қауіпсіздік ережелерін білу;
9.2.3.15 қораны қидан тазалау, қиды өткелге
тастау, қиды қисақтағышқа шығару, таза
төсеніштерді жаю бойынша практикалық
жұмыстар орындау;
9.2.3.16 сиыр қораны тазалау ережелері мен
реттілігін білу;
9.2.3.17 сиырды тазарту ережелері мен
реттілігін білу
9.2.3.18 сиыр қорасын қысқа дайындау
ережелерін білу;
9.2.3.19 жаңа туған бұзауды күту ережелерін
білу; 9.2.3.20 бұзауды өмірінің алғашқы 10
күнінде азықтандыру, уыз ішкізу, ішкізгеннен
кейін бұзауды сүрту ережелерін білу;
9.2.3.21 бұзауларды қысқы уақытта бағу,
бұзау қорасында қажетті жағдайларды жасау
ережелерін білу;
9.2.3.22 төлдерді серуендету ережелерін
білу
9.2.3.24 тамбурларды жылылау, шеткі
қақпаларды жəне олардың есіктерін қолдану
тəсілдерін білу; 9.2.3.25 ферма аумағындағы
жолдарды қардан тазалау
2.5 Үй жануарларына жемшөп дайындау
жəне оларды
азықтандыру

9.2.5.1 ірі мүйізді малға жемшөп
дайындаудың ережелерін білу;
9.2.5.2 сиыр азығының түрлері мен
сипаттамасын білу ( ірі, шырынды,
құнарландырылған, техникалық өндірістің
дəн қалдықтары, қоспалы жем) ;
9.2.5.3 сабанды, жемдік тамыржемісер мен
бақшалықтарды қолмен турау тəсілдерін
білу;
9.2.5.4. жемшөпті булау (сабанды турау,
қайнақ суға қайнату, ұн немесе кебек себу) ;
9.2.5.5. ірі жəне шырынды азықтарды концентратармен араластыру ережелерін білу;
9.2.5.6. жемдік тамыржемістерді жуу, асқабақ
пен қарбыз жемістерін ұсақтау;
9.2.5.7. күнжара мен кебу жомды
азықтандыруға дайындау, жемдік гранулаларды дайындау;
9.2.5.6 сиырды азықтандыру ерекшеліктерін
білу (сауын жəне суалған сиырлардың
азықтандыру нормалары мен рационы);
9.2.5.7 жемшөп тарату кезектілігін білу
(өлшеу, бір ірі мүйізді малға берілетін
тəуліктік норма)

3. Еңбек заттарының сараптамасы жəне бағалануы
Бөлімі
1. Материалтану. Құрал-саймандар жəне
жабдықтар
2. Өндіргіш еңбек технологиясы

2.1 Ауылшаруашылық
өндірісі
жөнінде жалпы
мəліметтер
2.3 Үй жануарла- 9.2.3.7 сиырдың сыртқы құрылымын, ірі
рын асырау жəне мүйізді малдың кейбір ерекшеліктерін білу;
9.2.3.8 сиыр қорасы сүт фермасының негізгі
күту
жайы екені жөнінде түсінік (бұзау жайлары,
жаңа туған бұзауларға арналған торлар) ;
9.2.3.9 жеке шаруа қожалығындағы жəне
фермерлік шаруашылықтағы сиыр қораларының құрылымы мен жабдықтарын білу;
9.2.3.10 фермерлік шаруашылықтағы жуу
жəне сүт бөлімшелері, машина бөлімшелері
жөнінде түсінік; 9.2.3.11 ұжымдық
шаруашылықтағы жемшөп дайындауға
арналған қосалқы жайлар, қи сақтағыштар,
мал азығын сүрлейтін шұңқыр, траншеялар,
ірі жем-шөп сақтау алаңдары жөнінде түсінік;
9.2.3.12 сиырларды қорада бағу
жағдайларын білу, қора жабдықтары;
9.2.3.13 астауларды тазалау ережелерін
жəне тазалау құрал-саймандарын білу;
9.2.3.14 қораларды, өткелдерді, астауларды
тазалау, жем-шөп тарату, сиырларды серуен
алаңына немесе жайылымға шығару барысында қауіпсіздік ережелерін білу;
9.2.3.15қораны қидан тазалау, қиды өткелге
тастау, қиды қисақтағышқа шығару, таза
төсеніштерді жаю бойынша практикалық
жұмыстар орындау;
9.2.3.16 сиырды тазарту ережелері мен
реттілігін білу;
9.2.3.17 сиыр қорасын тазалау ережелері
мен реттілігін білу;
9.2.3.18 сиыр қорасын қысқа дайындау
ережелерін білу
9.2.5.1 ірі мүйізді малға жемшөп
2.5 Үй жануардайындаудың ережелерін білу;
ларына жем9.2.5.2 сиыр азығының түрлері мен
шөп дайындау
сипаттамасын білу ( ірі, шырынды,
жəне оларды
құнарландырылған, техникалық өндірістің
азықтандыру
дəн қалдықтары, қоспалы жем) ;
9.2.5.3 сабанды, жемдік тамыржемісер мен
бақшалықтарды қолмен турау тəсілдерін
білу;
9.2.5.4. жемшөпті булау (сабанды турау,
қайнақ суға қайнату, ұн немесе кебек себу) ;
9.2.5.5. ірі жəне шырынды азықтарды концентратармен араластыру ережелерін білу
2.7 Үй жануарла- 9.2.7.1 ірі мүйізді малды өсіру ерекшеліктерін
рын өсіру
білу

2.7 Үй жануарла- 9.2.7.1 ірі мүйізді малды өсіру ерекшеліктерін
рын өсіру
білу;
9.2.7.2 ірі мүйізді малдың жасы мен тұқымын
анықтау;
9.2.7.3 ірі мүйізді малды өсіру жағдайларын
білу;
9.2.7.4 өсіру үшін асыл тұқымды малды
таңдау жөнінде түсінік
9.2.8.1 мал шаруашылығында өнім алу тех2.8 Мал шаруашылығы жəне құс нологиясын білу;
9.2.8.2 сиыр сүтінен жасалынатын өнімдерді
шаруашылығы
өнімдері
білу (ірімшік, кілегей,сары май, айран, иогурт, ұлттық өнімдер)
9.2.9.1 ауылшаруашылық машиналары
2.9. Мал
шаруашылығын түрлерін жəне жемшөпті өңдеуге арналған
механизациялау құрылғылар түрлерін білу;
9.2.9.2 мал шаруашылығында еңбекті көп
қажет ететін жұмыстар жайлы білу;
9.2.9.3 қи жинауды механизациялау
тəсілдерін білу;
9.2.9.4 жемшөп дайындауды, таратуды механизациялау тəсілдерін білу;
9.2.9.5 сиыр қорадан қи жинауды механизациялау тəсілдерін білу;
9.2.9.6 құнарландырылған жемшөп дайындау
машиналары түрлерін білу (дəн ұстқыштар,
құрама жем əзірлеу жабдықтары) ;
9.2.9.7 жемшөп таратуға арналаған машиналар түрлерін білу (тракторлық жəне
автомобильдік таратқыштар) ;
9.2.9.8 ірі, сүрлем жəне тамыржемісті
жемшөптерді тиеуге арналған машиналарды
9.3.1.1 өз бетінше жануарларға күтім жасау;
3.1 Еңбек
9.3.1.2 сиыр жəне бұзау қораларын
заттарының сараптамасы жəне тазалауға қатысу;
9.3.1.3 санитарлық-гигиеналық ережелерді
бағалануы
сақтау;
9.3.14 өз бетінше немесе мұғалімнің
көмегімен азықтандыру рационын құрастыру;
9.3.1.5 қауіпсіздік техникасы ережелерін
сақтау

4) 10-сынып:
7-кесте

3. Еңбек заттарының сараптамасы жəне бағалануы

1.3 Материалдардың, құралсаймандардың
жəне
жабдықтардың
сараптамасы

9.2.3.5 астауларды тазалау ережелерін жəне
тазалау құрал-саймандарын білу;
9.2.3.6 қораларды, өткелдерді, астауларды
тазалау, жем-шөп тарату, сиырларды серуен
алаңына немесе жайылымға шығару барысында қауіпсіздік ережелерін білу;
9.2.3.7 қораны қидан тазалау, қиды өткелге
тастау, қиды қисақтағышқа шығару, таза
төсеніштерді жаю бойынша практикалық
жұмыстар орындау;
9.2.3.8 сиыр қораны тазалау ережелері мен
реттілігін білу;
9.2.3.9 сиырды тазарту ережелері мен
реттілігін білу
9.2.3.10 сиыр қорасын қысқа дайындау
ережелерін білу;
9.2.3.11 тамбурларды жылылау, шеткі
қақпаларды жəне олардың есіктерін қолдану
тəсілдерін білу
9.2.3.12 ферма аумағындағы жолдарды
қардан тазалау
2.5 Үй жануар9.2.5.1 сабанды, жемдік тамыржемісер мен
ларына жембақшалықтарды қолмен турау тəсілдерін
шөп дайындау
білу;
жəне оларды
9.2.5.2. жемшөпті булау (сабанды турау,
азықтандыру
қайнақ суға қайнату, ұн немесе кебек себу) ;
9.2.5.3. ірі жəне шырынды азықтарды концентратармен араластыру ережелерін білу;
9.2.5.4. жемдік тамыржемістерді жуу, асқабақ
пен қарбыз жемістерін ұсақтау;
9.2.5.5. күнжара мен кебу жомды
азықтандыруға дайындау, жемдік гранулаларды дайындау
2.7 Үй жануарла- 9.2.7.1 ірі мүйізді малды өсіру ерекшеліктерін
рын өсіру
білу;
9.2.7.2 ірі мүйізді малдың жасы мен тұқымын
анықтау;
9.2.7.3 ірі мүйізді малды өсіру жағдайларын
білу
9.2.8.1 мал шаруашылығында өнім алу тех2.8 Мал
нологиясын білу;
шаруашылығы
9.2.8.2 сиыр сүтінен жасалынатын өнімдерді
жəне құс
білу (ірімшік, кілегей,сары май, айран, иошаруашылығы
гурт, ұлттық өнімдер) ;
өнімдері
9.2.9.1 ауылшаруашылық машиналары
2.9 Мал
шаруашылығын түрлерін жəне жемшөпті өңдеуге арналған
механизациялау құрылғылар түрлерін білу;
9.2.9.2 мал шаруашылығында еңбекті көп
қажет ететін жұмыстар жайлы білу;
9.2.9.3 қи жинауды механизациялау
тəсілдерін білу; 9.2.9.4 жемшөп дайындауды,
таратуды механизациялау тəсілдерін білу;
9.2.9.5 сиыр қорадан қи жинауды механизациялау тəсілдерін білу;
9.2.9.6 құнарландырылған жемшөп дайындау
машиналары түрлерін білу (дəн ұстқыштар,
құрама жем əзірлеу жабдықтары)
9.3.1.1 өз бетінше жануарларға күтім жасау;
3.1 Еңбек
9.3.1.2 сиыр жəне бұзау қораларын
заттарының сараптамасы жəне тазалауға қатысу;
9.3.1.3 санитарлық-гигиеналық ережелерді
бағалануы
сақтау;
9.3.14 өз бетінше немесе мұғалімнің
көмегімен азықтандыру рационын құрастыру;
9.3.1.5 қауіпсіздік техникасы ережелерін
сақтау

1. Материалтану. Құрал-саймандар жəне
жабдықтар

1.2 ҚРЕңбек
заңнамасы жəне
еңбек этикасы

2-тоқсан
9.1.1.1 басқалардың пікіріне, əр түрлі
халықтар мəдениетіне сыйлы көзқарас таныту;
9.1.1.2 пəн ерекшеліктерін өз бетінше зерделеуге жəне суреттеуге тырысу
9.1.2.1 жұмысқа орналасу барысындағы
тəртіп пен сыртқы бейненің, түйіндеме
мен жұмысқа қабылдау жөнінде арызын
рəсімдеудің маңыздылығын түсіну;
9.1.2.2 ауыл шаруашылығы
жұмысшыларының негізгі құқықтары мен
міндеттерін, еңбекті қорғау жəне еңбек шартын білу
9.1.3.1 сұрақтар бойынша жəне өз бетінше
тапсырманы бағдарлай білу;
9.1.3.2 мұғалімнің көмегімен жəне өз бетінше
жұмыс жоспарын құру;
9.1.3.3 құрал-саймандармен жəне
жабдықтармен жұмыс қауіпсіздігі ережелерін,
жұмысты орындау барысындағы санитарлықгигиеналық талаптарды білу жəне орындау
9.2.1.1 ел ауылшаруашылығында ірі мүйізді
мал өсірудің мағынасын білу;
8.2.1.2 мал шаруашылығының жеке жəне
өнеркəсіптік даму болашағы жайлы білу

3. Еңбек заттарының сараптамасы жəне бағалануы

1.1
Еңбек пəні
жөнінде жалпы
мəліметтер

9.2.3.1 мал шаруашылығын білу: ірі мүйізді
мал (сиыр, бұзау, бұқалар) ;
9.2.3.2. əңгімелесу барысында ірі мүйізді
малдың күтімін саралау жəне жұмыс жоспарын құру
9.2.3.3 мал шаруашылығындағы жұмыстар
реттілігін білу
9.2.3.4 малдарды күту барысындағы
қауіпсіздік техникасын, санитария жəне жеке
гигиена ережелерін білу;
9.2.3.5 ірі мүйізді малдың түрлерін білу
(сиыр, бұқалар, əр жастағы төлдер);
9.2.3.6 ірі мүйізді мал түрлерін бөлек бағу
ережелерін білу;
9.2.3.7 сиырдың сыртқы құрылымын, ірі
мүйізді малдың кейбір ерекшеліктерін білу;
9.2.3.8 сиыр қорасы сүт фермасының негізгі
жайы екені жөнінде түсінік (бұзау жайлары,
жаңа туған бұзауларға арналған торлар)
9.2.5.1 ірі мүйізді малға жемшөп
дайындаудың ережелерін білу;
9.2.5.2 сиыр азығының түрлері мен
сипаттамасын білу ( ірі, шырынды,
құнарландырылған, техникалық өндірістің
дəн қалдықтары, қоспалы жем)
9.2.8.1 мал шаруашылығында өнім алу технологиясын білу;
9.2.8.2 сиыр сүтінен жасалынатын өнімдерді
білу (ірімшік, кілегей,сары май, айран, иогурт, ұлттық өнімдер)
9.3.1.1 өз бетінше жануарларға күтім жасау;
9.3.1.2 сиыр жəне бұзау қораларын
тазалауға қатысу;
9.3.1.3. санитарлық-гигиеналық ережелерді
сақтау;
9.3.14. өз бетінше немесе мұғалімнің
көмегімен азықтандыру рационын құрастыру;
9.3.1.5 қауіпсіздік техникасы ережелерін
сақтау

1. Материалтану. Құрал-саймандар жəне жабдықтар

2.8 Мал
шаруашылығы
жəне құс
шаруашылығы
өнімдері
3.1 Еңбек
заттарының сараптамасы жəне
бағалануы

9.2.1.1 ел ауылшаруашылығында ірі мүйізді
мал өсірудің мағынасын білу;
8.2.1.2 мал шаруашылығының жеке жəне
өнеркəсіптік даму болашағы жайлы білу

2. Өндіргіш еңбек технологиясы

2 Өндіргіш еңбек технологиясы
2. Өндіргіш еңбек технологиясы

1. Материалтану. Құрал-саймандар жəне жабдықтар

3. Еңбек заттарының сараптамасы жəне бағалануы

2.5 Үй жануарларына жемшөп дайындау
жəне оларды
азықтандыру

3. Еңбек заттарының сараптамасы жəне бағалануы

4-тоқсан
8.1.1.1 өз Отанына деген мақтаныш сезімін
көрсете білу;
8.1.1.2 оқу пəнінің ең маңызды ерекшеліктері
жөнінде білімін жəне түсінігін көрсету
1.2 ҚРЕңбек
8.1.2.1 еңбек мəдениеті мен ұжымдық қарымзаңнамасы жəне қатынас жөнінде түсінік;
еңбек этикасы
8.1.2.2 еңбек тəртібі, ауылшаруашылық
жұмысшысының еңбекақысын төлеу, еңбек
тапсырмасын орындау жауапкершілігі
жөнінде түсінік
1.3 Материал8.1.3.1 жұмысқа қажетті құралсаймандардың, аспаптардың, жабдықтардың
дардың, құралатауларын білу;
саймандардың
8.1.3.2 қолданылатын негізгі жабдықтар
жəне
жөнінде түсінік;
жабдықтардың
8.1.3.3 өндірістік құрал-саймандармен жұмыс
сараптамасы
істеу барысында оларды сақтау ережелерін,
санитарлық-гигиеналық талаптарын білу;
8.1.3.4 құрал-саймандар жəне қауіпсіздік техникасы жөнінде түсінік
2.1 Ауыл8.2.1.1 ауылшаруашылық еңбектің салашаруашылық
ларын білу; 8.2.1.2 мал шаруашылығы
өндірісі
түрлерін ажырата білу; 8.2.1.3 мал шаруажөнінде жалпы
шылығы фермалары жөнінде түсінік;
мəліметтер
8.2.1.4 жеке шаруашылықта үй жануарларын
өсірудің мағынасын түсіну
2.3 Үй жануарла- 8.2.3.1 үй жануарларының негізгі түрлерін,
рын асырау жəне олардың қысқа сипаттамаларын білу;
8.2.3.2 мал шаруашылығы жайында түсінік,
күту
қойлар жəне ешкілер, жергілікті жағдайларда
өсірілетін тұқымдар; 8.2.3.3 сүт алуға
жəне түбіт алуға қажетті ешкі тұқымдарын,
олардың айырмашылығын білу;
8.2.3.4 мектеп фермасы, онда бағылатын жануарлар түрлері жөнінде түсінік;
8.2.3.5 ешкілер мен қойлардың жүрістұрысын бақылау;
8.2.3.6 түрлі өнімді ешкілерді ажырата білу;
8.2.3.7 өнімді ешкілерді ажырату
жаттығуларын орындау;
8.2.3.8 шаруа қожалығындағы мал қорасы
жайлы түсінік; 8.2.3.9 серуен алаңының
міндетті болуы жайлы білу;
8.2.3.10 қойлар мен ешкілерді міндетті түрде
сабан төсеніштерде ұстау жайлы білу;
8.2.3.11 қойлар мен ешкілерді жазғы бағуға
көшіргеннен кейін мал қорасынан сабанды,
қиды шығару;
8.2.3.12 серуен алаңындағы астаулар
құрылысын білу;
8.2.3.13 астауларды жемшөп қалдықтарынан
тазалау;
8.2.3.14 ешкілерге арналған серуен
алаңында бұтақтар будаларын ілуді білу;
8.2.3.15 үлкен қойлар мен ешкілерді, қозы
мен лақтарды азықтандыру нормаларын
білу;
8.2.3.16 шаруашылық жайлары жөнінде
түсінік: жабдықтары жəне міндеттері,
жануарлардың қысқы жəне жазғы
мезгілдердегі орналастырылуы;
8.2.3.17 шошқа шаруашылығы, жергілікті
жағдайларда өсірілетін тұқымдары, қысқы
жəне жазғы мезгілерде ұстауға арналған
жайлары жөнінде түсінік;
8.2.3.18 шошқа ұстауға арналған қораның
құрылысы жайлы түсінік;
8.2.3.19 шошқаларға арналған жазғы лагерь
құрылысын білу;
8.2.3.20 ұжымдық шаруашылықта шошқа
бағу (шошқа қораларын жекелік жəне топтық
жайлармен жабдықтау), шошқа тұқымдары,
азықты механикалық беру астаулары, су
беру астаулары, тесік едендер жайлы түсінік;
8.2.3.21 жануарлардың қысқы күтімі жайлы
түсінік;
8.2.3.22 шошқа фермасындағы күн тəртібін
білу;
8.2.3.23 қоралар мен астауларды тазалау
жөнінде түсінік(жануарлар жоқ кезде), өткелдерді тазалау;
8.2.3.24 жайлардың жалпы тазалануы жайлы
түсінік, қажетті температура мен ылғалдықты
ұстану;
8.2.3.25 ұрғашы шошқалардың түрлерін
білу: бойдақ, буаз, суалмаған, оларды бағу
жəне күту
8.2.5.1 қойлар мен ешкілерге арналған шөп
2.5 Үй жануартүрлерін білу: түскен кебу жапырақтар, дала
ларына жемшөптері, сан түрлі шөптер;
шөп дайындау
8.2.5.2 қойлар мен ешкілерге арналған жем
жəне оларды
түрлерін білу(сұлы, арпа, жом) ;
азықтандыру
8.2.5.3 қойлар мен ешкілерге арналған шырынды азық түрлерін білу (асқабақ, кəді.
қызылша, сəбіз, қарбыз, алама, алмұрт, банандар) ;
8.2.5.4. шошқалараға арналған азық түрлерін
білу: дəнділер, шырындылар, техникалық
өндірістің жасыл қалдықтары, жануар текті
азықтар;
8.2.5.5 витаминді жəне минералды қосымша
азық жайлы түсінік, құрама азықтар,
тағамдық қалдықтар 8.2.5.6 торайларға
арналған негізгі дəнді азықтар түрлерін білу:
жүгері, арпа, сұлы;
8.2.5.7 шырынды азықтар жайлы түсінік,
жемдік қызылша, сəбіз, бақша дақылдары,
жасыл шөптер; 8.2.5.8 техникалық өндіріс
қалдықтарын білу (жом, күнжара, кебектер,
төп);
8.2.5.9 жануар текті азық түрлерін білу, сүт
жəне оның өңдеу қалдықтары (сарысу, іркіт);
8.2.5.10 шошқаның азықтандыру нормасы
мен рационын білу, бордақы шошқаның,
аналық шошқаның азықтандыру нормасы
мен рационы
2.7 Үй жануарла- 8.2.7.1 қойлар мен ешкілерді өсіру
рын өсіру
(ұрықтандыру арқылы өсіру), төлдің күтімі;
8.2.7.2 мектеп фемасының жабдықтарын
білу;
8.2.7.3 жеке фермерлік шаруашылықта жануарларды бағу жағдайларын білу;
8.2.7.4 ұрғашы шошқаға төлдеу алдында
жəне кейін күтім жасау ережелерін білу;
8.2.7.5 төлді ұстау жайларының тазалығына
қойылатын талаптарды білу;
8.2.7.6 төлді ұстау жайларының температурасы мен ауа ылғалдығын қолдау нормаларын білу
2.8 Мал
8.2.8.1. мал шаруашылығының өнімін алу
шаруашылығы
технологияларын білу;
жəне құс
8.2.8.2. ет, тері, май ж.б. алынатын
шаруашылығы
шикізатты білу;
өнімдері
8.2.8.3. ешкі сүті алынатын шикізатты білу
3.1 Еңбек
8.3.1.1 мұғалімнің жартылай көмегімен
заттарының саағымдық өзін-өзі бақылауын жүзеге асыру;
раптамасы жəне 8.3.1.2 жұмыс сапасын тексеру;
бағалануы
8.3.1.3. шошқа фемасында атқарған жұмыс
жөнінде ауызша есеп беру;
8.3.1.4. мал шаруашылығында атқарған
жұмыс жөнінде ауызша есеп беру;
8.3.1.5. мал шаруашылығы фермасында
қауіпсіздік ережелерін сақтау
1.1 Еңбек пəні
жөнінде жалпы
мəліметтер

Бөлімше

2.1 Ауылшаруашылық
өндірісі
жөнінде жалпы
мəліметтер
2.3 Үй жануарларын асырау жəне
күту

8.3.1.1 мұғалімнің жартылай көмегімен
ағымдық өзін-өзі бақылауын жүзеге асыру;
8.3.1.2 жұмыс сапасын тексеру;
8.3.1.3. шошқа фемасында атқарған жұмыс
жөнінде ауызша есеп беру;
8.3.1.4 мал шаруашылығында атқарған
жұмыс жөнінде ауызша есеп беру;
8.3.1.5 мал шаруашылығы фермасында
қауіпсіздік ережелерін сақтау

1. Материалтану. Құрал-саймандар жəне
жабдықтар

3.1 Еңбек
заттарының сараптамасы жəне
бағалануы

2. Өндіргіш еңбек технологиясы

3. Еңбек заттарының сараптамасы жəне бағалануы

2. Өндіргіш еңбек технологиясы

1. Материалтану. Құрал-саймандар жəне жабдықтар

3. Еңбек заттарының сараптамасы жəне бағалануы

(Жалғасы. Басы 13-20-беттерде)
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2. Өндіргіш еңбек технологиясы

9 СƏУІР 2019 ЖЫЛ

Бөлімше

1.1 Еңбек пəні
жөнінде жалпы
мəліметтер
1.2 ҚРЕңбек
заңнамасы жəне
еңбек этикасы

1.3 Материалдардың, құралсаймандардың
жəне
жабдықтардың
сараптамасы

Оқыту мақсаттары
1-тоқсан
10.1.1.1 түрлі мəдениеттегі, нəсілдегі, діндегі
адамдарға төзімділік көзқараспен қарау;
10.1.1.2 еңбек пəнін дайындауда материалдар мен тəсілдерді салыстыру, саралау
10.1.2.1 оқу-еңбектік ұжымда кəсіби этиканы сақтау;
10.1.2.2 кəсіби борыш жəне жауапкершілік
жөнінде ұғымның болуы;
10.1.2.3 үлкендер жəне құрбыластары
мен бірге қызмет жасау, топта жəне ұжымда
жұмыс істей білу
10.1.3.1 жұмысқа қажетті құралсаймандарды, материалдарды өз бетінше
іріктеп алу;
10.1.3.2 еңбек түрлерін салыстыру жəне ең
қолайлысын таңдап алу;
10.1.3.3 технологиялық карта бойынша өз
бетінше жұмыс жасау, жұмысты жоспарлау
10.2.1.1 мал шаруашылығының ел
экономикасындағы мағынасын түсіну

2.1 Ауылшаруашылық
өндірісі
жөнінде жалпы
мəліметтер
2.3 Үй жануарла- 10.2.3.1 сиырлардың суалу жəне сауын
рын асырау жəне кезеңдерін білу;
10.2.3.2 суалған жəне сауын сиырлардың
күту
азықтану рационын білу;
1 0.2.3.3 суалған сиырды жəне сауын сиырды азықтандыру ерекшеліктерін білу;
10.2.3.4 жемшөп таратудың кезектілігін білу;
10.2.3.5 бір сиырға тəуліктік нормасын өлшеп
беруді білу;
10.2.3.6 сиыр емшегінің құрылымын білу;
10.2.3.7 сиырды қолмен сауу, сауу режимі,
жылдамдық, қайта сауу, емшекті уқалау
ережелерін білу;
10.2.3.8 сиырды саууға дайындау;
10.2.3.9 сиырды толықтай сауу мағынасын
білу; 10.2.3.10 сиырды қолмен сауу
дағдысын меңгеру 10.2.3.11 сүтті сүт
өлшеуішпен өлшеу;
10.2.3.12 практикалық жұмыстар орындау:
сүтті сүзу, суыту, сүт ыдысын күту
2.5 Үй жануар10.2.5.1 жануарладың денсаулығын
ларына жемнығайтып, жоғарғы өнім алу үшін жазғы жəне
күзгі жайылымның мағынасын білу;
шөп дайындау
10.2.5.2 жемшөп дайындау жайдың
жəне оларды
құрылысын білу;
азықтандыру
10.2.5.3. жануарларды азықтандыру
ережелерін, рационын білу;
10.2.5.4 жемшөп құнарлылығының
мағынасын білу
10.2.5.5. жемшөп бірлігінің түсінігі
10.2.8.1 сүт жəне ет өнімдерін алу техноло2.8 Мал
шаруашылығы
гиясын білу
жəне құс
шаруашылығы
өнімдері
2.9 Мал
10.2.9.1 мал шаруашылығына арналған
шаруашылығын ауылшаруашылық машиналары түрлерін
механизациялау ажырата білу
10.3.1.1 алған өнімдерді талқылау жəне
3.1 Еңбек
бағалау;
заттарының сараптамасы жəне 10.3.1.2 өз бетінше қолмен сауып үйрену;
10.3.1.3 жануарларды азықтандыру рациобағалануы
нына сараптама жүргізу;
10.3.1.4 ірі жəне құнарландырылған жемшөп
түрлерін анықтау;
10.3.1.5 мал шаруашылығында ажұмыс істеу
барысында қауіпсіздік техникасы ережелерін
сақтау

1.1 Еңбек пəні
жөнінде жалпы
мəліметтер
1.2 ҚРЕңбек
заңнамасы жəне
еңбек этикасы

1.3 Материалдардың, құралсаймандардың
жəне
жабдықтардың
сараптамасы

2-тоқсан
10.1.1.1 түрлі мəдениеттегі, нəсілдегі, діндегі
адамдарға төзімділік көзқараспен қарау;
10.1.1.2 еңбек пəнін дайындауда материалдар мен тəсілдерді салыстыру, саралау
10.1.2.1 оқу-еңбектік ұжымда кəсіби этиканы сақтау;
10.1.2.2 кəсіби борыш жəне жауапкершілік
жөнінде ұғымның болуы;
10.1.2.3 үлкендер жəне құрбыластары
мен бірге қызмет жасау, топта жəне ұжымда
жұмыс істей білу
10.1.3.1 жұмысқа қажетті құралсаймандарды, материалдарды өз бетінше
іріктеп алу;
10.1.3.2 еңбек түрлерін салыстыру жəне ең
қолайлысын таңдап алу;
10.1.3.3 технологиялық карта бойынша өз
бетінше жұмыс жасау, жұмысты жоспарлау

2.1 Ауыл-шаруашылық өндірісі
жөнінде жалпы
мəліметтер
2.3 Үй жануарларын асырау жəне
күту

10.2.1.1 мал шаруашылығының ел
экономикасындағы мағынасын түсіну;
10.2.1.2 Қазақстан ауылшаруашылық өндірісі
дамуының негізгі бағыттарын білу
10.2.3.10 сиырды қолмен сауу дағдысын
меңгеру; 10.2.3.11 сүтті сүт өлшеуішпен
өлшеу;
10.2.3.12 практикалық жұмыстар орындау:
сүтті сүзу, суыту, сүт ыдысын күту;
10.2.3.13 сүт ыдысын жуу жəне кептіру
ережелерін білу, жуу құралдары;
10.2.3.14 сауыншының, арнайы киімінің жеке
гигиенасы ережелерін білу;
10.2.3.15 сауыншының функционалдық
міндеттерін білу

2.5 Үй жануарларына жемшөп дайындау
жəне оларды
азықтандыру

10.2.5.1 жануарладың денсаулығын
нығайтып, жоғарғы өнім алу үшін жазғы жəне
күзгі жайылымның мағынасын білу;
10.2.5.2 жемшөп дайындау жайдың
құрылысын білу;
10.2.5.3. жануарларды азықтандыру
ережелерін, рационын білу;
10.2.5.4 жемшөп құнарлылығының
мағынасын білу
10.2.5.5. жемшөп бірлігінің түсінігі;
10.2.5.6 сүт ыдыстарын жуу жəне кептіру,
сүзгіні тазалау жəне жуу ережелерін білу;
10.2.5.7 ыдыстарды дезинфекциялық
ерітіндімен жуу ережелерін білу;
10.2.5.8 астауларды тазалау ережелерін білу

2.7 Үй жануарла- 10.2.7.1 ірі мүйізді малды өсіру тəсілдерін
рын өсіру
білу;
10.2.7.2 өсіру үшін таза асыл тұқымды мал
түрлерін білу
2.8 Мал шаруа10.2.8.1 сүт жəне ет өнімдерін алу технолошылығы жəне құс гиясын білу
шаруашылығы
өнімдері
(Жалғасы 22-бетте)

RESMI

1.3 Материалдардың, құралсаймандардың
жəне
жабдықтардың
сараптамасы

2. Өндіргіш еңбек технологиясы

2.1 Ауыл-шаруашылық өндірісі
жөнінде жалпы
мəліметтер
2.3 Үй жануарларын асырау жəне
күту

2.5 Үй жануарларына жемшөп дайындау
жəне оларды
азықтандыру

2. Өндіргіш еңбек
технологиясы

1. Материалтану. Құрал-саймандар жəне
жабдықтар

3. Еңбек заттарының сараптамасы жəне бағалануы

2.7 Үй жануарларын өсіру

2.8 Мал шаруашылығы жəне құс
шаруашылығы
өнімдері
10.2.9.1 мал шаруашылығына арналған
2.9 Мал
шаруашылығын ауылшаруашылық машиналары түрлерін
механизациялау ажырата білу;
10.2.9.2 ауылшаруашылық машиналарымен
жұмыс жасай білу;
10.2.9.3 сиырларды саууды механизациялау
ерекшеліктерін білу;
10.2.9.4 сауын аппараттарын өз бетінше жинай білу;
10.2.9.5 сиырларды машинамен сауу барысында жұмыс қауіпсіздігі техникасын білу;
10.2.9.6 аппараттармен жəне аспаптармен
жұмыс істеу барысында қауіпсіздік техникасын сақтау
10.3.1.1 алған өнімдерді талқылау жəне
3.1 Еңбек
бағалау;
заттарының сараптамасы жəне 10.3.1.2 сауын аппараттарын өз бетінше
дайындау
бағалануы
10.3.1.3 өз бетінше қолмен сауып үйрену;
10.3.1.4 жануарларды азықтандыру рационына сараптама жүргізу;
10.3.1.5 ірі жəне құнарландырылған жемшөп
түрлерін анықтау;
10.3.1.6 мал шаруашылығында ажұмыс істеу
барысында қауіпсіздік техникасы ережелерін
сақтау;
10.3.1.7 жануарлардың өнімділігін тани білу
4-тоқсан
10.1.1.1 түрлі мəдениеттегі, нəсілдегі, діндегі
1.1 Еңбек пəні
адамдарға төзімділік көзқараспен қарау;
жөнінде жалпы
10.1.1.2 еңбек пəнін дайындауда материалмəліметтер
дар мен тəсілдерді салыстыру, саралау
1.2 ҚРЕңбек
10.1.2.1 оқу-еңбектік ұжымда кəсіби этиказаңнамасы жəне ны сақтау;
еңбек этикасы
10.1.2.2 кəсіби борыш жəне жауапкершілік
жөнінде ұғымның болуы;
10.1.2.3 үлкендер жəне құрбыластары
мен бірге қызмет жасау, топта жəне ұжымда
жұмыс істей білу
10.1.3.1 жұмысқа қажетті құрал1.3 Материалсаймандарды, материалдарды өз бетінше
дардың, құраліріктеп алу;
саймандардың
10.1.3.2 еңбек түрлерін салыстыру жəне ең
жəне
қолайлысын таңдап алу;
жабдықтардың
10.1.3.3 технологиялық карта бойынша өз
сараптамасы
бетінше жұмыс жасау, жұмысты жоспарлау
2.1 Ауылшаруашылық өндірісі
жөнінде жалпы
мəліметтер

10.2.1.1 мал шаруашылығының ел
экономикасындағы мағынасын түсіну;
10.2.1.2 Қазақстан ауылшаруашылық өндірісі
дамуының негізгі бағыттарын білу

2.3 Үй жануарла- 10.2.3.1 сиырлардың суалу жəне сауын
рын асырау жəне кезеңдерін білу;
күту
10.2.3.2 суалған жəне сауын сиырлардың
азықтану рационын білу;

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

7-сынып
7.1.1.1
өздерін Қазақстан
азаматы ретінде
сезіну;
7.1.1.2
«Омарташылық»
пəнінің
ерекшеліктерін зерделеу жəне белгілеу;
7.1.1.3
омарташы кəсібінің
ерекшеліктерін білу;
7.1.1.4 арнайы жəне
техникалық терминологияны түсіну жəне
өз сөзінде қолдану

8-сынып
8.1.1.1
өз Отанына деген мақтаныш сезімін
көрсете білу;
8.1.1.2 «Омарташылық» пəнінің ең
маңызды ерекшеліктері жөнінде білімін
жəне түсінігін көрсету;
8.1.1.3 араларға күтім көрсету барысында технологиялық операциялардың
терминдері мен атауларын түсіну жəне
өз сөзінде қолдану;
8.1.1.4
ағаш ұсталық технологиялық
операциялардың терминдері мен атауларын түсіну жəне өз сөзінде қолдану;
8.1.1.5
жұмыс орнын өз бетінше ұйымдастыру

Бөлімше

«Кəсіби еңбекке баулу. Омарташылық» оқу пəнінің мазмұны
117. «Кəсіби еңбекке баулу. Омарташылық» профилі бойынша
бағдарлама төмендегідей бөлімдерден тұрады:
1) 1-бөлім «Материалтану. Құрал-саймандар жəне жабдықтар»;
2) 2-бөлім «Еңбек пəнін дайындау технологиясы»;
3) 3-бөлім «Еңбек заттарының сараптамасы жəне бағалануы».
118. «Материалтану. Құрал-саймандар жəне жабдықтар» бөлімі келесі
бөлімшелерден тұрады:
1) еңбек пəні жөнінде жалпы мəліметтер;
2) ара ұясы, омарталық құрал-саймандар жəне омарталық құрылыстар;
3) шеберханадағы жəне омартадағы жұмыс қауіпсізідігінің ережелері;
4) еңбекті қорғау жəне еңбек заңнамасы;
119. «Еңбек пəнін дайындау технологиясы» бөлімі келесі бөлімшелерден
тұрады:
1) ара жанұясының биологиясы;
2) омартадағы көктемгі жұмыстар;
3) омартадағы жазғы жұмыстар;
4) омартадағы күзгі жұмыстар;
5) аралардың қысқы күтімі;
6) жемшөп базасы жəне тозаңдату;
7) омарта өнімін алу, оның сақтау жəне өңдеу;
8) аралардың аурулары, жаулары жəне зиянкестері;
9) ағаш ұсталық жұмыстар технологиясы;
10) қолданбалы-декоративтік шығармашылық
120. «Еңбек заттарының сараптамасы жəне бағалануы» бөлімі келесі
бөлімшені қамтиды:
1) еңбек заттарының сараптамасы жəне бағалануы.
121. Оқыту мақсаттарының жүйесі:
1) 1-бөлім «Материалтану»:

9-сынып
9.1.1.1 басқалардың пікіріне, əр түрлі
халықтар тарихы мен мəдениетіне
сыйлы көзқарас таныту;
9.1.1.2 «Омарташылық» пəнінің
ерекшеліктерін өз бетінше зерделеуге ұмтылыс жасау;
9.1.1.3 өндірістік омартады еңбекті
ұйымдастыру негіздері жөнінде
ұғымдардың;
9.1.1.4 өз басының ерекшеліктерін
кəсіби талаптармен үйлестіре білу;
9.1.1.5
араларға күтім көрсету жəне ағаш
ұсталық жұмыстары барысында
санитарлық-гигиеналық талаптарды
білу жəне орындау

10-сынып
10.1.1.1 түрлі мəдениеттегі,
нəсілдегі, діндегі адамдарға
төзімділік көзқараспен қарау;
10.1.1.2 ҚР ауылшаруашылығын дамытудағы омарташылықтың мағынасын түсіну;
10.1.1.3 кəсіби тұрғыда ғы өз
шешімін көрсете білу;
10.1.1.4
еңбек дағдысына заманауи
өмірдің қажетті жағдайы ретінде
қарауды əдетке айналдыру;
10.1.1.5
еңбек заттарын дайындау барысында материалдардың
қасиеттерін ескеру

8.1.2.1
екі корпусты ұяның құрылымын
білу;
8.1.2.2
жатақ ұяларды ажырата
білу, олардың құрылысының
ерекшеліктерін білу;
8.1.2.3
араларды көшіруге арналған
жəшіктердің құрылысы жайлы
мəліметтер; 8.1.2.4
аралар ұяларын бояйтын
түстерді білу; 8.1.2.5
ұялық жақтаулардың топтамасын білу;
8.1.2.6
жеңіл қоршамалардың
құрылымымдарымен танысу;
8.1.2.7
аталық бос балауыздар жөнінде
түсінік;
8.1.2.8
ұяларды жылытатын материалдар түрлері жайлы мəліметтер;
8.1.2.9
омарта қашауларының құрылымы
жөнінде мəліметтер;
8.1.2.10
аралармен жұмыс істегенде
киетін жейделер, шлемдер жəне
қолғаптар үлгілері жайлы ұғым;
8.1.2.11
ұялық шымылдықтың міндеті мен
қолдануын білу;
8.1.2.12 омарта шөткесінің
міндетін білу;
8.1.2.13
түтіндеткіштің құрылымын білу;
8.1.2.14
бос балауызды ұя жақтауындағы
сымға бекіту саймандарын ажырата білу;
8.1.2.15
төрт жақтаулы балшайқауыштың
құрылымын білу;
8.1.2.16 тескіштің құрылымы жəне
міндетімен танысу;
8.1.2.17
омарта арбасының құрылысы
жайлы түсінік; 8.1.2.18
ұяшықтар төбешіктерініңміндетін
білу;
8.1.2.19 бақылау ұяшығындағы
таразының міндетін түсіну;
8.1.2.20
қыстаудың құрылысы мен сипаттамасын білу;
8.1.2.21
омарта платформаларының
түрлері жайлы мəліметтер;
8.1.2.22
бұрғылар құрылымы мен түрлерін
білу;
8.1.2.23 егеулерді кертіктері бойынша ажырата білу;
8.1.2.24
ағаш желімінің негізгі түрлері мен
қасиетін білу;
8.1.2.25 бекіткіш бұйымдардың
түрлерін анықтау;
8.1.2.26
қол бұрғысының айналдырғыш
аспабы құрылысын түсіну;
8.1.2.27
қол араларды ажырата білу:
түрлерін, құрылымы мен міндетін
8.1.3.1
7.1.3.1
омарта қашауымен балауыздар- қол бұрғысымен жəне айналдыды кесу жəне ұя жақтауларын та- ратын аспаппен жұмыс істеу базалау барысында қауіпсіздік тех- рысында қауіпсіздік техникасы
никасы ережелерін сақтау;
ережелерін сақтау;
7.1.3.2
8.1.3.2 омарта шанышқысымен
омартадағы тəртіп ережелері
балауыз жақтауларын шығару
жөнінде түсінік;
барысында қауіпсіз жұмыс істеу
7.1.3.3
тəсілдерін сақтау;
ұсталық қол құрал-саймандармен 8.1.3.3
жұмыс істеу барысындағы
бал шайқауышпен жұмыс істеу
қауіпсіздік техникасы ережелерін барысында қауіпсіздік техникасы
сақтау;
ережелерін білу;
7.1.3.4
8.1.3. 3
бұрғы білдегімен қауіпсіз жұмыс
бу балауыз еріткішін қолданған
істеу тəсілдерін сақтау
кезде қауіпсіз жұмыс істеу
ерекшеліктерін білу
8.1.4.1
7.1.4.1
шеберханада қауіпсіз жұмыс істеу шеберханада жəне омартада өндірістік жұмыс
ережелерін түсіну;
барысындағы сақтық шараларын,
7.1.4.2 омартадағы тəртіп
жарақаттанушылықтың алдынережелерін түсіну;
алу шараларын, себептерін білу;
7.1.4.3
8.1.4.2
жұмыс уақыты жəне демалыс
өрт сөндірудің алғашқы
уақыты жөнінде ұғымды түсіну
құралдарын қолдану ережелерін
білу;
8.1.4.3
ҚРеңбек заңнамасы жайлы
түсінік

7.1.2.1
араларұяларының эволюциясы
жөнінде ұғым; 7.1.2.2
ағаш қуысындағы ұяны(борть),
колода жəне сапетканы ажырата
білу; 7.1.2.3
жақтаулы ұяның тарихын білу;
7.1.2.4
жақтаулы ұяның құрылысы
жөнінде ұғым;
7.1.2.5
ұялық жақтаудың құрылысын
білу;
7.1.2.6
омарталық сымның міндетін білу;
7.1.2.7
ұялық жақтауға сым тартуға
арналған құрылғының құрылысын
білу;
7.1.2.8
бос балауыздыңміндетін білу;
7.1.2.9
ұяға арналған жастық жəне кенепше жайлы ұғым;
7.1.2.10
омарталық қашаудың құрылысы
мен міндетін білу; 7.1.2.11
булы балауыз
еріткіштіңқұрылысы мен міндетін
білу;
7.1.2.12
омарташының арнайы киімін білу;
7.1.2.13
балауыз жақтауларын
салуға арналған жəшік пен
омарташының жұмыс жəшігі
құрылымын ажырата білу;
7.1.2.14
омарта шанышқысы мен омарта пышағының құрылымы мен
міндетін білу;
7.1.2.15
түтіндеткіштің міндеті жайлы
ұғым;
7.1.2.16
балауыз жақтауларынашуға
арналған вананың құрылымын
білу;
7.1.2.17
бал шайқауыштың құрылысы мен
міндетін білу;
7.1.2.18
бал сүзгісінің құрылысы мен
міндетін білу;
7.1.2.19
араның су ішетін астаулары
жөнінде мəліметтер; 7.1.2.20 араларды көшіретін платформаның
міндетін түсіну; 7.1.2.21
аралар қыстауының құрылысы
мен міндетін білу;
7.1.2.22
ұялар мен жақтауларды жасауға
арналған ағаш материалдардың
атаулары мен қасиеттерін білу;
7.1.2.23
бұрғылайтын үстел білдегінің
құрылысы мен міндетін білу;
7.1.2.24
жұқа қол арасының құрылысы
мен міндетін білу;
7.1.2.25
тегістеуіш тері жəне оның
міндетін білу

9.1.2.1 көпкорпусты ұяның, дүкен
жалғамаларының құрылысын білу;
9.1.2.2
ұябекіткіштерінің құрылысы жайлы білу;
9.1.2.3 көпкорпусты ұяның
ұялық жақтаулары мен дүкен
жалғамаларын ажырата білу;
9.1.2.4
жақтаулар ұстағыштарының
құрылымын білу;
9.1.2.5
балауыздың майдагерлік (кустарный) өндірісіне арналған ойғыш
білдектердің құрылсы жайлы білу;
9.1.2.6
тозаң ұстағыштың құрылымын білу;
9.1.2.7
аналық тор мен аналық
қалпақшаның міндетін білу;
9.1.2.8
араларға арналған төбе
жемсалғыштардың құрылымын
білу;
9.1.2.9
ұяларды жылытатын материалдар
жайлы мəліметтер;
9.1.2.10
ара үйірін шешуге арналағн
жабдықтар жайлы білу;
9.1.2.11
күн балауызерітікішінің құрылымы
мен міндетін білу;
9.1.2.12
түтіндеткіштің жанармайы түрлері
менқасиеттерін білу;
9.1.2.13
араларды тексеруге арналған
шатырдың құрылысын білу;
9.1.2.14 ұя көтергіштерінің
құрылысы жайлы мəліметтер;
9.1.2.15
бал шайқауыштың топтамасын
жақтаулар саны бойынша білу;
9.1.2.16 хордалық жəне радиандық
бал шайқауыштарды ажырата білу;
9.1.2.17
балды сақтауға жəне
тасымалдауға арналған ыдыстар
жайлы мəліметтер; 9.1.2.18
қыстаулар түрлерін білу; 9.1.2.19
көшпенді вагон құрылымын білу;
9.1.2.20
ағаш материалын сақтау
ережелерін білу, кептірудің
тəсілдері мен мақсаты;
9.1.2.21
ағаш жонғыш білдектің құрылымын
жəне міндетін білу;
9.1.2.22
қол электр құралының түрлері,
құрылымы жəне қолданылуын білу;
9.1.2.23 тегістегіштің міндетін
түсіну;
9.1.2.24
ағаш өңдеу білдектерінің негізгі
түрлерін, міндеттерін білу;
9.1.2.25
ағашқа арналаған лактардың негізгі
түрлері мен қасиеттерін білу;
9.1.2.26
негізгі араланатын материалдарды
белгілеу;
9.1.2.27 жалпақ материалдардың
сипаттамаларын білу (ДВП, ДСП,
шере(фанера))
9.1.3.1 электрленгенқол құралсаймандарымен жұмыс істеу барысында қауіпсіздік техникасы
ережелерін сақтау;
9.1.3.2
ішінде аралары бар ұяларды
көшірген кезде қауіпсіз жұмыс істеу
тəсілдерінің ерекшеліктерін білу;
9.1.3.3
айналатын кассеталары бар
бал шайқауышпен жұмыс істеу
барысындақауіпсіздік техникасы
ережелерін білу;
9.1.3.4 түтіндеткішті жағу жəне
қолдану барысында өрт қауіпсіздігі
талаптарын сақтау

10.1.2.1
бақылау ұяның құрылысы мен
міндетін білу;
10.1.2.2
некелік ұяның құрылысы мен
міндетін білу;
10.1.2.3
ұялардың жылы жəне суық
күндердегі ерекшеліктерін білу;
10.1.2.4
секциялы бал алу үшін балауыз жақтаулары жайлы білу;
10.1.2.5
у жинағыш жақтаулар жайлы
білу; 10.1.2.6
араларды алшақтатқыштың
құрылымы мен міндетін білу;
10.1.2.7
балауыздардың өндірістік
өндірілуі жөнінде жалпы түсінік;
10.1.2.8
электр күшейткіштің құрылымы
жəне жұмыс істеу қағидасын
білу; 10.1.2.9
бөлгіш тордың құрылысы мен
міндетін білу; 10.1.2.10
балауыздық жақтауларды
басып шығаруға
арналған бу жəне электр
пышақтардыңқұрылысы
жөнінде жалпы түсінік;
10.1.2.11
балауыздық жақтауларды
басып шығаруға арналған
білдектердің құрылымы
жөнінде мəліметтер
10.1.2.12 қысуға арналған
білдектің құрылысы жөнінде
түсінік; 10.1.2.13 электр бал
шайқауыштың құрылымын білу;
10.1.2.14 бағдарламалық
басқаруы бар бал шайқауыштар
жайлы түсінік; 10.1.2.15
бал тұндырғыштардың
құрылымымен танысу;
10.1.2.16 балды кристалсыздандыру камераларының
құрылымын түсіну;
10.1.2.17 балауыз еріткіш
пен балауыз престегіштің
құрылымы жөнінде түсінік;
10.1.2.18 аналық араларды
жасанды шығаруға арналаған
жабдықтар мен құралдарды
білу;
10.1.2.19
ара павильонының құрылысы
жөнінде түсінік;
10.1.2.20 кептіру
камераларының құрылымын
білу;
10.1.2.21 фанера, ДСП, ДВП
кесудің ерекшеліктерін білу;
10.1.2.22
жұқа ара білдегінің құрылымы
мен жұмыс істеу қағидасын
білу

10.1.3.1 жұқа ара білдегімен
жұмыс істеу барысында қауіпсіздік техникасы
ережелерін сақтау;
10.1.3.2 электр қауіпсізідігі талартарын сақтау;
10.1.3.3 бояу жұмыстарын
жүргізген кезде желдету
режимін сақтау;
10.1.3.4 бал салынған ыдыстарды тасымалдаған кезде қапуіпсіз тəсілдердің
ерекшеліктерін білу;
10.1.3.5 араларды дəрілік
препараттармен өңдеу барысында қауіпсіздік техникасы
ережелерін сақтау
9.1.4.1
10.1.4.1 ҚР омарташылық туражұмысшылар мен қызметкерлердің лы заңымен танысу;
негізгі құқықтары мен міндеттері,
10.1.4.2 омарташылықта жəне
ағаш өңдеуде еңбекті қорғауды
еңбекті қорғау жəне еңбектік
ұйымдастыру жұмыстарын
келісім шарт жайлы білу;
түсіну;
9.1.4.2
еңбек тəртібі, еңбек ақы, еңбек тап- 10.1.4.3 еңбек гигиенасы,
өндірістік санитария жəне жеке
сырмасын орындау жауапкерілігі,
материалдық жауапкершілік
гигиена негіздерін білу;
жөніндегі ұғымдарды түсіну;
10.1.4.4
9.1.4.3
шеберханада жəне омартаөрт болған жағдайда эвакуациялық да өрт қауіпсіздігі талаптарын
жоспарға бағдарлана білу
орындау

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

Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға арналған
7-9 (10) сыныптар үшін «Кəсіби еңбекке баулу» пəнінен
жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасына 13-қосымша

1-кесте
Бөлімше
1.1.
Еңбек пəні
жөнінде
жалпы
мəліметтер

1.2. Материалдардың, құрал-саймандардың жəне жабдықтардың сараптамасы

1.2 ҚРЕңбек
заңнамасы жəне
еңбек этикасы

3-тоқсан
10.1.1.1 түрлі мəдениеттегі, нəсілдегі, діндегі
адамдарға төзімділік көзқараспен қарау;
10.1.1.2 еңбек пəнін дайындауда материалдар мен тəсілдерді салыстыру, саралау
10.1.2.1 оқу-еңбектік ұжымда кəсіби этиканы сақтау;
10.1.2.2 кəсіби борыш жəне жауапкершілік
жөнінде ұғымның болуы;
10.1.2.3 үлкендер жəне құрбыластары
мен бірге қызмет жасау, топта жəне ұжымда
жұмыс істей білу
10.1.3.1 жұмысқа қажетті құралсаймандарды, материалдарды өз бетінше
іріктеп алу;
10.1.3.2 еңбек түрлерін салыстыру жəне ең
қолайлысын таңдап алу;
10.1.3.3 технологиялық карта бойынша өз
бетінше жұмыс жасау, жұмысты жоспарлау
10.2.1.1 мал шаруашылығының ел
экономикасындағы мағынасын түсіну
10.2.1.2 Қазақстан ауылшаруашылық өндірісі
дамуының негізгі бағыттарын білу
10.2.3.14 сауыншының, арнайы киімінің жеке
гигиенасы ережелерін білу;
10.2.3.15 сауыншының функционалдық
міндеттерін білу;
10.2.3.16 бұқашықтар мен тайыншаларды
күту жайлы қажетті деректерді білу;
10.2.3.17 төлді бөлуді, бұқашықтарды
бордақылауға қоюды білу;
10.2.3.18 тайыншаларды сауын малды
көбейту үшін өсіру ережелерін білу;
10.2.3.19 бордақы төлді бағу ережелерін,
азықтандыру нормалары мен рационын,
бордақылаудың аяқталуын білу;
10.2.3.20 практикалық жұмыстарды орындау: бордақы төлдердің жайларын тазалау,
жем-шөпті тұтынуға дайындау, рационы мен
реттілігіне байланысты тарату, суғару;
10.2.3.21 сиырларды машинамен сауу
ережелерін білу;
10.2.3.22 қолмен жəне механизацияланып
атқарған жұмыстардың сапасын бағалау;
10.2.3.23 бұзауларды жаю, жайылымда
суғару ережелерін білу;
10.2.3.24 бұзауларды жастық топқа бөлу
нормативтерін білу;
10.2.3.25 бұзау қораларындағы қысқы
уақыттағы жұмыстарға қойылатын негізгі
талаптар;
10.2.3.26 сиырларды байлап бағу тəсілдерін
білу, олардың қолданылуы;
10.2.3.27 сиырларды байламай бағу
ережелерін білу, сиырлардың бокста
бағылуы;
10.2.3.28 сүт фермаларындағы сумен қамту
жүйесі жөнінде түсінік, сиыр қораларындағы
су өткізгіш құбырлар;
10.2.3 29 автосуарғыш жайлы түсінік,
автосуарғыштың құрылысы жəне жүрісі;
10.2.3.30 фермадағы вентиляциялық
жабдықтар, канализациялық жүйе жөнінде
түсінік
10.2.5.2 жемшөп дайындау жайдың
құрылысын білу; 10.2.5.3 жануарларды
азықтандыру ережелерін, рационын білу;
10.2.5.4 жемшөп құнарлылығының
мағынасын білу;
10.2.5.5 жемшөп бірлігінің түсінігі;
10.2.5.6 ірі мүйізді мал төлддерінің азығын
білу; 10.2.5.7 əр жастағы бұзауларды
азықтандыру ережелерін білу, бұзау
өміріндегі уыздық жəне сүүттік кезеңдер;
10.2.5.8 бұзауға сүт ішкізу сызбаларын жасау
10.2.5.9 топтық қораларға жемшөп тарату ережелерін білу, сүт бергеннен
кейін бұзаулардың түрлі заттарды ему
дағдыларын тию
10.2.7.1 ірі мүйізді малды өсіру тəсілдерін
білу;
10.2.7.2. өсіру үшін таза асыл тұқымды мал
түрлерін білу;
10.2.7.3. малды бұдандастыру жайлы түсінік;
10.2.7.4. ірі мүйізді малдың өнімділігін
қалыптастыру жағдайларын білу
10.2.8.1 сүт жəне ет өнімдерін алу технологиясын білу

1.3 Шеберханада жəне омартада жұмыс
істеу барысындағы қауіпсіздік техникасы
ережелері

1.1 Еңбек пəні
жөнінде жалпы
мəліметтер

10.2.3.3 суалған сиырды жəне сауын сиырды
азықтандыру ерекшеліктерін білу;
10.2.3.4 жемшөп таратудың кезектілігін білу;
10.2.3.5 бір сиырға тəуліктік нормасын өлшеп
беруді білу;
10.2.3.6 сиыр емшегінің құрылымын білу;
10.2.3.7 сиырды қолмен сауу, сауу режимі,
жылдамдық, қайта сауу, емшекті уқалау
ережелерін білу дайындау;
10.2.3.9 сиырды толықтай сауу мағынасын
білу;
10.2.3.10 сиырды қолмен сауу дағдысын
меңгеру;
10.2.3.11 сүтті сүт өлшеуішпен өлшеу;
10.2.3.12 практикалық жұмыстар орындау:
сүтті сүзу, суыту, сүт ыдысын күту;
10.2.3.13 сүт ыдысын жуу жəне кептіру
ережелерін білу, жуу құралдары;
10.2.3.14 сауыншының, арнайы киімінің жеке
гигиенасы ережелерін білу;
10.2.3.15 сауыншының функционалдық
міндеттерін білу;
10.2.3.16 бұқашықтар мен тайыншаларды
күту жайлы қажетті деректерді білу;
10.2.3.17 төлді бөлуді, бұқашықтарды
бордақылауға қоюды білу;
10.2.3.18 тайыншаларды сауын малды
көбейту үшін өсіру ережелерін білу;
10.2.3.19 бордақы төлді бағу ережелерін,
азықтандыру нормалары мен рационын,
бордақылаудың аяқталуын білу;
10.2.3.20 практикалық жұмыстарды орындау: бордақы төлдердің жайларын тазалау,
жем-шөпті тұтынуға дайындау, рационы мен
реттілігіне байланысты тарату, суғару;
10.2.3.21 сиырларды машинамен сауу
ережелерін білу;
10.2.3.22 қолмен жəне механизацияланып
атқарған жұмыстардың сапасын бағалау;
10.2.3.23 бұзауларды жаю, жайылымда
суғару ережелерін білу;
10.2.3.24 бұзауларды жастық топқа бөлу
нормативтерін білу;
10.2.3.25 бұзау қораларындағы қысқы уақыттағы жұмыстарға қойылатын негізгі талаптар;
10.2.3.26 сиырларды байлап бағу тəсілдерін
білу, олардың қолданылуы;
10.2.3.27 сиырларды байламай бағу
ережелерін білу, сиырлардың бокста
бағылуы;
10.2.3.28 сүт фермаларындағы сумен қамту
жүйесі жөнінде түсінік, сиыр қораларындағы
су өткізгіш құбырлар;
10.2.3 29 автосуарғыш жайлы түсінік,
автосуарғыштың құрылысы жəне жүрісі;
10.2.3.30 фермадағы вентиляциялық жабдықтар, канализациялық жүйе жөнінде
түсінік;
10.2.3.31 жайылым түрлерін білу: шалғындар, құрғақ сай-салалар, орманды жайылымдар;
10.2.3.32 жайылымның ерікті жəне айдау
жүйесі, табиғи жəне дақылды жайылымдар
жайлы білу;
10.2.3.33 малдарды жайылымға айдап
шығару тəртібін білу
2.5 Үй жануар10.2.5.1 жануарладың денсаулығын
ларына жемнығайтып, жоғарғы өнім алу үшін жазғы жəне
шөп дайындау
күзгі жайылымның мағынасын білу;
10.2.5.2 жемшөп дайындау жайдың
жəне оларды
құрылысын білу;
азықтандыру
10.2.5.3. жануарларды азықтандыру
ережелерін, рационын білу;
10.2.5.4 жемшөп құнарлылығының
мағынасын білу;
10.2.5.5. жемшөп бірлігінің түсінігі;
10.2.5.6. ірі мүйізді мал төлддерінің азығын
білу; 10.2.5.7. əр жастағы бұзауларды
азықтандыру ережелерін білу, бұзау
өміріндегі уыздық жəне сүүттік кезеңдер;
10.2.5.8 бұзауға сүт ішкізу сызбаларын жасау;
10.2.5.9. топтық қораларға жемшөп тарату ережелерін білу, сүт бергеннен
кейін бұзаулардың түрлі заттарды ему
дағдыларын тию;
10.2.5.10 сүт ыдыстарын жуу жəне кептіру,
сүзгіні тазалау жəне жуу ережелерін білу;
10.2.5.11 ыдыстарды дезинфекциялық
ерітіндімен жуу ережелерін білу;
10.2.5.12 астауларды тазалау ережелерін
білу
2.7 Үй жануарла- 10.2.7.1 ірі мүйізді малды өсіру тəсілдерін
рын өсіру
білу;
10.2.7.2. өсіру үшін таза асыл тұқымды мал
түрлерін білу;
10.2.7.3. малды бұдандастыру жайлы түсінік;
10.2.7.4. ірі мүйізді малдың өнімділігін
қалыптастыру жағдайларын білу
10.2.8.1 сүт жəне ет өнімдерін алу техноло2.8 Мал шаруашылығы жəне құс гиясын білу
шаруашылығы
өнімдері
2.9 Мал
10.2.9.1 мал шаруашылығына арналған
шаруашылығын ауылшаруашылық машиналары түрлерін
механизациялау ажырата білу;
10.2.9.2 ауылшаруашылық машиналарымен
жұмыс жасай білу;
10.2.9.3 сиырларды саууды механизациялау
ерекшеліктерін білу;
10.2.9.4 сауын аппараттарын өз бетінше жинай білу;
10.2.9.5 сиырларды машинамен сауу барысында жұмыс қауіпсіздігі техникасын білу;
10.2.9.6 аппараттармен жəне аспаптармен
жұмыс істеу барысында қауіпсіздік техникасын сақтау
3.1 Еңбек
10.3.1.1 алған өнімдерді талқылау жəне
заттарының сабағалау;
раптамасы жəне 10.3.1.2 сауын аппараттарын өз бетінше
бағалануы
дайындау;
10.3.1.3 өз бетінше қолмен сауып үйрену;
10.3.1.4 жануарларды азықтандыру рационына сараптама жүргізу;
10.3.1.5 ірі жəне құнарландырылған жемшөп
түрлерін анықтау;
10.3.1.6 мал шаруашылығында ажұмыс істеу;
барысында қауіпсіздік техникасы ережелерін
сақтау;
10.3.1.7 жануарлардың өнімділігін тани білу

2.2. Омартадағы көктемгі жұмыстар

3.1 Еңбек
заттарының сараптамасы жəне
бағалануы

10.2.9.1 мал шаруашылығына арналған
ауылшаруашылық машиналары түрлерін
ажырата білу;
10.2.9.2 ауылшаруашылық машиналарымен
жұмыс жасай білу;
10.2.9.3 сиырларды саууды механизациялау
ерекшеліктерін білу
10.3.1.1 алған өнімдерді талқылау жəне
бағалау;
10.3.1.2 өз бетінше қолмен сауып үйрену;
10.3.1.3 жануарларды азықтандыру рационына сараптама жүргізу;
10.3.1.4 ірі жəне құнарландырылған жемшөп
түрлерін анықтау;
10.3.1.5 мал шаруашылығында ажұмыс істеу
барысында қауіпсіздік техникасы ережелерін
сақтау

3. Еңбек заттарының сараптамасы жəне бағалануы

1. Материалтану. Құрал-саймандар

3. Еңбек заттарының сараптамасы жəне бағалануы

2.9 Мал
шаруашылығын
механизациялау

1.4 Еңбекті қорғау жəне
ҚРеңбек заңнамасы

(Жалғасы. Басы 13-21-беттерде)
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2.1. Ара жанұясының биологиясы

22

7-сынып

8-сынып

9-сынып

10-сынып

7.2.1.1 ара жанұясының
құрамын білу;
7.2.1.2
сыртқы бейнесі бойынша аталық, аналық жəне
жұмысшы араны тани білу;
7.2.1.3 аталық, аналық жəне
жұмысшы араның рөлін
білу;
7.2.1.4 араның сыртқы
құрылысын білу;
7.2.1.5
аралардың құрылысжайларыжөнінде түсінік;
7.2.1.6
балуыздардағы
ұяшықтардың пішіні жөнінде
түсінік;
7.2.1.7
аралардың балауыз
шығаруы жөнінде түсінік;
7.2.1.8
аралар ұясы жəне өсіп
көбеюі жөнінде түсінік;
7.2.1.9
ара жанұясының жыл бойғы
өмірі жөнінде жалпы түсінік
7.2.2.1 аралардың қыстаудан шығу мерзімдерін білу;
7.2.2.2 су ішетін астаудың
орнатылуын білу;
7.2.2.3 түтіндеткіш жанармайын дайындау;
7.2.2.4
аралардың көктемгі ұшып
өтуі жөнінде жалпы түсінік;
7.2.2.5
аралар жанұясының
көктемгі тексерісі жөнінде
түсінік;
7.2.2.6 ұяларды тазалаудың
алғашқы дағдыларын
меңгеру;
7.2.2.7 ұяларды жуу;
7.2.2.8 ұяларды кептіріп
қою;
7.2.2.9 ұяларды дезинфекциялау жөнінде түсінік;
7.2.2.10
аралар жанұяларын тексеру техникасы жөнінде
түсінік;
7.2.2.11 аралардың көктемгі
күтімі жөнінде түсінік;
7.2.2.12 ұялық жақтауға сым
тартуды білу;
7.2.2.13
ескі балауыздарды кесіп тастау дағдыларын меңгеру;
7.2.2.14 балауыз жақтауларын тазалауды білу;
7.2.2.15 балауыз
жақтауларынан ескі
сымдарды алып тастау
тəсілдерін білу;
7.2.2.16 ұялардың
кеңейтілуі жəне ара
жаұясының өсуі жайлы
түсінік;
7.2.2.17 омартада
құжаттарды толтыру
жөнінде түсінік

8.2.1.1 аралар арасында жасына қарай міндеттердің
бөлінуі жайлы түсінік ;
8.2.1.2 ара денесінің
құрылысын білу (басы, кеудесі,
іші, аяқтары, қанаттары);
8.2.1.3 ара бізгегінің
құрылысы жəне шағуы жайлы
түсінік;
8.2.1.4 балауыз жақтауындағы
ашық жəне жабық өсіп көбеюді
тани білу;
8.2.1.5 балауыз жақтауындағы
ұяшықтардың негізгі түрлерін
аырата білу;
8.2.1.6 аралардың балауыз шығаруының басталуы
белгілерін білу;
8.2.1.7 аралардың балшырынжинау үдерісі жөнінде
түсінік;
8.2.1.8
жұмысшы араның даму
кезеңдерін білу;
8.2.1.9
ара жанұясының жыл бойғы
өмірінің тəртібімен танысу
8.2.2.1 арларды қыстаудан
шығаратын жерді таңдау
жөнінде түсінік;
8.2.2.2 ұяларды көшіру жəне
орналастыру ережелерін білу;
8.2.2.3 түтіндеткішті жағу
тəсілдері жөнінде түсінік;
8.2.2.4 ара шаққанда көмек
көрсете білу;
8.2.2.5 алғашқы көктемгі аралап ұшуды бақылау;
8.2.2.6 алғашқы көктемгі аралап ұшу кезіндегі аралардың
іс-əрекеті жөнінде түсінік;
8.2.2.7 араларды тексеру техникасын білу;
8.2.2.8 араларды тексеруге
арналған құрал-саймандарды
қолдана білу;
8.2.2.9 араларды алғашқы
тексеру барысында жанұяның
күшін анықтау;
8.2.2.10 ұяларды балауызы
мен ара желімін (прополис)
бөле отырып тазалау;
8.2.2.11 ұялар мен құралсаймандарды дезинфекциялау
тəсілдерін білу;
8.2.2.12 араларды таза
ұяларға көшіружайлы түсінік;
8.2.2.13
ұяларды қысқарту жəне жылыту тəсілдері жайлы түсінік;
8.2.2.14
жанұяларын біріктіру жөнінде;
8.2.2.15 араларды көктемгі
азықтандырудың себептерін
білу;
8.2.2.16 аралар ұяларын балауыз жақтауларымен кеңейту
тəсілдерін білу;
8.2.2.17
бос балауызды ұялық
жақтаудағы сымға бекіту
тəсілдерін білу

9.2.1.1 жұмысшы аралардың ұялық жəне
ұшқыш болып бөлінуі жайлы түсінік;
9.2.1.2 жас аралардың бағдарлы ұшып
шығуы жайлы түсінік;
9.2.1.3 аталық, аналық жəне жұмысшы
араның өмірлерінің ұзақтығы жөнінде
мəліметтер;
9.2.1.4 араның ас қорыту органдарының
жүйесі жөнінде түсінік;
9.2.1.5 араның тыныс алу жəне қан айналым органдарын зерделеу;
9.2.1.6 араның жəне аталық араның өсіп
көбеюін тани білу;
9.2.1.7 өтпелі, бүйірлі, балды
ұяшықтарды, олардың міндетін ажырата білу;
9.2.1.8
аралардың балауыз шығаруына əсер
ететін факторларды білу;
9.2.1.9
аралардың балшырынды балға айналдыру үдерісі жөнінде түсінік;
9.2.1.10
аралардың балтозаңды дайындау үдерісі
жайлы;
9.2.1.11 аралардың тірішілік əрекетінің
мерзімділіктігін білу
9.2.2.1 арларды қыстаудан шығаратын
алаңға қойылатын талаптарды білу;
9.2.2.2
арларды қыстаудан шығаратын алаңды
дайындау;
9.2.2.3
арларды қыстаудан шығара білу;
9.2.2.4
ұяларды көшіру барысында аралар
сыртқа ұшып шықан жағдайда өз ісəрекетің жайлы білу;
9.2.2.5
алғашқы аралап ұшуын бақылау барысында аралар жанұяларының жағдайын
анықтау;
9.2.2.6
нашар қыстап шыққан жанұяларды
анықтай білу; 9.2.2.7
түтіндеткішті жаққан кезде өрт қауіпсіздігі
ережелерін білу; 9.2.2.8
араларды тексерген кезде түтіндеткішті
қолдана білу; 9.2.2.9
араларды тексеру техникасын меңгеру;
9.2.2.10
араларды таза ұяларға көшіру тəсілдерін
білу; 9.2.2.11
аналық араны таба білу;
9.2.2.12 алғашқы тексеру барысында
жемнің саны мен сапасын анықтау;
9.2.2.13
ұяларды қысқарту жəне жылыту
тəсілдерін білу; 9.2.2.14
аралар жанұяларын біріктіру тəсілдерін
білу;
9.2.2.15 араларды көктемгі азықтандыру
түрлерін білу;
9.2.2.16 бал жəне қант шырынын дайындау технологиясы жайлы түсінік;
9.2.2.17 араларға жемдік астауын тарату
тəсілдерін білу;
9.2.2.18 ұяларды жақтаулармен кеңейту
тəсілдерін білу;
9.2.2.19 жақтауларды балауыздата білу;
9.2.2.20 аралар жанұясын тексеру журналын жүргізу жайлы түсінік

10.2.1.1 ұрғашы арадан аналық
араның пайда болу себептері мен
белгілерін білу;
10.2.1.2 ұрғашылық жанұяның
пайда болу себептерін білу;
10.2.1.3 дөңес өсіп көбеюді тани
білу;
10.2.1.4 араның иіс сезу, сезіну,
есту органдары жайлы түсінік;
10.2.1.5 араның сілекей бездері
жөнінде түсінік;
10.2.1.6 араның есту, көру, сезіну,
иіс сезу органдарының құрылысы
жəне функциялары жөнінде
түсінік;
10.1.2.7 араның дабыл қақыш
жүйесі жөнінде білу (араның биі);
10.1.2.8 араның қозғалысы мен
ұшуы жөнінде мəліметтерді білу;
10.1.2.9 аналық сүт жөнінде
түсінік;
10.1.2.10 аналық араларды
шығару жəне ауыстыру жөнінде
мəліметтер;
10.1.2.11 ұрықты (тұқымдалғыш)
жəне ұрықсыз аналық араларды
ажырата білу
10.2.2.1. арларды қыстаудан
шығаратын жерді таңдау;
10.2.2.2
жылыжайдағы ең ерте аралап
ұшып шығу жайлы түсінік;
10.2.2.3
түрлі типтегі ұяларда араларды
тексеру техникасын білу;
10.2.2.4 түтіндеткішті жағу
тəсілдерін білу;
10.2.2.5
түтіндеткіш жанармайының сипаттамасын білу;
10.2.2.6
аналықтары жоқ жанұяларды
түзеу тəсілдері жайлы түсінік;
10.2.2.7
өсіп көбеюі бойынша аналық
аралардың сапасын анықтау;
10.2.2.8
ұяны қысқарту жəне шектеу
тəсілдерін білу;
9.2.2.9 аралар жанұяларын
біріктіру тəсілдерін білу;
10.2.2.10 аралар жанұяларын
күшейту тəсілдерін білу;
10.2.2.11 аралардың ұядан
ұшып кету себептері жөнінде
мəліметтер;
10.2.2.12 араларды азықтандыру
дағдыларын меңгеру;
10.2.2.13 араларды азықтандыру
тəсілдерін білу;
10.2.2.14 ұялық жақтауға сым
тарту;
10.2.2.15
бос балауызды бекітудің түрлі
тəсілдерін білу;
10.2.2.16 екінші корпустарды қою
арқылы ұяларды кеңейту жөнінде
түсінік;
10.2.2.17 аралар жанұяларын тексеру журналын толтыру

(Жалғасы 23-бетте)
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9.2.9.1
лекаланың көмегімен, тормен белгілеу;
9.2.9.2
қатты ағаштарды сүргілеу жəне аралау
тəсілдерін меңгеру;
9.2.9.3
электрбұрғымен жұмыс істеу, қуыстарды
бұрғылау, бұранда шегелерді кіргізу,
шығару тəсілдерінмеңгеру;
9.2.9.4
ағаш тақталарды, фанераларды, ДСП,
ДВП қиюды орындау;
9.2.9.5
жұқа ара білдегімен жұмыс жасау
тəсілдерін меңгеру;
10.2.9.6
ағаш кесу білдегінде жұмыс істеу
тəсілдерін білу

10.2.9.1
сызбалар, үлгілер, шаблондар
бойынша дайындамалар жасау,
өз бетінше белгілеме құралдарын
таңдау;
10.2.9.2
ағашты түрлі тəсілдермен
кесу (бүйірінен,тігінен жəне
көлденеңнен);
10.2.9.3
ұялардың негізгі зақымдануын
анықтау жəне жою;
10.2.9.4
қол электр құралдарымен жұмыс
жасау тəсілдерін меңгеру;
10.2.9.5
майлы жəне эмаль бояуларымен,
олифамен жұмыстар орындау

7.2.10.1 суретті шаблон бойынша белгілеу
тəсілдерін меңгеру;
7.2.10.2
жұқа қол арамен кесу
тəсілдерін меңгеру;
7.2.10.3
жұқа қол арамен қарапайым
миниатюралар кесу;
7.2.10.4
бұйымдарға лак жəне сұйық
затжағу тəсілдері жайлы
түсінік

8.2.10.1 көшірме қағаз арқылы
суретке белгілер салу;
8.2.10.2
жұқа қол арамен көлемді миниатюралар кесу;
8.2.10.3
мұғаліммен бірге миниатюралар жинап құру;
8.2.10.4
ағашты күйдіру тəсілдерін
меңгеру

9.2.10.1
жұқа қол арамен
панно жəне пазлдар кесу;
9.2.10.2
түрлі желімдер көмегімен детальдарды
желімдеу; технологиясын сақтау;
9.2.10.3
ағаш ою тəсілдерін меңгеру;
9.2.10.4
ағаш бетін түрлі лактармен өңдеу

10.2.10.1
жұқа қол арамен күрделі суреті
бар бұйымдарды кесу;
10.2.10.2
жұқа қол ара білдегімен аралау
тəсілдерін меңгеру;
10.2.10.3
ағаш бетіне нақыштама жүргізу
тəсілдерін меңгеру;
10.2.10.4
бұйымды өз бетінше жинап
құрастыру

10.2.8.1
аралардың америкалық жəне
европалық шіру ауруларының
белгілерін білу;
10.2.8.2
химиялық, шырындық жəне
тозаңдық токсикоз жайлы
мəліметтер;
10.2.8.3 ауылшаруашылық
дақылдарын улы химикаттарамен өңдеу барысында омартаны
қорғау жайлы түсінік

Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға арналған
7-9 (10) сыныптар үшін «Кəсіби- еңбекке баулу. Омарташылық»
пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын
жүзеге асыру бойынша ұзақмерзімді жоспар
1) 7-сынып:
4-кесте
Бөлімше

Оқыту мақсаттары

1-тоқсан
7.1.1.1 өздерін Қазақстан азаматы ретінде
сезіну;
7.1.1.2 «Омарташылық» пəнінің
ерекшеліктерін зерделеу жəне белгілеу
7.1.2.1 аралар ұяларының эволюциясы
1.2 Материалжөнінде ұғым;
дардың, құрал7.1.2.2 ағаш қуысындағы ұяны(борть), колосаймандардың
да жəне сапетканы ажырата білу;
жəне
7.1.2.3 жақтаулы ұяның тарихын білу;
жабдықтардың
7.1.2.4 жақтаулы ұяның құрылысы жөнінде
сараптамасы
ұғым;
7.1.2.5 ұялық жақтаудың құрылысын білу;
7.1.2.6 омарталық қашаудың құрылысы мен
міндетін білу;
7.1.2.7 омарташының арнайы киімін білу;
7.1.2.8 омарта шанышқысы мен омарта
пышағының құрылымы мен міндетін білу;
7.1.2.9 балауыз жақтауларын ашуға
арналған вананың құрылымын білу;
7.1.2.10 бал шайқауыштың құрылысы мен
міндетін білу;
7.1.2.11 бал сүзгісінің құрылысы мен міндетін
білу;
7.1.2.12 жұқа қол арасының құрылысы мен
міндетін білу;
7.1.2.13 жұқа қол арасының құрылысы мен
міндетін білу
1.3 Шеберханада 7.1.3.1 омарта қашауымен балауыздарды
кесу жəне ұя жақтауларын тазалау барысынжəне омартада; қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтау;
да жұмыс істеу
7.1.3.2 омартадағы тəртіп ережелері жөнінде
барысындағы
қауіпсіздік техни- түсінік
касы ережелері
1.4 Еңбекті қорғау 7.1.4.1 шеберханада қауіпсіз жұмыс істеу
жəне ҚРеңбек
ережелерін түсіну;
заңнамасы
7.1.4.2 омартадағы тəртіп ережелерін түсіну
7.2.1.1 ара жанұясының құрамын білу;
2.1 Ара
жанұясының био- 7.2.1.2 сыртқы бейнесі бойынша аталық,
аналық жəне жұмысшы араны тани білу;
логиясы
7.2.1.3 аталық, аналық жəне жұмысшы
араның рөлін білу;
7.2.1.4 араның сыртқы құрылысын білу;
7.2.1.5 аралардың құрылыс-жайлары
жөнінде түсінік;
7.2.1.6 балуыздардағы ұяшықтардың пішіні
жөнінде түсінік
2.2 Омартадағы 7.2.2.1 аралардың қыстаудан шығу
мерзімдерін білу;
көктемгі
жұмыстар
7.2.2.2су ішетін астаудың орнатылуын білу;
7.2.2.3 түтіндеткіш жанармайын дайындау;
7.2.2.4 аралардың көктемгі ұшып өтуі жөнінде
жалпы түсінік;
7.2.2.5 аралар жанұясының көктемгі тексерісі
жөнінде түсінік
2.3 Омартадағы 7.2.3.1 балды айдап шығару үшін балауыз
жазғы жұмыстар жақтауларын ұялардан таңдап алу жөнінде
түсінік;
7.2.3.2 балшайқау тəсілдерін меңгеру жəне
балшайқауыш құрал-саймандарын дайындау;
7.2.3.3 балауыз жақтауларын омарта
шанышқысымен басып шығарудың алғашқы
дағдыларын меңгеру;
7.2.3.4 балшайқауышпен жұмыс істеудің
алғашқы дағдыларын меңгеру;
7.2.3.5 басты бал жинаудан кейін аралар
жанұяларында жұмысшы аралар санының
азаюы жөнінде түсінік
2.4 Омартадағы 7.2.4.1 ұяларды қысқарту дағдыларын
күзгі жұмыстар
меңгеру;
7.2.4.2 бос корпустарды қаттау;
7.2.4.3 балауыз жақтауларын көшірме
жəшіктерге орналастыру тəсілдерін білу;
7.2.4.4 араларды қыстатуға қажет жемшөп
қорының мөлшерін білу;
7.2.4.5 аралардың күзгі азықтандырылуы
жайлы түсінік
2.5 Аралардың
7.2.5.1 аралардың қыстаудағы қысқы күтімі
қысқы күтімі
жөнінде түсінік
2.6 Омартаның
7.2.6.1 аралардың жемшөптік базасы жайжемшөптік балы түсінік;
засы
7.2.6.2 аралардың гүлдерден шырын жəне
тозаң жинауы жайлы жалпы түсінік;
7.2.6.3 аралардың шырыннан бал дайындауы жөнінде жалпы түсінік;
7.2.6.4 бал мен балтозаңның араның неізгі
тағамы екенін білу
2.7 Омарта
7.2.7.1 балдың пайдалы қасиеттері мен адам
өнімдерінің тех- өміріндегі мағынасы жайлы мəліметтер;
нологиясы
7.2.7.2 балдың кристалдану үдерісімен танысу;
7.2.7.3 балдың органолептикалық қасиетері
жөнінде мəліметтер (түр, түс, иіс);
7.2.7.4 балауыз өнімі жөнінде түсінік;
7.2.7.5 забрус деген не, жəне оның қасиеттері
7.2.8.1 ара аурулары жəне өсіп көбеюі жай2.8 Ара аурулары, дұшпандары лы түсінік;
жəне зиянкестері 7.2.8.2 жұқпалы жəне жұқпалы емес аурулар
жайлы түсінік
2.9 Ағаш ұсталық 7.2.9.1 тегістеуіш терімен жұмыс жасау
жұмыстар техно- тəсілдерін білу;
логиясы
7.2.9.2 ағашты арамен аралау тəсілдерін
меңгеру
2.10
7.2.10.1 суретті шаблон бойынша белгілеу
Декоративтіктəсілдерін меңгеру;
қолданбалы
7.2.10.2 жұқа қол арамен кесу тəсілдерін
шығармашылық меңгеру
3.1 Еңбек
7.3.1.1 өз жұмысы мен жолдастарың
заттарының сажұмысына сараптама жасап баға беруге
раптамасы жəне ұмтылу
бағалануы
7.3.1.2 жұмыстың жетістіктері мен
кемшіліктерін белгілеу
1.1 Еңбек пəні
жөнінде жалпы
мəліметтер

2-тоқсан
7.1.1.1 өздерін Қазақстан азаматы ретінде
сезіну;
7.1.1.2 «Омарташылық» пəнінің
ерекшеліктерін зерделеу жəне белгілеу;
7.1.1.3 омарташы кəсібінің ерекшеліктерін
білу;
7.1.1.4 арнайы жəне техникалық терминологияны түсіну жəне өз сөзінде қолдану
1.2 Материал7.1.2.1 аралар қыстауының құрылысы мен
дардың, құралміндетін білу;
саймандардың
7.1.2.2 ұялар мен жақтауларды жасауға
жəне
арналған ағаш материалдардың атаулары
жабдықтардың
мен қасиеттерін білу;
сараптамасы
7.1.2.3 бұрғылайтын үстел білдегінің
құрылысы мен міндетін білу;
7.1.2.4 тегістеуіш тері жəне оның міндетін
білу
1. Шеберханада 7.1.3.1 ұсталық қол құрал-саймандармен
жəне омартажұмыс істеу барысындағы қауіпсіздік технида жұмыс істеу
касы ережелерін сақтау;
барысындағы
7.1.3.2 бұрғы білдегімен қауіпсіз жұмыс істеу
қауіпсіздік техни- тəсілдерін сақтау
касы ережелері
1.4 Еңбекті қорғау 7.1.4.1 шеберханада қауіпсіз жұмыс істеу
ережелерін түсіну
жəне ҚР еңбек
заңнамасы
7.2.1.1 ара жанұясының құрамын білу;
2.1 Ара
жанұясының био- 7.2.1.2 ара жанұясының жыл бойғы өмірі
жөнінде жалпы түсінік
логиясы
2.2 Омартадағы 7.2.2.1 аралардың қыстаудан шығу
көктемгі
мерзімдерін білу;
жұмыстар
7.2.2.2 су ішетін астаудың орнатылуын білу;
7.2.2.3 түтіндеткіш жанармайын дайындау
1.1 Еңбек пəні
жөнінде жалпы
мəліметтер

9-сынып
9.3.1.1 техникалық терминологияны қолдана отырып өз жұмысы
мен басқалар жұмысының идеялары мен тақырыптарын суреттеу;
9.3.1.2
өз жұмысы мен басқалар
жұмысын бейімдеу, жетілдіру
жөнінде конструктивті
комментарийлерді тыңдап,
ұсыныстар жасау;
9.3.1.3
дайын жұмысты бүкіл сыныпқа
көрсету;
9.3.1.4
оқу-еңбек тобының жалпы
жұмысына табысты қосылу

10-сынып
10.3.1.1
Өз еңбек əрекетін барабар
бағалай білу;
10.3.1.2. кəсіби талаптарды жекелік құзыреттілік
деңгейімен ұштастыра білу;
10.3.1.3.
бұйым үлгісіне өз бетінше
сараптама жүргізу;
10.3.1.4. бұйымды
əзірлеудің технологиялық
реттілігін құрастыру;
10.3.1.5. қалыптасқан
кəсіби қозғалыс
дағдыларының болуы

2.3 Омартадағы
жазғы жұмыстар

2Еңбек пəнін дайындау технологиясы

8.2.9.1
мұғалімнің көмегімен,
теникалық сурет, үлгі жəне
сызба бойынша детальдарға
белгі салу;
8.2.9.2
сүргілеу құралдарымен жұмыс
істеу тəсілдерін меңгеру;
8.2.9.3
ұяларды жөндеу барысында
қуыстарды, тесіктерді тегістеу;
8.2.9.4
егеумен, жоңғышпен жұмыс
істеу тəсілдерін меңгеру;
8.2.9.5
ұялар мен қуыстарды қашау;
8.2.9.6 куыстарды
бұрғылармен тесу

10.2.6.1
омартаның балдық балансын құру
жөнінде түсінік;
10.2.6.2
аймақтың негізгі бал жинауға
арналған ауылшаруашылық
өсімдіктері жөнінде мəліметтерді
білу;
10.2.6.3 негізгі бал жинауға
арналған өсімдіктердің болжамды
гүлдеу мерзімдерін білу;
10.2.6.4.
ерте, ортаңғы жəне кеш бал
жинауды қамтамасыз ететін
жайылымдық телімді таңдау жайлы түсінік;
10.2.6.5
омарташылықта жемшөп базасын
көбейту жəне жақсарту тəсілдері
жайлы мəліметтер;
10.2.6.6 үздіксіз бал жинау
конвейері жөнінде түсінік;
10.2.6.7
ауылшаруашылық дақылдарын
тозаңдату барысында араларды
иіске жəне аймаққа үйрету жайлы түсінік
10.2.7.1
шіре балын алу жайлы түсінік;
10.2.7.2
шіре балының қасиеттерін білу;
10.2.7.3 балды купаждау технологиясымен танысу; 10.2.7.4 балдың
қаптамасына қойылатын талаптармен танысу;
10.2.7.5
балдың ылғалтартыштығы жайында түсінік; 10.2.7.6
жасанды бал жайлы мəліметтер;
10.2.7.7
сыққышты қолдану арқылы балауыз шығару технологиясы жөнінде
түсінік
10.2.7.8
бос балауыз шығару
автоматтандырылған линиясы
жайлы түсінік; 10.2.7.9
аналық сүт жинау технологиясы
жайлы түсінік; 10.2.7.10
ара уын жинау технологиясы жайлы түсінік

8-сынып
8.3.1.1 мұғалімнің жартылай
көмегімен өзіне ағымдық бақылау
жүргізу;
8.3.1.2 жұмыс сапасын тексеру;
8.3.1.3
өз сөзінде техникалық терминологияны қолдану;
8.3.1.4 мұғалімнің сұрақтары бойынша жəне өз бетінше атқарған
жұмысы жайлы сөздік есеп беру;
8.3.1.5 мұғалімнің сұрақтары
бойынша жəне өз бетінше өз
бұйымына жан-жақты сараптама жасау;
8.3.1.6 тапсырманы орындаудың
реттілігін жоспарлау

3.Еңбек заттарының сараптамасы жəне бағалануы

10.2.5.1
қыстаудағы ұялардың орналасу
тəртібін білу;
10.2.5.2 араларды қысқы
азықтандыру үшін азығын дайындау технологиясын меңгеру;
10.2.5.3
қыстаудың температурасы мен
ылғалдылығын реттеу

7-сынып
7.3.1.1
өз жұмысы мен жолдастарың
жұмысына сараптама жасап баға
беруге ұмтылу;
7.3.1.2 жұмыстың жетістіктері
мен кемшіліктерін белгілеу;
7.3.1.3
үйренген теминдерді қолдана
отырып істелген жұмыстар жайында есеп беру;
7.3.1.4 нұсқауларды түсіну жəне
ойында сақтау (жұмысқа тапсырма), еңбек жағдайына бейімделу;
7.3.1.5
алған білімдерін практикада
қолдану

1. Материалтану. Құрал-саймандар жəне жабдықтар

9.2.5.1
аралардың қыстаудағы қысқы күтімі бойынша шараларды білу;
9.2.5.2
аралар жанұяларын тыңдау тəсілдерін
білу;
9.2.5.3 аралардың қысқы азықтарын тарату технологиясымен таныс;
9.2.5.4
аралардың клуб ішіндегі қозғалысы
жөнінде түсінік
9.2.6.1
8.2.6.1
бал жинауға арналған өсімдіктердің
ара жанұясы тұтынатын
гүлдеу мерзімі мен өскен жері бойынша
азықтың мөлшері жөнінде
сипаттамасын білу;
түсінік;
9.2.6.2
8.2.6.2
мектеп ауласында өсетін бал өсімдіктердің балөнімділігі жайлы түсінік;
9.2.6.3
жинауға болатын көктемгі
бал жинауға арналған жазғы өсімдіктерді,
өсімдіктерді тану;
гүлдеу мерзімдерін білу;
8.2.6.3
9.2.6.4
бал жинауға арналған негізгі
шырын бөлінуіне ауа температурасының,
жазғы өсімдіктерді білу;
ылғалдығының, күн сəулесінің, топырақ
8.2.6.4
ылғалдығының əсері жайлы түсінік;
бал жинайтын өсімдіктердің
гүлдеу мерзімдерін білу;
9.2.6.5
8.2.6.5
аралардың гүл тозаңдарынан балтозаң
аралардың тозаң мен шырын дайындау үдерісі жөнінде түсінік;
жинау үдерісі жөнінде түсінік; 9.2.6.6
8.2.6.6
аралардың шіре балын жинауы жөнінде
ара гүлтозаңы деген не екенін түсінік;
білу;
9.2.6.7
8.2.6.7 балаңқұртардың азығы ауылшаруашылық дақылдарын тозаңдату
телімінде омарта ұяларының орналасуы
болатын балтозаң жайлы
жөнінде мəліметтер
мəліметтер;
.
8.2.6.8 ауылшаруашылық
дақылдарын тозаңдату
үдерісінде бал араларының
мағынасы жөнінде түсінік
9.2.7.1
8.2.7.1
балдың ылғалдығы жөнінде мəліметтер;
балдың топтамасы жайлы
9.2.7.2
түсінік
балды бүрку жайлы түсінік; 9.2.7.3
8.2.7.2
балдың пісіп жетілуін қарапайым тəсілмен
балдың пісіп жетілуі жөнінде
анықтау;
түсінік;
8.2.7.3 балды тұндыру техно- 9.2.7.4
логиясымен танысу;
ортадан тепкіш, балауыздық жəне
8.2.7.4
секциялық балды ажырата білу;
кристалдардың өлшеміне
9.2.7.5
қарай балдың кристалдану
балдың кері кристалдану үдерісімен тажылдамдығына əсер ететін
нысу;
факторларды білу;
9.2.7.6
8.2.7.5 балауыз өнімдерінің
балды сақтау жағдайлары жөнінде
түрлерін ажырата білу;
мəліметтер;
9.2.7.7 күн еріткішінде бадауызды алу
8.2.7.6
еріткіштен алынған балауызды технологиясы жөнінде түсінік;
9.2.7.8
тазалау технологиясын білу;
бос балауыздымайдагерлік тəсілмен
8.2.7.7
балауыздың қасиеттерін білу; өндіру жөнінде мəліметтер;
9.2.7.9
8.2.7.8 бос балауыздарды
балауызды сақтау талаптарын білу;
өндіру жайлы түсінік;
9.2.7.10
8.2.7.9
омарта мервасы жайлы түсінік; прополис жинауды көбейтуге арналағн
құрылғылар жөнінде түсінік; 9.2.7.11
8.2.7.10 прополисті балауыз
жақтауларының бетінен жəне гүл тозаңдарын тозаңаулағыштың
көмегімен жинау жайлы түсінік.
ұяның ішкі қабырғаларынан
жинау тəсілдерін білу;
8.2.7.11
прополистің емдік қасиеттері
жөнінде мəліметтер
8.2.8.1
9.2.8.1
сау жəне ауру жанұя белгілері аралардың аскосфероз, нозематоз,
жайлы түсінік алу;
варроатоз ауруларының белгілерін білу;
8.2.8.2
9.2.8.2
ауру себептері жөнінде
аралардың жұқпалы жəне жұқпалы емес
мəліметтер; 8.2.8.3
аурулары жайлы мəліметтерді; 9.2.8.3
араларды емдеу тəсілері мен ара жанұяларын варроатоздан қорғау
препараттары жөнінде жалпы тəсілдерін білу;
түсінік;
9.2.8.4
балауыз күйесімен күресу тəсілдерін білу
8.2.8.4
ара дұшпандары мен омарта
өнімдерінің зиянкестерін тану
8.2.5.1 қыстату кезінде араларды тыңдау технологиясымен
танысу;
8.2.5.2
араларды қысқы азықтандыру
себептерін білу;
8.2.5.3
аралардың қысқы
азықтандырылуының негізгі
түрлерін білу

Бөлімше
3.1. Еңбек
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сараптамасы жəне
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7.2.5.1
аралардың клуб ішіндегі
мінез-қылықтары жөнінде
жалпы түсінік;
7.2.5.2
аралардың қыстаудағы
қысқы күтімі жөнінде түсінік;
7.2.5.3
аралардың қысқы
азықтандырылуы жөнінде
түсінік
7.2.6.1
аралардың жемшөптік базасы жайлы түсінік;
7.2.6.2
бал жинауға арналған
өсімдіктер жайлы түсінік;
7.2.6.3
негізгі көктемгі бал жинауға
арналған өсімдіктердің атауларын білу;
7.2.6.4
негізгі көктемгі бал жинауға
арналған өсімдіктердірді
гербарлық үлгілері бойынша тану;
7.2.6.5
аралардың гүлдерден шырын жəне тозаң жинауы
жайлы жалпы түсінік;
7.2.6.6
аралардың шырыннан бал
дайындауы жөнінде жалпы
түсінік;
7.2.6.7
бал мен балтозаңның
араның неізгі тағамы екенін
білу
7.2.7.1 балдың пайдалы қасиеттері мен адам
өміріндегі мағынасы жайлы
мəліметтер;
7.2.7.2 балдың кристалдану
үдерісімен танысу;
7.2.7.3 балдың
органолептикалық қасиетері
жөнінде мəліметтер (түр,
түс, иіс);
7.2.7.4 балауыз өнімі
жөнінде түсінік;
7.2.7.5 забрус деген не,
жəне оның қасиеттері;
7.2.7.6 бу балауыз еріткішін
өніммен жəне сумен толтыру;
7.2.7.7 балауыз қасиеттері
жайлы жалпы түсінік;
7.2.7.8
балауыздың
омарташылықта жəне əр
түрлі салада қолдануы жайлы мəліметтер;
7.2.7.9
прополистің қасиеттері
жөнінде түсінік;
7.2.7.10 прополисті балауыз жақтауларының бетінен
алғашқы жинау дағдыларын
меңгеру
7.2.8.1 ара ауруларыжəне
өсіп көбеюі жайлы түсінік;
7.2.8.2
жұқпалы жəне жұқпалы
емес аурулар жайлы түсінік;
7.2.8.3
омартада жəне жайларда
санитарлық-гигиеналық
жағдайларын жүргізу
дағдыларын меңгеру;
7.2.8.4 ара дұшпандары
жəне омарта өнімдерінің
зиянкестері жөнінде жалпы түсінік
7.2.9.1мұғалімнің көмегімен
үлгі жəне сызба бойынша
тапсырманы бағдарлау;
7.2.9.2
сызғыштың, бұрыштықтың
көмегімен карандашпен
белгі салу;
7.2.9.3
тегістеуіш терімен жұмыс
жасау тəсілдерін білу;
7.2.9.4
ағашты арамен аралау
тəсілдерін меңгеру;
7.2.9.5
шеге, бұранда шеге, желім
көмегімен құрауды жүзеге
асыру;
7.2.9.6 білдекте тесіктерді
тесу жұмыстарын жүргізу

10.2.4.1 аралардың күзгі өсірілуі
жөнінде түсінік;
10.2.4.2
түрлі ұяларда ұяшықтарды
қалыптастыру дағдыларын
меңгеру;
10.2.4.3
аралардың күзгі өсірілуі үшін
азық дайындау жəне азық қорын
толықтыру;
10.2.4.4
аралардың күзгі өсірілуі үшін азық
бөлу дағдыларын меңгеру;
10.2.4.5 аралары бар ұяларды
қыстауға кіргізу

3) 3-бөлім «Еңбек заттарының сараптамасы жəне бағалануы»:
3-кесте

Бөлім

10.2.3.1
балауыз жақтауларын ұяларға
бекіте білу;
10.2.3.2 ұялардың бөлшектерін
ленталармен, ұстатқыштармен,
кронштейндермен бекіту
тəсілдерін білу;
10.2.3.3
ұяларды тиеуді жəне түсіруді
жүзеге асыра білу;
10.2.3.4
араларды демдеу себептерін
білу;
10.2.5.
платформалардың бал
жинауыштарға қарасты орналасуы жайлы түсінік;
10.2.3.6 үйірленумен күрес
тəсілдері жөнінде түсінік;
10.2.3.7
үйірден шығып кеткен ара
жанұяларынан жұмысын
қабылдау тəсілдерін білу;
10.2.3.8
құрама бұрмаларды ұйымдастыру
тəсілдерін білу;
10.2.3.9
аналақ араларды баяу аламастыру жайлы түсінік;
10.2.3.10 омартадағы
селекциялық жұмыстар жайлы
жалпы түсінік;
10.2.3.11 араларды көп корпусты
ұяларда ұстау жайлы түсінік;
10.2.3.12 балжинауыш
жанұяларын құру жайлы
мəліметтер;
10.2.3.13
балы бар жақтауларды ұялардан
шығару тəсілдерін меңгеру;
10.2.3.14 дүкен жалғамаларын
ұялардан шешу;
10.2.3.15 айдалған жақтауларды
кептіру тəсілдерін білу;
10.2.3.16 жақтауларды омарташы
пышағымен шығару тəсілдерін
білу;
10.2.3.17 электр
балшайқауыштардың құрылымы
жөнінде түсінік
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9.2.3.1
араларды тасымалдау алдында ұяның
балауыздық жақтауларын ажырата білу;
9.2.3.2
ұялардың бөлшектерін бекіту тəсілдерін
білу;
9.2.3.3
ұяларды омарталық платформаларда
бекіту тəсілдерін білу;
9.2.3.4
ұяларды жерде ұстағанда оларды орналастыру жөнінде түсінік;
9.2.3.5
араларды тасымалдау барысында
ұяларды желдетудің мағынасын білу;
9.2.3.6
үйірлендірудің алдын-алу тəсілдері
жөнінде түсінік;
9.2.3.7
омарталық жəне қуыстық аналық ұяларды
ажырата білу;
9.2.3.8
омартаны өсіру үшін үйірлерді қолдану
жайлы түсінік;
9.2.3.9
үйірден шығып кеткен ара жанұяларынан
жұмысын қабылдау жөнінде түсінік;
9.2.3.10
бұрулар арқылыаралар жанұяларын жасанды бөлу жөнінде мəліметтер;
9.2.3.11
бал жинаудың көлеміне қарай аралардың
балауыздарға мұқтаждығы жайлы
мəліметтер;
9.2.3.12
араларды жатақ ұяларда ұстау технологиясы жөнінде түсінік;
9.2.3.13
дүкен жалғамалары мен аралар
кетіргіштерін қолдану;
9.2.3.14
көмекші аналық араларды қолдану
арқылы аралар жанұясын күшейту технологиясы жайлы түсінік;
9.2.3.15
аналық араларды алмастыру себептері
мен тісілдері жайлы түсінік;
9.2.3.16
балы бар жақтауларды омарташы
пышағымен шығару дағдыларын меңгеру;
9.2.3.17 айналмалы кассеталары бар
балшайқауышта бал шайқау технологиясын меңгеру
9.2.4.1
жатақ ұяларындағы ұяшықтарды қысқарту
тəсілдерін меңгеру;
9.2.4.2
ұяшықтарды қысқарту барысында ұялық
шымылдықтарын қолдану;
9.2.4.3.
аралар ұяларын қысқа жиыстыру
дағдыларын меңгеру;
9.2.4.4 жемшөп қорын есептеу тəсілдері
жөнінде түсінік;
9.2.4.5
араларды қант шырынымен күзгі
азықтандыру дағдыларын меңгеру;
9.2.4.6 аралардың ұрлығы жөнінде түсінік
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8.2.3.1
араларды тасымалдау алдында балауыз жақтауларын
ұяшықтарда бекіту тəсілдерін
білу;
8.2.3.2 жақтаулар
сыналарының міндеті мен
құрылымы жайлы түсінік;
8.2.3.3 ұялардың ұстатқышы
жөнінде мəліметтер;
8.2.3.4.
араларды жерде жəне платформаларда асыраудың
артықшылығы мен
кемшіліктерін білу;
8.2.3.5
аралар үйірленуінің себептері
мен белгілерін білу;
8.2.3.6 үйірді тарту жəне
шығаруға арналған
құрылғылар жөнінде түсінік;
8.2.3.7
үйірді шығару тəсілдерін білу;
8.2.3.8
бас бал жинау кезінде
аралардың балауыздарға
мұқтаждығы жайлы
мəліметтер;
8.2.3.9 араларды екі корпусты
ұяларда бағу технологиясы
жөнінде түсінік;
8.2.3.10 бөлгіш торды қолдану;
8.2.3.11 піскен балы бар балауыз жақтауларын анықтау;
8.2.3.12
балы бар балауыз
жақтауларын таңдау тəсілдерін
меңгеру;
8.2.3.13 балауыз жақтауларын
омарта шанышқысымен басып шығарудың тəсілдерін
меңгеру;
8.2.3.14 айналмалы кассеталары бар балшайқауышта
бал шайқау технологиясын
меңгеру;
8.2.3.15 басты бал жинау
аяқталғаннан кейін аралар
жанұяларындажұмыстың азаю
себептерін білу;
8.2.3.16 корпустарды алу
арқылы ұяларды қысқарту
тəсілдерін білу
8.2.4.1
аралар ұяларын қысқа жиыстыру жайлы түсінік; 8.2.4.2
аралардың күзгі
азықтандырылуы себептерін
білу;
8.2.4.3
бос балауыз жақтауларын
сақтау жөнінде түсінік;
8.2.4.4
араларды қыстату тəсілдері
жайлы түсінік;
8.2.4.5
араларды қыстауға жеткізу
мерзімдері жайлы түсінік
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7.2.3.1
аралар жанұяларын бал
жинату үшін тасымалдауға
дайындау жөнінде түсінік;
7.2.3.2
ұяларды көшіру
тəсілдеріжөнінде
мəліметтер;
7.2.3.3
араларды жерде жəне
платформаларда асырау
жөнінде түсінік;
7.2.3.4
аралардың үйірлену үдерісі
жөнінде түсінік;
7.2.3.5
бас қолдаушы балжинау
жəне аралар жанұясын оған
дайындау жайлы түсінік;
7.2.3.6 қолдаушы балжинау
жайлы түсінік;
7.2.3.7
араларды түрлі ұяларда
бағу жайлы жалпы түсінік;
7.2.3.8 ұялардың негізгі
түрлерінің артықшылығы
мен кемшіліктері жөнінде
мəліметтер;
7.2.3.9
балауыз жақтауларының
айналымы жайлы түсінік;
7.2.3.10
балды айдап шығару үшін
балауыз жақтауларын
ұялардан таңдап алу
жөнінде түсінік;
7.2.3.11 балшайқау
тəсілдерін меңгеру жəне
балшайқауыш құралсаймандарын дайындау; 7.2.3.12 балауыз
жақтауларын омарта
шанышқысымен басып
шығарудың алғашқы
дағдыларын меңгеру;
7.2.3.13 балшайқауышпен
жұмыс істеудің алғашқы
дағдыларын меңгеру;
7.2.3.14
басты бал жинаудан кейін
аралар жанұяларында
жұмысшы аралар санының
азаюы жөнінде түсінік
7.2.4.1 ұяларды қысқарту
дағдыларын меңгеру;
7.2.4.2
бос корпустарды қаттау;
7.2.4.3
балауыз жақтауларын
көшірме жəшіктерге орналастыру тəсілдерін білу;
7.2.4.4
араларды қыстатуға қажет
жемшөп қорының мөлшерін
білу; 7.2.4.5
аралардың күзгі
азықтандырылуы жайлы
түсінік

1. Материалтану. Құрал-саймандар жəне жабдықтар

2.10 Декоративтік-қолданбалы
шығармашылық

2.9 Ағаш ұсталық жұмыстар технологиясы

2.8 Ара аурулары, дұшпандары
жəне зиянкестері

2.7 Омарта өнімдерінің технологиясы

2.6 Омартаның жемшөптік базасы жəне тозаңдату

2.5 Аралардың қысқы күтімі

2.4 Омартадағы күзгі жұмыстар

2.3 Омартадағы жазғы жұмыстар

(Жалғасы. Басы 13-22-беттерде)

23

7.2.3.1 аралар жанұяларын бал жинату үшін;
тасымалдауға дайындау жөнінде түсінік;
7.2.3.2 ұяларды көшіру тəсілдері жөнінде
мəліметтер
2.4 Омартадағы 7.2.4.1 ұяларды қысқарту дағдыларын
күзгі жұмыстар
меңгеру;
7.2.4.2 бос корпустарды қаттау;
7.2.4.3 балауыз жақтауларын көшірме
жəшіктерге орналастыру тəсілдерін білу;
7.2.4.4 араларды қыстатуға қажет жемшөп
қорының мөлшерін білу;
7.2.4.5 аралардың күзгі азықтандырылуы
жайлы түсінік
2.5 Аралардың
7.2.5.1 аралардың клуб ішіндегі мінезқысқы күтімі
қылықтары жөнінде жалпы түсінік;
7.2.5.2 аралардың қыстаудағы қысқы күтімі
жөнінде түсінік;
7.2.5.3 аралардың қысқы азықтандырылуы
жөнінде түсінік
7.2.6.1 аралардың жемшөптік базасы жай2.6 Омартаның
лы түсінік;
жемшөптік ба7.2.6.2 бал жинауға арналған өсімдіктер жайзасы жəне
лы түсінік;
тозаңдату
7.2.6.3 негізгі көктемгі бал жинауға арналған
өсімдіктердің атауларын білу
2.7 Омарта
7.2.7.1 балдың пайдалы қасиеттері мен адам
өнімдерінің тех- өміріндегі мағынасы жайлы мəліметтер;
7.2.7.2 балдың кристалдану үдерісімен танологиясы
нысу;
7.2.7.3 балдың органолептикалық қасиетері
жөнінде мəліметтер (түр, түс, иіс);
7.2.7.4 балауыз өнімі жөнінде түсінік;
7.2.7.5 забрус деген не, жəне оның қасиеттері
7.2.8.1 ара аурулары жəне өсіп көбеюі жай2.8 Ара аурулары, дұшпандары лы түсінік;
жəне зиянкестері 7.2.8.2 жұқпалы жəне жұқпалы емес аурулар
жайлы түсінік;
7.2.8.3 омартада жəне жайларда санитарлықгигиеналық жағдайларын жүргізу дағдыларын
меңгеру;
7.2.8.4 ара дұшпандары жəне омарта
өнімдерінің зиянкестері жөнінде жалпы
түсінік
2.9 Ағаш ұсталық 7.2.9.1 мұғалімнің көмегімен үлгі жəне сызба
жұмыстар техно- бойынша тапсырманы бағдарлау;
7.2.9.2 сызғыштың, бұрыштықтың көмегімен
логиясы
карандашпен белгі салу;
7.2.9.3 шеге, бұранда шеге, желім көмегімен
құрауды жүзеге асыру;
7.2.9.4 тегістеуіш терімен жұмыс жасау
тəсілдерін білу;
7.2.9.5 тегістеуіш терімен жұмыс жасау
тəсілдерін білу;
7.2.9.6 білдекте тесіктерді тесу жұмыстарын
жүргізу
7.2.10.1 суретті шаблон бойынша белгілеу
2.10
тəсілдерін меңгеру;
Декоративтік7.2.10.2 жұқа қол арамен кесу тəсілдерін
қолданбалы
шығармашылық меңгеру;
7.2.10.3 жұқа қол арамен қарапайым миниатюралар кесу
7.3.1.1 үйренген теминдерді қолдана отырып
3.1 Еңбек
істелген жұмыстар жайында есеп беру;
заттарының сараптамасы жəне 7.3.1.2 нұсқауларды түсіну жəне ойында сақтау (жұмысқа тапсырма), еңбек
бағалануы
жағдайына бейімделу

3-тоқсан
7.1.1.1 өздерін Қазақстан азаматы ретінде
сезіну;
7.1.1.2 «Омарташылық» пəнінің
ерекшеліктерін зерделеу жəне белгілеу
7.1.1.3 омарташы кəсібінің ерекшеліктерін
білу
7.1.1.4 арнайы жəне техникалық терминологияны түсіну жəне өз сөзінде қолдану
7.1.2.1 омарталық сымның міндетін білу;
1.2 Материал7.1.2.2 ұялық жақтауға сым тартуға арналған
дардың, құралқұрылғының құрылысын білу;
саймандардың
жəне
7.1.2.3 бос балауыздың міндетін білу;
жабдықтардың
7.1.2.4 булы балауыз еріткіштің құрылысы
сараптамасы
мен міндетін білу
1.3 Шеберханада 7.1.3.1 ұсталық қол құрал-саймандармен
жұмыс; істеу барысындағы қауіпсіздік технижəне омартакасы ережелерін сақтау;
да жұмыс істеу
7.1.3.2 бұрғы білдегімен қауіпсіз жұмыс істеу
барысындағы
қауіпсіздік техни- тəсілдерін сақтау
касы ережелері
1.4 Еңбекті қорғау 7.1.4.1 Еңбекті қорғау жəне ҚР еңбек
жəне ҚР еңбек
заңнамасы;
заңнамасы
7.1.4.2 жұмыс уақыты жəне демалыс уақыты
жөнінде ұғымды түсіну
7.2.1.1 араның сыртқы құрылысын білу;
2.1 Ара
жанұясының био- 7.2.1.2 аралардың құрылыс-жайлары
жөнінде түсінік; 7.2.1.3 балуыздардағы
логиясы
ұяшықтардың пішіні жөнінде түсінік
2.2 Омартадағы 7.2.2.1 ұялық жақтауға сым тартуды білу;
7.2.2.2 ескі балауыздарды кесіп тастау
көктемгі
дағдыларын меңгеру;
жұмыстар
7.2.2.3 балауыз жақтауларын тазалауды білу;
7.2.2. балауыз жақтауларынан ескі сымдарды алып тастау тəсілдерін білу
2.3 Омартадағы 7.2.3.1 ұяларды көшіру тəсілдері жөнінде
жазғы жұмыстар мəліметтер;
7.2.3.2 араларды жерде жəне платформаларда асырау жөнінде түсінік
2.4 Омартадағы 7.2.4.1 ұяларды қысқарту дағдыларын
күзгі жұмыстар
меңгеру; 7.2.4.2 бос корпустарды қаттау;
7.2.4.3 балауыз жақтауларын көшірме
жəшіктерге орналастыру тəсілдерін білу;
7.2.4.4 араларды қыстатуға қажет жемшөп
қорының мөлшерін білу
7.2.4.5 аралардың күзгі азықтандырылуы
жайлы түсінік
2.5 Аралардың
7.2.5.1 аралардың клуб ішіндегі мінезқысқы күтімі
қылықтары жөнінде жалпы түсінік;
7.2.5.2 аралардың қыстаудағы қысқы күтімі
жөнінде түсінік;
7.2.5.3 аралардың қысқы азықтандырылуы
жөнінде түсінік
2.6 Омартаның
7.2.6.1 аралардың жемшөптік базасы жайжемшөптік балы түсінік; 7.2.6.2 бал жинауға арналған
засы
өсімдіктер жайлы түсінік;
7.2.6.3 негізгі көктемгі бал жинауға арналған
өсімдіктердің атауларын білу
7.2.7.1 бу балауыз еріткішін өніммен жəне
2.7 Омарта
өнімдерінің тех- сумен толтыру; 7.2.7.2 балауыз қасиеттері
нологиясы
жайлы жалпы түсінік;
7.2.7.3 балауыздың омарташылықта жəне əр
түрлі салада қолдануы жайлы мəліметтер;
7.2.7.4 прополистің қасиеттері жөнінде
түсінік;
7.2.7.5 прополисті балауыз жақтауларының
бетінен алғашқы жинау дағдыларын меңгеру
2.8 Ара аурула7.2.8.1 ара дұшпандары жəне омарта
ры, дұшпандары өнімдерінің зиянкестері жөнінде жалпы
жəне зиянкестері түсінік
2.9 Ағаш ұсталық 7.2.9.1 мұғалімнің көмегімен үлгі жəне сызба
жұмыстар техно- бойынша тапсырманы бағдарлау;
логиясы
7.2.9.2 сызғыштың, бұрыштықтың көмегімен
карандашпен белгі салу;
7.2.9.3 шеге, бұранда шеге, желім көмегімен
құрауды жүзеге асыру; 7.2.9.4 тегістеуіш
терімен жұмыс жасау тəсілдерін білу;
7.2.9.5 ағашты арамен аралау тəсілдерін
меңгеру
1.1 Еңбек пəні
жөнінде жалпы
мəліметтер

2.10
Декоративтікқолданбалы
шығармашылық
2.10
Декоративтікқолданбалы
шығармашылық

7.2.10.1 жұқа қол арамен қарапайым миниатюралар кесу;
7.2.10.2 бұйымдарға лак жəне сұйық зат жағу
тəсілдері жайлы түсінік
7.2.10.1 жұқа қол арамен қарапайым миниатюралар кесу;
7.2.10.2 бұйымдарға лак жəне сұйық зат жағу
тəсілдері жайлы түсінік
(Жалғасы 24-бетте)

RESMI

2.5 Аралардың
қысқы күтімі
2.6 Омартаның
жемшөптік базасы

2.7 Омарта
өнімдерінің технологиясы

3.Еңбек заттарының сараптамасы жəне бағалануы

2.8 Ара аурулары, дұшпандары
жəне зиянкестері
2.9 Ағаш ұсталық
жұмыстар технологиясы

2.10
Декоративтікқолданбалы
шығармашылық
3.1 Еңбек
заттарының сараптамасы жəне
бағалануы

Бөлім

2) 8-сынып:
5-кесте
Бөлімше

Оқыту мақсаттары

1-тоқсан
8.1.1.1 өз Отанына деген мақтаныш сезімін
көрсете білу;
8.1.1.2 «Омарташылық» пəнінің ең маңызды
ерекшеліктері жөнінде білімін жəне түсінігін
көрсету
1.2 Материал8.1.2.1 екі корпусты ұяның құрылымын білу;
дардың, құрал8.1.2.2 жатақ ұяларды ажырата білу,
саймандардың
олардың құрылысының ерекшеліктерін білу;
жəне
8.1.2.3 араларды көшіруге арналған
жабдықтардың
жəшіктердің құрылысы жайлы мəліметтер;
сараптамасы
8.1.2.4 аралар ұяларын бояйтын түстерді
білу;
8.1.2.5 ұялық жақтаулардың топтамасын
білу;
8.1.2.6 ұяларды жылытатын материалдар
түрлері жайлы мəліметтер;
8.1.2.7 ұялық шымылдықтың міндеті мен
қолдануын білу;
8.1.2.8 омарта шөткесінің міндетін білу;
8.1.2.9 төрт жақтаулы балшайқауыштың
құрылымын білу
1.3 Шеберханада 8.1.3.1 омарта шанышқысымен балауыз
жəне омартажақтауларын шығару барысында қауіпсіз
да жұмыс істеу
жұмыс істеу тəсілдерін сақтау;
барысындағы
8.1.3.2 бал шайқауышпен жұмыс істеу барықауіпсіздік техни- сында қауіпсіздік техникасы ережелерін білу
касы ережелері
1.4 Еңбекті қорғау 8.1.4.1 шеберханада жəне омартада
жəне ҚРеңбек
өндірістік жұмыс барысындағы сақтық шазаңнамасы
раларын, жарақаттанушылықтың алдын-алу
шараларын, себептерін білу;
8.1.4.2 ҚРеңбек заңнамасыжайлы түсінік
2.1 Ара
8.2.1.1 аралар арасында жасына қарай
жанұясының био- міндеттердің бөлінуі жайлы түсінік;
логиясы
8.2.1.2 ара денесінің құрылысын білу
(басы, кеудесі, іші, аяқтары, қанаттары);
8.2.1.3 ара бізгегінің құрылысы жəне шағуы
жайлы түсінік
2.2 Омартадағы 8.2.2.1 арларды қыстаудан шығаратын жерді
таңдау жөнінде түсінік;
көктемгі
8.2.2.2 ұяларды көшіру жəне орналастыру
жұмыстар
ережелерін білу

2. Еңбек пəнін дайындау технологиясы

1. Материалтану

1.1 Еңбек пəні
жөнінде жалпы
мəліметтер

2.3 Омартадағы
жазғы жұмыстар

8.2.3.1 піскен балы бар балауыз жақтауларын
анықтау;
8.2.3.2 піскен балы бар балауыз жақтауларын
анықтау;
8.2.3.3 балауыз жақтауларын омарта шанышқысымен басып шығарудың
тəсілдерін меңгеру;
8.2.3.4 айналмалы кассеталары бар
балшайқауышта бал шайқау технологиясын
меңгеру;

1.1. Еңбек пəні
жөнінде жалпы
мəліметтер

1.2. Материалдардың, құралсаймандардың
жəне
жабдықтардың
сараптамасы

3-тоқсан
8.1.1.1 өз Отанына деген мақтаныш сезімін
көрсете білу
8.1.1.2 «Омарташылық» пəнінің ең маңызды
ерекшеліктері жөнінде білімін жəне түсінігін
көрсету;
8.1.1.3 араларға күтім көрсету барысында
технологиялық операциялардың терминдері
мен атауларын түсіну жəне өз сөзінде
қолдану;
8.1.1.4 ағаш ұсталық технологиялық
операциялардың терминдері мен атауларын
түсіну жəне өз сөзінде қолдану;
8.1.1.5 жұмыс орнын өз бетінше
ұйымдастыру
8.1.2.1 жеңіл қоршамалардың
ұрылымымдарымен танысу;
8.1.2.2 аталық бос балауыздар жөнінде
түсінік;
8.1.2.3 омарта қашауларының құрылымы
жөнінде мəліметтер;

2.5 Аралардың
қысқы күтімі
2.6 Омартаның
жемшөптік базасы
2.7.Омарта
өнімдерінің технологиясы
2.8 Ара аурулары, дұшпандары
жəне зиянкестері
2.9 Ағаш ұсталық
жұмыстар технологиясы

3.Еңбек заттарының сараптамасы жəне бағалануы

2.10
Декоративтікқолданбалы
шығармашылық

8.2.7.7 балауызды ң қасиеттерін білу;
8.2.7.8 бос балауыздарды өндіру жайлы
түсінік
8.2.8.1 ара дұшпандары мен омарта
өнімдерінің зиянкестерін тану
8.2.9.2 сүргілеу құралдарымен жұмыс істеу
тəсілдерін меңгеру;
8.2.9.3 ұяларды жөндеу барысында
қуыстарды, тесіктерді тегістеу;
8.2.9.4 егеумен, жоңғышпен жұмыс істеу
тəсілдерін меңгеру
8.2.10.1 көшірме қағаз арқылы суретке
белгілер салу;
8.2.10.2 жұқа қол арамен көлемді миниатюралар кесу;
8.2.10.3 мұғаліммен бірге миниатюралар
жинап құру;
8.2.10.4 ағашты күйдіру тəсілдерін меңгеру
8.3.1.1 мұғалімнің жартылай көмегімен өзіне
ағымдық бақылау жүргізу;
8.3.1.2 жұмыс сапасын тексеру;
8.3.1.3 өз сөзінде техникалық терминологияны қолдану;
8.3.1.4 мұғалімнің сұрақтары бойынша жəне
өз бетінше атқарған жұмысы жайлы сөздік
есеп беру;
8.3.1.5 мұғалімнің сұрақтары бойынша жəне
өз бетінше өз бұйымына жан-жақты сараптама жасау;
8.3.1.6 тапсырманы орындаудың реттілін
жоспарлау

Бөлімше

Оқыту мақсаттары

1-тоқсан
9.1.1.1 басқалардың пікіріне, əр түрлі
халықтар тарихы мен мəдениетіне сыйлы
көзқарас таныту;
9.1.1.2 «Омарташылық» пəнінің
ерекшеліктерін өз бетінше зерделеуге
ұмтылыс жасау;
9.1.1.3 өндірістік омартады еңбекті
ұйымдастыру негіздері жөнінде ұғымдардың;
9.1.1.4 өз басының ерекшеліктерін кəсіби талаптармен үйлестіре білу;
9.1.1.5 араларға күтім көрсету жəне ағаш
ұсталық жұмыстары барысында санитарлықгигиеналық талаптарды білу жəне орындау
9.1.2.1 көпкорпусты ұяның, дүкен
1.2 Материалжалғамаларының құрылысын білу;
дардың, құрал9.1.2.2 көпкорпусты ұяның ұялық жақтаулары
саймандардың
мен дүкен жалғамаларын ажырата білу;
жəне
9.1.2.3 жақтаулар ұстағыштарының
жабдықтардың
құрылымын білу;
сараптамасы
9.1.2.4 тозаң ұстағыштың құрылымын білу;
9.1.2.5 аналық тор мен аналық қалпақшаның
міндетін білу;
9.1.2.6 араларды тексеруге арналған
шатырдың құрылысын білу;
9.1.2.7 араларға арналған төбе
жемсалғыштардың құрылымын білу;
9.1.2.8 ұяларды жылытатын материалдар
жайлы мəліметтер;
9.1.2. бал шайқауыштың топтамасын
жақтаулар саны бойынша білу;
9.1.2.10 хордалық жəне радиандық бал
шайқауыштарды ажырата білу;
9.1.2.11 балды сақтауға жəне тасымалдауға
арналған ыдыстар жайлы мəліметтер
1. Шеберханада 9.1.3.1 электрленген қол құралсаймандарымен жұмыс істеу барысында
жəне омартада жұмыс істеу
қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтау;
барысындағы
9.1.3.2 ішінде аралары бар ұяларды көшірген
қауіпсіздік техни- кезде қауіпсіз жұмыс істеу тəсілдерінің
касы ережелері
ерекшеліктерін білу;
9.1.3.3 айналатын кассеталары бар бал;
шайқауышпен жұмыс істеу барысында
қауіпсіздік техникасы ережелерін білу;
9.1.3.4 түтіндеткішті жағу жəне қолдану барысы нда өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтау
1.4 Еңбекті қорғау 9.1.4.1 жұмысшылар мен қызметкерлердің
жəне ҚР еңбек
негізгі құқықтары мен міндеттері, еңбекті
заңнамасы
қорғау жəне еңбектік келісім шарт жайлы
білу;
9.1.4.2 өрт болған жағдайда эвакуациялық
жоспарға бағдарлана білу
9.2.1.1 жұмысшы аралардың ұялық жəне
2.1 Ара
жанұясының био- ұшқыш болып бөлінуі жайлы түсінік;
9.2.1.2 жас аралардың бағдарлы ұшып
логиясы
шығуы жайлы түсінік;
9.2.1.3 аталық, аналық жəне жұмысшы
араның өмірлерінің ұзақтығы жөнінде
мəліметтер;
9.2.1.4 араның ас қорыту органдарының
жүйесі жөнінде түсінік;
9.2.1.5 араның тыныс алу жəне қан айналым
органдарын зерделеу
2.2 Омартадағы 9.2.2.1 арларды қыстаудан шығаратын
көктемгі
алаңға қойылатын талаптарды білу;
жұмыстар
9.2.2.2 арларды қыстаудан шығаратын
алаңды дайындау;
9.2.2.3 арларды қыстаудан шығара білу;
9.2.2.4 ұяларды көшіру барысында аралар
сыртқа ұшып шықан жағдайда өз іс-əрекетің
жайлы білу
2.3 Омартадағы 9.2.3.1 араларды жатақ ұяларда ұстау техножазғы жұмыстар логиясы жөнінде түсінік;
9.2.3.2 дүкен жалғамалары мен аралар
кетіргіштерін қолдану;
9.2.3.3 көмекші аналық араларды қолдану
арқылы аралар жанұясын күшейту технологиясы жайлы түсінік;
9.2.3. аналық араларды алмастыру себептері
мен тісілдері жайлы түсінік;
9.2.3.5 балы бар жақтауларды омарташы
пышағымен шығару дағдыларын меңгеру;
9.2.3.6 айналмалы кассеталары бар
балшайқауышта бал шайқау технологиясын
меңгеру
2.4 Омартадағы 9.2.4.1 жатақ ұяларындағы ұяшықтарды
күзгі жұмыстар
қысқарту тəсілдерін меңгеру;
9.2.4.2 ұяшықтарды қысқарту барысында
ұялық шымылдықтарын қолдану;
9.2.4.3. аралар ұяларын қысқа жиыстыру
дағдыларын меңгеру;
9.2.4.4 жемшөп қорын есептеу тəсілдері
жөнінде түсінік;
9.2.4.5 араларды қант шырынымен күзгі
азықтандыру дағдыларын меңгеру;
9.2.4.6 аралардың ұрлығы жөнінде түсінік
2.5 Аралардың
9.2.5.1 аралардың қыстаудағы қысқы күтімі
қысқы күтімі
бойынша шараларды білу;
9.2.5.2 аралар жанұяларын тыңдау
тəсілдерін білу;
9.2.5.3 аралардың қысқы азықтарын тарату
технологиясымен таныс;
9.2.5.4 аралардың клуб ішіндегі қозғалысы
жөнінде түсінік
9.2.6.1 шырын бөлінуіне ауа
2.6 Омартаның
температурасының, ылғалдығының, күн
жемшөптік басəулесінің, топырақ ылғалдығының əсері
засы жəне
жайлы түсінік;
тозаңдату
9.2.6.2 аралардың гүл тозаңдарынан
балтозаң дайындау үдерісі жөнінде түсінік;
9.2.6.3 аралардың шіре балын жинауы
жөнінде түсінік;
9.2.6.4 ауылшаруашылық дақылдарын
тозаңдату телімінде омарта ұяларының орналасуы жөнінде мəліметтер
2.7 Омарта
9.2.7.1 балдың ылғалдығы жөнінде
өнімдерінің тех- мəліметтер;
нологиясы
9.2.7.2 балды бүрку жайлы түсінік;
9.2.7.3 балдың пісіп жетілуін қарапайым
тəсілмен анықтау;
9.2.7.4 ортадан тепкіш, балауыздық жəне
секциялық балды ажырата білу;
9.2.7.5 балдың кері кристалдану үдерісімен
танысу;
9.2.7.6 балды сақтау жағдайлары жөнінде
мəліметтер
1.1 Еңбек пəні
жөнінде жалпы
мəліметтер

8.3.1.1 мұғалімнің жартылай көмегімен өзіне
ағымдық бақылау жүргізу;
8.3.1.2 жұмыс сапасын тексеру;
8.3.1.3 өз сөзінде техникалық терминологияны қолдану;
8.3.1.4 мұғалімнің сұрақтары бойынша жəне
өз бетінше атқарған жұмысы жайлы сөздік
есеп беру; 8.3.1.5. мұғалімнің сұрақтары
бойынша жəне өз бетінше өз бұйымына жанжақты сараптама жасау;
8.3.1.6 тапсырманы орындаудың реттілігін
жоспарлау
4-тоқсан
8.1.1.1 өз Отанына деген мақтаныш сезімін
1.1 Еңбек пəні
көрсете білу;
жөнінде жалпы
8.1.1.2 «Омарташылық» пəнінің ең маңызды
мəліметтер
ерекшеліктері жөнінде білімін жəне түсінігін
көрсету;
8.1.1.3 араларға күтім көрсету барысында
технологиялық операциялардың терминдері
мен атауларын түсіну жəне өз сөзінде
қолдану;
8.1.1.4 ағаш ұсталық технологиялық
операциялардың терминдері мен атауларын
түсіну жəне өз сөзінде қолдану;
8.1.1.5 жұмыс орнын өз бетінше
ұйымдастыру
8.1.2.1 түтіндеткіштің құрылымын білу;
1.2 Материал8.1.2.2 омарта арбасының құрылысы жайдардың, құраллы түсінік;
саймандардың
8.1.2.3 ұяшықтар төбешіктерінің міндетін
жəне
білу;
жабдықтардың
8.1.2.4 бақылау ұяшығындағы таразының
сараптамасы
міндетін түсіну;
8.1.2.5 платформаларының түрлері жайлы
мəліметтер
1.3 Шеберханада 8.1.3.1 бу балауыз еріткішін қолданған кезде
жəне омартақауіпсіз жұмыс істеу ерекшеліктерін білу
да жұмыс істеу
барысындағы
қауіпсіздік техникасы ережелері
3.1 Еңбек
заттарының сараптамасы жəне
бағалануы

1.4 Еңбекті қорғау 8.1.4.1 шеберханада жəне омартада
жəне ҚРеңбек
өндірістік жұмыс барысындағы сақтық шазаңнамасы
раларын, жарақаттанушылықтың алдын-алу
шараларын, себептерін білу;
8.1.4.2 өрт сөндірудің алғашқы құралдарын
қолдану ережелерін білу
2.1 Ара
8.2.1.1 балауыз жақтауындағы ашық жəне
жанұясының био- жабық өсіп көбеюді тани білу;
логиясы
8.2.1.2 аралардың балауыз шығаруының басталуы белгілерін білу;
8.2.1.3 ара жанұясының жыл бойғы өмірінің
тəртібімен танысу
2.2 Омартадағы 8.2.2.1 арларды қыстаудан шығаратын жерді
таңдау жөнінде түсінік;
көктемгі
8.2.2.2 ұяларды көшіру жəне орналастыру
жұмыстар
ережелерін білу;
8.2.2.3 түтіндеткішті жағу тəсілдері жөнінде
түсінік;
8.2.2.4 ара шаққанда көмек көрсете білу;
8.2.2.5 алғашқы көктемгі аралап ұшуды
бақылау; 8.2.2.6 алғашқы көктемгі аралап
ұшу кезіндегі аралардың іс-əрекеті жөнінде
түсінік;
8.2.2.7 араларды тексеру техникасын білу;
8.2.2.8 араларды тексеруге арналған құралсаймандарды қолдана білу;
8.2.2.9 араларды алғашқы тексеру барысында жанұяның күшін анықтау;
8.2.2.10 ұяларды балауызы мен ара желімін
(прополис) бөле отырып тазалау;
8.2.2.11 ұялар мен құрал-саймандарды дезинфекциялау тəсілдерін білу;
8.2.2.12 араларды таза ұяларға көшіружайлы
түсінік;
8.2.2.13 ұяларды қысқарту жəне жылыту
тəсілдері жайлы түсінік;
8.2.2.14 жанұяларын біріктіру жөнінде;
8.2.2.15 араларды көктемгі азықтандырудың
себептерін білу;
8.2.2.16 аралар ұяларын балауыз
жақтауларымен кеңейту тəсілдерін білу;
8.2.2.17 бос балауызды ұялық жақтаудағы
сымға бекіту тəсілдерін білу
2.3 Омартадағы 8.2.3.1 араларды тасымалдау алдында бажазғы жұмыстар лауыз; жақтауларын ұяшықтарда бекіту
тəсілдерін білу;
8.2.3.2 жақтаулар сыналарының міндеті мен
құрылымы жайлы түсінік;
8.2.3.3 ұялардың ұстатқышы жөнінде
мəліметтер

3.1 Еңбек
заттарының сараптамасы жəне
бағалануы

8.2.4.4 араларды қыстату тəсілдері жайлы
түсінік;
8.2.4.5 араларды қыстауға жеткізу мерзімдері
жайлы түсінік
8.2.5.2 араларды қысқы азықтандыру
себептерін білу;
8.2.5.3 аралардың қысқы азықтандырылуының негізгі түрлерін білу
8.2.6. мектеп ауласында өсетін бал жинауға
болатын көктемгі өсімдіктерді тану

3) 9-сынып:
6-кесте
Бөлім

2. Еңбек пəнін дайындау технологиясы

2.4 Омартадағы
күзгі жұмыстар

1 Материалтану

2.4 Омартадағы
күзгі жұмыстар

8.1.2.4 аралармен жұмыс істегенде киетін
жейделер, шлемдер жəне қолғаптар үлгілері
жайлы ұғым;
8.1.2.5 бос балауызды ұя жақтауындағы
сымға бекіту саймандарын ажырата білу;
8.1.2.6 тескіштің құрылымы жəне міндетімен
танысу
1.3. Шеберханада 8.1.3.1 ұсталық қол құрал-саймандармен
жұмыс істеу барысындағы қауіпсіздік технижəне омартакасы ережелерін сақтау;
да жұмыс істеу
8.1.3. 2 бу балауыз еріткішін қолданған кезде
барысындағы
қауіпсіздік техни- қауіпсіз жұмыс істеу ерекшеліктерін білу
касы ережелері
1.4 Еңбекті қорғау 8.1.4.1 шеберханада жəне омартада
өндірістік жұмыс барысындағы сақтық шажəне ҚРеңбек
раларын, жарақаттанушылықтың алдын-алу
заңнамасы
шараларын, себептерін білу;
8.1.4.2 өрт сөндірудің алғашқы құралдарын
қолдану ережелерін білу
8.2.1.1 5 балауыз жақтауындағы
2.1 Ара
жанұясының био- ұяшықтардың негізгі түрлерін аырата білу;
8.2.1.2 аралардың балшырын жинау үдерісі
логиясы
жөнінде түсінік;
8.2.1.3 жұмысшы араның даму кезеңдерін
білу
2.2 Омартадағы 8.2.2.8 араларды тексеруге арналған құралсаймандарды қолдана білу;
көктемгі
8.2.2.9 араларды алғашқы тексеру барысынжұмыстар
да жанұяның күшін анықтау;
8.2.2.10 ұяларды балауызы мен ара желімін
(прополис) бөле отырып тазалау;
8.2.2.11 ұялар мен құрал-саймандарды дезинфекциялау тəсілдерін білу
2.3 Омартадағы 8.2.3.1 араларды жерде жəне платфоржазғы жұмыстар маларда асыраудың артықшылығы мен
кемшіліктерін білу;
8.2.3.2 аралар үйірленуінің себептері мен
белгілерін білу;
8.2.3.3 үйірді тарту жəне шығаруға арналған
құрылғылар жөнінде түсінік;
8.2.3.4 үйірді шығару тəсілдерін білу;
8.2.3.5 бас бал жинау кезінде аралардың
балауыздарға мұқтаждығы жайлы
мəліметтер;
8.2.3.6 араларды екі корпусты ұяларда бағу
технологиясы жөнінде түсінік;
8.2.3.7 бөлгіш торды қолдану
2.4 Омартадағы 8.2.4.2 аралардың күзгі азықтандырылуы
күзгі жұмыстар
себептерін білу;
8.2.4.3 бос балауыз жақтауларын сақтау
жөнінде түсінік
2.5 Аралардың
8.2.5.2 араларды қысқы азықтандыру
қысқы күтімі
себептерін білу
2.6 Омартаның
8.2.6.1 бал жинауға арналған негізгі жазғы
жемшөптік баөсімдіктерді білу;
засы
8.2.6.2 бал жинайтын өсімдіктердің гүлдеу
мерзімдерін білу;
8.2.6. ауылшаруашылық дақылдарын
тозаңдату үдерісінде бал араларының
мағынасы жөнінде түсінік
8.2.7.1 балауыз өнімдерінің түрлерін ажы2.7 Омарта
өнімдерінің тех- рата білу;
8.2.7.2 еріткіштен алынған балауызды тазанологиясы
лау технологиясын білу;
8.2.7.3 балауызды ң қасиеттерін білу;
8.2.7.4 бос балауыздарды өндіру жайлы
түсінік;
8.2.7.5 омарта мервасы жайлы түсінік;
8.2.7.6 прополисті балауыз жақтауларының
бетінен жəне ұяның ішкі қабырғаларынан жинау тəсілдерін білу;
8.2.7.7 прополистің емдік қасиеттері жөнінде
мəліметтер
8.2.8.2 ауру себептері жөнінде мəліметтер;
2.8 Ара аурулары, дұшпандары 8.2.8.3 араларды емдеу тəсілері мен препажəне зиянкестері раттары жөнінде жалпы түсінік
2.9 Ағаш ұсталық 8.2.9.1 мұғалімнің көмегімен, теникалық сужұмыстар техно- рет, үлгі жəне сызба бойынша детальдарға
логиясы
белгі салу;
8.2.9.2 сүргілеу құралдарымен жұмыс істеу
тəсілдерін меңгеру;
8.2.9.3 ұяларды жөндеу барысында
қуыстарды, тесіктерді тегістеу
2.10 Деко8.2.10.1 көшірме қағаз арқылы суретке
ративтікбелгілер салу;
қолданбалы
8.2.10.2 жұқа қол арамен көлемді миниатюшығар-машылық ралар кесу;
8.2.10.3 мұғаліммен бірге миниатюралар
жинап құру;
8.2.10.4 ағашты күйдіру тəсілдерін меңгеру

2. Еңбек пəнін дайындау технологиясы

2.3 Омартадағы
жазғы жұмыстар

2-тоқсан
8.1.1.1 өз Отанына деген мақтаныш сезімін
көрсете білу;
8.1.1.2 «Омарташылық» пəнінің ең маңызды
ерекшеліктері жөнінде білімін жəне түсінігін
көрсету;
8.1.1.3 араларға күтім көрсету барысында
технологиялық операциялардың терминдері
мен атауларын түсіну жəне өз сөзінде
қолдану;
8.1.1.4 ағаш ұсталық технологиялық
операциялардың терминдері мен атауларын
түсіну жəне өз сөзінде қолдану
1.2. Материал8.1.2.1 қыстаудың құрылысы мен сипаттамасын білу; 8.1.2.2 бұрғылар құрылымы мен
дардың, құралтүрлерін білу;
саймандардың
8.1.2. егеулерді кертіктері бойынша ажыражəне
та білу;
жабдықтардың
8.1.2.4 ағаш желімінің негізгі түрлері мен
сараптамасы
қасиетін білу;
8.1.2.5 бекіткіш бұйымдардың түрлерін
анықтау;
8.1.2.6 қол бұрғысының айналдырғыш аспабы құрылысын түсіну;
8.1.2.7 қол араларды ажырата білу: түрлерін,
құрылымы мен міндетін
1.3 Шеберханада 8.1.3.1 қол бұрғысымен жəне айналдыратын
аспаппен жұмыс істеу барысында қауіпсіздік
жəне омартатехникасы ережелерін сақтау
да жұмыс істеу
барысындағы
қауіпсіздік техникасы ережелері
1.4 Еңбекті қорғау 8.1.4.1 шеберханада жəне омартада
өндірістік жұмыс барысындағы сақтық шажəне
раларын, жарақаттанушылықтың алдын-алу
ҚРеңбек
шараларын, себептерін білу;
заңнамасы
8.1.4.2 өрт сөндірудің алғашқы құралдарын
қолдану ережелерін білу
8.2.1.4 балауыз жақтауындағы ашық жəне
2.1 Ара
жанұясының био- жабық өсіп көбеюді тани білу;
8.2.1.5 балауыз жақтауындағы ұяшықтардың
логиясы
негізгі түрлерін аырата білу;
8.2.1.6 аралардың балауыз шығаруының басталуы белгілерін білу
2.2 Омартадағы 8.2.2.5 алғашқы көктемгі аралап ұшуды
бақылау;
көктемгі
8.2.2.6 алғашқы көктемгі аралап ұшу кезіндегі
жұмыстар
аралардың іс-əрекеті жөнінде түсінік
2.3 Омартадағы 8.2.3.5 аралар үйірленуінің себептері мен
жазғы жұмыстар белгілерін білу;
8.2.3.6 үйірді тарту жəне шығаруға арналған
құрылғылар жөнінде түсінік;
8.2.3.7 үйірді шығару тəсілдерін білу
2.4 Омартадағы 8.2.4.3 бос балауыз жақтауларын сақтау
күзгі жұмыстар
жөнінде түсінік
2.5 Аралардың
8.2.5.1 қыстату кезінде араларды тыңдау техқысқы күтімі
нологиясымен танысу;
8.2.5.2 араларды қысқы азықтандыру
себептерін білу;
8.2.5.3 аралардың қысқы
азықтандырылуының негізгі түрлерін білу
8.2.6.5 аралардың тозаң мен шырын жинау
2.6 Омартаның
үдерісі жөнінде түсінік;
жемшөптік ба8.2.6.6 ара гүлтозаңы деген не екенін білу
засы
8.2.7.5 балауыз өнімдерінің түрлерін ажы2.7 Омарта
өнімдерінің тех- рата білу;
8.2.7.6 еріткіштен алынған балауызды тазанологиясы
лау технологиясын білу;
8.2.7.7 балауызды ң қасиеттерін білу
2.8 Ара аурула8.2.8.1 араларды емдеу тəсілері мен препары, дұшпандары раттары жөнінде жалпы түсінік;
жəне зиянкестері 8.2.8.2 ара дұшпандары мен омарта
өнімдерінің зиянкестерін тану
2.9 Ағаш ұсталық 8.2.9.1 мұғалімнің көмегімен, теникалық сужұмыстар техно- рет, үлгі жəне сызба бойынша детальдарға
белгі салу;
логиясы
8.2.9.2 сүргілеу құралдарымен жұмыс істеу
тəсілдерін меңгеру;
8.2.9.3 ұяларды жөндеу барысында
қуыстарды, тесіктерді тегістеу;
8.2.9.4 егеумен, жоңғышпен жұмыс істеу
тəсілдерін меңгеру;
8.2.9.5 ұялар мен қуыстарды қашау;
8.2.9.6 куыстарды бұрғылармен тесу
2.10
8.2.10.1көшірме қағаз арқылы суретке
Декоративтікбелгілер салу;
қолданбалы
8.2.10.2 жұқа қол арамен көлемді миниатюшығармашылық ралар кесу;
8.2.10.3 мұғаліммен бірге миниатюралар
жинап құру;
8.2.10.4 ағашты күйдіру тəсілдерін меңгеру
3.1 Еңбек
8.3.1.1 мұғалімнің сұрақтары бойынша жəне
заттарының саөз бетінше атқарған жұмысы жайлы сөздік
раптамасы жəне есеп беру;
бағалануы
8.3.1.2. мұғалімнің сұрақтары бойынша жəне
өз бетінше өз бұйымына жан-жақты сараптама жасау;
8.3.1.3. тапсырманы орындаудың реттілігін
жоспарлау
1.1 Еңбек пəні
жөнінде жалпы
мəліметтер

3.Еңбек заттарының сараптамасы жəне бағалануы

2.2 Омартадағы
көктемгі
жұмыстар

8.2.3.5 басты бал жинау аяқталғаннан кейін
аралар жанұяларындажұмыстың азаю
себептерін білу;
8.2.3.6 басты бал жинау аяқталғаннан кейін
аралар жанұяларындажұмыстың азаю
себептерін білу
2.4 Омартадағы 8.2.4.1 аралар ұяларын қысқа жиыстыру жайкүзгі жұмыстар
лы түсінік;
8.2.4.2 аралардың күзгі азықтандырылуы
себептерін білу;
8.2.4.3 бос балауыз жақтауларын сақтау
жөнінде түсінік;
8.2.4.4 араларды қыстату тəсілдері жайлы
түсінік;
8.2.4.5 араларды қыстауға жеткізу мерзімдері
жайлы түсінік
2.5 Аралардың
8.2.5.1 қыстату кезінде араларды тыңдау техқысқы күтімі
нологиясымен танысу;
8.2.5.2 араларды қысқы азықтандыру
себептерін білу;
8.2.5.3 аралардың қысқы
азықтандырылуының негізгі түрлерін білу
8.2.6.1 ара жанұясы тұтынатын азықтың
2.6 Омартаның
мөлшері жөнінде түсінік;
жемшөптік ба8.2.6.2 аралардың тозаң мен шырын жинау
засы жəне
үдерісі жөнінде түсінік;
тозаңдату
8.2.6.3 ара гүлтозаңы деген не екенін білу;
8.2.6.4 балаңқұртардың азығы болатын
балтозаң жайлы мəліметтер
8.2.7.1 балдың топтамасы жайлы түсінік;
2.7 Омарта
өнімдерінің тех- 8.2.7.2 балдың пісіп жетілуі жөнінде түсінік;
8.2.7.3 балды тұндыру технологиясымен танологиясы
нысу;
8.2.7.4 кристалдардың өлшеміне қарай
балдың кристалдану жылдамдығына əсер
ететін факторларды білу
2.8 Ара аурула8.2.8.1 сау жəне ауру жанұя белгілері жайлы
ры, дұшпандары түсінік алу;
жəне зиянкестері 8.2.8.2 ауру себептері жөнінде мəліметтер
2.9 Ағаш ұсталық 8.2.9.1 мұғалімнің көмегімен, теникалық сужұмыстар техно- рет, үлгі жəне сызба бойынша детальдарға
белгі салу;
логиясы
8.2.9.2 сүргілеу құралдарымен жұмыс істеу
тəсілдерін меңгеру
8.2.10.1 көшірме қағаз арқылы суретке
2.10
белгілер салу;
Декоративтік8.2.10.2 жұқа қол арамен көлемді миниатюқолданбалы
шығармашылық ралар кесу
3.1 Еңбек
8.3.1.1 мұғалімнің жартылай көмегімен өзіне
заттарының саағымдық бақылау жүргізу;
раптамасы жəне 8.3.1.2 жұмыс сапасын тексеру;
бағалануы
8.3.1.3 өз сөзінде техникалық терминологияны қолдану;
8.3.1.4 мұғалімнің сұрақтары бойынша жəне
өз бетінше атқарған жұмысы жайлы сөздік
есеп беру

1. Материалтану. Құрал-саймандар жəне жабдықтар

2 Еңбек пəнін дайындау технологиясы

1.4 Еңбекті қорғау
жəне ҚРеңбек
заңнамасы
2.1 Ара
жанұясының биологиясы

3. Еңбек заттарының сараптамасы жəне бағалануы

1.3 Шеберханада
жəне омартада жұмыс істеу
барысындағы
қауіпсіздік техникасы ережелері

1. Материалтану. Құрал-саймандар жəне жабдықтар

1.2. Материалдардың, құралсаймандардың
жəне
жабдықтардың
сараптамасы

4-тоқсан
7.1.1.1 өздерін Қазақстан азаматы ретінде
сезіну;
7.1.1.2 «Омарташылық» пəнінің
ерекшеліктерін зерделеу жəне белгілеу;
7.1.1.3 омарташы кəсібінің ерекшеліктерін
білу;
7.1.1.4 арнайы жəне техникалық терминологияны түсіну жəне өз сөзінде қолдану
7.1.2.1 ұяға арналған жастық жəне кенепше
жайлы түсінік;
7.1.2.2 балауыз жақтауларын салуға
арналған жəшік пен омарташының жұмыс
жəшігі құрылымын ажырата білу;
7.1.2.3 түтіндеткіштің міндеті жайлы түсінік;
7.1.2.4 араның су ішетін астаулары жөнінде
мəліметтер;
7.1.2.5 араларды көшіретін платформаның
міндетін түсіну
7.1.3.1 омарта қашауымен балауыздарды
кесу жəне ұя жақтауларын тазалау барысында қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтау;
7.1.3.2 омартадағы тəртіп ережелері жөнінде
түсінік;
7.1.3.3 ұсталық қол құрал-саймандармен
жұмыс істеу барысындағы қауіпсіздік техникасы ережелерін
7.1.4.1 шеберханада қауіпсіз жұмыс істеу
ережелерін түсіну;
7.1.4.2 омартадағы тəртіп ережелерін түсіну
7.2.1.1 аралардың балауыз шығаруы жөнінде
түсінік;
7.2.1.2 аралар ұясы жəне өсіп көбеюі жөнінде
түсінік;
7.2.1.3 аралар ұясы жəне өсіп көбеюі жөнінде
түсінік
7.2.2.1 аралардың қыстаудан шығу
мерзімдерін білу;
7.2.2.2 су ішетін астаудың орнатылуын білу;
7.2.2.3 түтіндеткіш жанармайын дайындау;
7.2.2.4 аралардың көктемгі ұшып өтуі жөнінде
жалпы түсінік;
7.2.2.5 аралар жанұясының көктемгі тексерісі
жөнінде түсінік;
7.2.2.6 ұяларды тазалаудың алғашқы
дағдыларын меңгеру;
7.2.2.7 ұяларды жуу;
7.2.2.8 ұяларды кептіріп қою;
7.2.2.9 ұяларды дезинфекциялау жөнінде
түсінік;
7.2.2.10 аралар жанұяларын тексеру техникасы жөнінде түсінік;
7.2.2.11 аралардың көктемгі күтімі жөнінде
түсінік;
7.2.2.12 ұялардың кеңейтілуі жəне ара
жаұясының өсуі жайлы түсінік;
7.2.2.13 омартада құжаттарды толтыру
жөнінде түсінік
7.2.3. аралар жанұяларын бал жинату үшін
тасымалдауға дайындау жөнінде түсінік;
7.2.3.2 аралар жанұяларын бал жинату үшін
тасымалдауға дайындау жөнінде түсінік;
7.2.3.3 бас қолдаушы балжинау жəне аралар
жанұясын оған дайындау жайлы түсінік;
7.2.3.4 қолдаушы балжинау жайлы түсінік
7.2.4.1 араларды қыстатуға қажет жемшөп
қорының мөлшерін білу;
7.2.4.2 аралардың күзгі азықтандырылуы
жайлы түсінік
7.2.5.1 аралардың қыстаудағы қысқы күтімі
жөнінде түсінік
7.2.6.1 бал жинауға арналған өсімдіктер жайлы түсінік;
7.2.6.2 бал жинауға арналған өсімдіктер жайлы түсінік;
7.2.6.3 негізгі көктемгі бал жинауға арналған
өсімдіктердірді гербарлық үлгілері бойынша тану
7.2.7.1 б у балауыз еріткішін өніммен жəне
сумен толтыру;
7.2.7.2 прополисті балауыз жақтауларының
бетінен алғашқы жинау дағдыларын меңгеру
7.2.8.1 омартада жəне жайларда
санитарлық-гигиеналық жағдайларын жүргізу
дағдыларын меңгеру
7.2.9.1 мұғалімнің көмегімен үлгі жəне сызба
бойынша тапсырманы бағдарлау;
7.2.9.2 сызғыштың, бұрыштықтың көмегімен
карандашпен белгі салу;
7.2.9.3 шеге, бұранда шеге, желім көмегімен
құрауды жүзеге асыру;
7.2.9.4 ағашты арамен аралау тəсілдерін
меңгеру;
7.2.9.5 білдекте тесіктерді тесу жұмыстарын
жүргізу
7.2.10.1 жұқа қол арамен қарапайым миниатюралар кесу;
7.2.10.2 бұйымдарға лак жəне сұйық зат жағу
тəсілдері жайлы түсінік
7.3.1.1 үйренген теминдерді қолдана отырып
істелген жұмыстар жайында есеп беру;
7.3.1.2 нұсқауларды түсіну жəне ойында
сақтау
(жұмысқа тапсырма), еңбек жағдайына
бейімделу;
7.3.1.3 алған білімдерін практикада қолдану
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1. Материалтану. Құрал-саймандар жəне жабдықтар

1.1. Еңбек пəні
жөнінде жалпы
мəліметтер

7.3.1.1 нұсқауларды түсіну жəне ойында сақтау (жұмысқа тапсырма), еңбек
жағдайына бейімделу;
7.3.1.2 алған білімдерін практикада қолдану

3. Еңбек заттарының сараптамасы жəне бағалануы

3.1 Еңбек
пəндерінің сараптамасы жəне
бағалануы

1. Материалтану. Құрал-саймандар жəне
жабдықтар

3. Еңбек пəндерінің сараптамасы жəне бағалануы

(Жалғасы. Басы 13-23-беттерде)
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9.2.8.1 аралардың аскосфероз, нозематоз,
2.8 Ара аурулары, дұшпандары варроатоз ауруларының белгілерін білу;
жəне зиянкестері 9.2.8.2 аралардың жұқпалы жəне жұқпалы
емес аурулары жайлы мəліметтерді білу
(Жалғасы бар)

