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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ
2019 жылғы 3 сәуір №154

Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір
шешімдеріне өзгерістер енгізу туралы
Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің
кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер бекітілсін.
2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін
күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі А.МАМИН
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2019 жылғы 3 сəуірдегі №154 қаулысымен бекітілген
Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір
шешімдеріне енгізілетін өзгерістер
1. «Қару мен əскери техниканы пайдалануға құқылы
субъектілерді айқындау туралы» Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2000 жылғы 3 шілдедегі №1006 қаулысында:
көрсетілген қаулымен бекітілген қару мен əскери техниканы
пайдалануға құқылы субъектілердің тізбесінде:
5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қаржы мониторингі органдарының экономикалық тергеу қызметі.».
2. «Қазақстан Республикасы мемлекеттiк органдарының,
қорғаныс, қауiпсiздiк жəне құқық тəртiбiн қорғау органдарының
мұқтаждары үшiн жалпы пайдаланыстағы телекоммуникациялар
желiлерiн, бiртұтас телекоммуникациялар желiлерiнiң ресурстарын дайындау мен пайдаланудың ережесiн бекiту туралы»
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 31 қаңтардағы
№164 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2001
ж., №4-5, 53-құжат):
көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы
мемлекеттiк органдарының, қорғаныс, қауiпсiздiк жəне құқық
тəртiбiн қорғау органдарының мұқтаждары үшiн жалпы пайдаланыстағы телекоммуникациялар желiлерiн, бiртұтас телекоммуникациялар желiлерiнiң ресурстарын дайындау мен пайдаланудың
ережесiнде:
3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Қызметтер көрсетудің жеке тəртібі белгіленетін ЖПТЖның негізгі пайдаланушылары: Қазақстан Республикасының
Ұлттық қауіпсіздік комитеті (бұдан əрі – ҚР ҰҚК), Қазақстан
Республикасының Қорғаныс министрлігі (бұдан əрі – ҚР Қорғанысмині), Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі (ҚР ІІМ),
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметі (бұдан əрі
– ҚР МКҚ), Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қаржы
мониторингі органдарының экономикалық тергеу қызметі жəне
мемлекеттік кірістер органдары, Қазақстан Республикасының
Үкіметі айқындаған тізбе бойынша басқа да мемлекеттік органдар:
Қазақстан Республикасының Мəдениет жəне спорт министрлігі,
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі,
Қазақстан Республикасының Индустрия жəне инфрақұрылымдық
даму министрлігі, Қазақстан Республикасының Ақпарат жəне
коммуникациялар министрлігі, Қазақстан Республикасының
Энергетика министрлігі, Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі (бұдан əрі – мемлекеттік органдар) болып
табылады.».
3. «Қазақстан Республикасының Үкiметi тағайындайтын немесе онымен келiсiм бойынша тағайындалатын лауазымды адамдар бойынша кадр мəселелерiн шешу тетiгiн жетiлдiрудiң кейбiр
мəселелерi туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002
жылғы 16 шілдедегі №784 қаулысында:
көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының
Үкіметі тағайындайтын немесе онымен келiсiм бойынша
тағайындалатын мемлекеттік саяси қызметшілер мен өзге де
лауазымды адамдары лауазымдарының тiзбесiнде:
мына:
«
Құқық қорғау
Министр комитет
Премьерқызметіне
төрағасы Министрмен нежетекшілік ететін
месе оның тапорынбасарын
сырмасы
қоспағанда,
бойынша
Қаржы министрлігі
Премьер-Министр
Мемлекеттік
Кеңсесінің
кірістер комитеті
Басшысымен,
төрағасының орынƏкімшілік
басарлары
Басшысымен
»
деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«
Қаржы
Министр комитет Премьер-Министрмен
министрлігі
төрағасы немесе оның тапсырМемлекеттік
масы бойынша
кірістер комитеті
Премьер-Министр
төрағасының
Кеңсесінің
орынбасары
Басшысымен,
Əкімшілік
Басшысымен
».
4. «Қылмысқа қарсы күрес саласындағы ақпарат алмасу туралы келісімді бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2009 жылғы 20 қарашадағы № 1899 қаулысында:
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі
көрсетілген Келісімнің 1-бабының 3-тармағына сəйкес депозитарийге Қазақстан Республикасынан оны орындау жөніндегі
құзыретті органдар Бас прокуратура, Ішкі істер министрлігі,
Мемлекеттік күзет қызметі, Ұлттық қауіпсіздік комитеті,
Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы
іс-қимыл агенттігі, Қаржы министрлігінің қаржы мониторингі
жөніндегі органдарының экономикалық тергеу қызметі болып
табылатынын хабарласын.».
5. «Əскери қызметшілерге, арнаулы мемлекеттік жəне құқық
қорғау органдарының, мемлекеттік фельдъегерлік қызмет
қызметкерлеріне, сондай-ақ арнаулы атақтар, сыныптық шендер алу жəне нысанды киім киіп жүру құқықтары 2012 жылғы
1 қаңтардан жойылған адамдарға зейнетақы төлемдерін
тағайындау жəне жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 31 желтоқсандағы
№1500 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013
ж., №78, 1023-құжат):
көрсетілген қаулымен бекітілген Əскери қызметшілерге,
арнаулы мемлекеттік жəне құқық қорғау органдарының,
мемлекеттік фельдъегерлік қызмет қызметкерлеріне, сондайақ арнаулы атақтар, сыныптық шендер алу жəне нысанды
киім киіп жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан жойылған
адамдарға зейнетақы төлемдерін тағайындау жəне жүзеге асыру қағидаларында:
2-тармақтың 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«7) Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы
мониторингі комитеті – экономикалық тергеу қызметінде қызмет
өткерген қызметкерлерге.».
6. «Əскери қызметшiлердің, арнаулы мемлекеттік жəне
құқық қорғау органдары, мемлекеттік фельдъегерлік қызмет
қызметкерлерiнің, сондай-ақ арнайы атақтарға, сыныптық шендерге ие болу жəне нысанды киiм киiп жүру құқықтары 2012
жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған адамдардың еңбек сiңiрген
жылдарын есептеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 24 ақпандағы № 129
қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж.,
№9, 84-құжат):
көрсетілген қаулымен бекітілген Əскери қызметшiлердің, арнаулы мемлекеттік жəне құқық қорғау органдары, мемлекеттік
фельдъегерлік қызмет қызметкерлерiнің, сондай-ақ арнайы
атақтарға, сыныптық шендерге ие болу жəне нысанды киiм
киiп жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған
адамдардың еңбек сiңiрген жылдарын есептеу қағидаларында:
3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Қызметте болудың шекті жасына толғанға дейін қызметтен
негізсіз шығарылған, ал кейіннен денсаулық жағдайы бойынша қызметке шектеулер болмағаннан кейін Қазақстан
Республикасы Бас Прокурорының, Қазақстан Республикасы
Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының, Қазақстан Республикасы
Мемлекеттік күзет қызметі бастығының, Қазақстан Республикасы
Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы
іс-қимыл агенттігі төрағасының, Қазақстан Республикасы
Қорғаныс министрінің, Қазақстан Респуб ликасы Ішкі істер
министрінің, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің,
Қазақстан Республикасының «Сырбар» сыртқы барлау қызметі
директорының, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы
мониторингі комитеті төрағасының, Қазақстан Республикасы
Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитеті төрағасының,
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросы төрағасының,
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік фельдъегерлік қызметі
бастығының, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері
министрлігінің Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық
бюросы төрағасының, Экономикалық қылмысқа жəне сыбайлас
жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы), (Қазақстан
Республикасының Қаржы полициясы агенттігі, Салық полициясы
(милициясы) комитеті) төрағасының, Қазақстан Республикасы

Төтенше жағдайлар министрінің, Қазақстан Республикасы Əділет
министрінің жəне Қазақстан Республикасының басқа да əскерлері
мен əскери құралымдары лауазымды адамдарының, сондайақ Мемлекеттік тергеу комитеті төрағасының шешімі бойынша
заңсыз шығарылған деп танылуына байланысты қызметіне қайта
тағайындалған Қарулы Күштер, басқа да əскерлер мен əскери
құралымдардың келісімшарт бойынша əскери қызметшілерінің,
арнаулы мемлекеттік органдардың, прокуратура, ішкі істер, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет жəне экономикалық тергеу
қызметі, мемлекеттік өртке қарсы қызмет, қылмыстық-атқару
жүйесі органдарының, мемлекеттік фельдъегерлік қызметтің,
бұрынғы Қазақстан Республикасының Мемлекеттік тергеу
комитеті жəне қаржы полициясы (салық полициясы (милиция)
қызметкерлерінің еңбек сіңірген жылдарын айқындау кезінде
еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдерін тағайындау
үшін еңбек сіңірген жылдарына олар жұмыс істемеген қызметтегі
үзіліс уақыты есептеледі.».
7. «Тəуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің автокөлік құралдарын жымқыруға қарсы күрестегі жəне
оларды қайтаруды қамтамасыз етудегі ынтымақтастығы туралы келісім бойынша Қазақстан Республикасының орталық
құзіретті органын жəне құзіретті органдарын айқындау туралы»
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 2 мамырдағы №
231 қаулысында:
1-тармақтың үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі, Қазақстан
Респуб ликасының Бас прокуратурасы (келісім бойынша),
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросы (келісім бойынша),
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қаржы мониторингі
органдарының экономикалық тергеу қызметі – құзыретті органдар
болып айқындалсын».
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3) бюджетке қызметтің жекелеген түрімен айналысу құқығына
лицензиялық алым төленгенін растайтын құжатты ұсынады.
Уəкілетті орган лицензияда көрсетілген банктік жəне өзге де
операциялардың тізбесін төлем жасауға қабілетсіз банк тұрақтандыру
банкіне беретін активтер мен міндеттемелерге байланысты
айқындайды.
10. Уəкілетті орган тұрақтандыру банкіне банктік жəне өзге де операцияларды жүргізуге арналған лицензияны Қағидаларға қосымшаға
сəйкес нысан бойынша береді.
Тұрақтандыру банкін құру, оның жарғылық жəне меншікті
капиталдарын қалыптастыру, сондай-ақ тұрақтандыру
банкінің банк операциялары мен өзге де операцияларды жүргізуге
арналған лицензияны алу қағидаларына қосымша
Қазақстан Республикасының
елтаңбасы

Нысан

Уəкілетті органның толық атауы
Банктік жəне өзге де операцияларды жүргізуге арналған лицензия
Лицензияның нөмірі _____ Берілген күні __ жылғы «_____» _________
__________________________________________________________
(банктің толық атауы)
Осы лицензия операциялардың мына түрлерін (ұлттық жəне (немесе) шетел валютасында) жүргізуге құқық береді:
1) банктік операцияларды:
________________________________________________________
2) өзге де операцияларды:
________________________________________________________
Төраға (Төрағаның орынбасары)
Мөр орны

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ
БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ
2019 жылғы 31 қаңтар

№11

Алматы қаласы

Тұрақтандыру банкінің жарғылық және
меншікті капиталдарының ең төмен мөлшерін,
Тұрақтандыру банкін құру, оның жарғылық
және меншікті капиталдарын қалыптастыру,
сондай-ақ тұрақтандыру банкінің банк
операциялары мен өзге де операцияларды
жүргізуге арналған лицензияны алу
қағидаларын бекіту туралы
«Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына
сəйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ
ЕТЕДІ:
1. Тұрақтандыру банкінің жарғылық жəне меншікті капиталдарының
ең төмен мөлшері 10 000 000 000 (он миллиард) теңге мөлшерінде
бекітілсін.
2. Қоса беріліп отырған Тұрақтандыру банкін құру, оның жарғылық
жəне меншікті капиталдарын қалыптастыру, сондай-ақ тұрақтандыру
банкінің банк операциялары мен өзге де операцияларды жүргізуге
арналған лицензияны алу қағидалары бекітілсін.
3. Осы қаулыға қосымшаға сəйкес тізбе бойынша Қазақстан
Респуб лика сының нормативтік құқықтық актілерінің, сондай-ақ
Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілерінің
құрылымдық элементтерінің күші жойылды деп танылсын.
4. Қаржы нарығының əдіснамасы департаменті (Сəлімбаев Д.Н.)
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:
1) Заң департаментімен (Сəрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны
Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік
тіркеуді;
2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік
он күн ішінде оны қазақ жəне орыс тілдерінде «Республикалық
құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына ресми жариялау жəне
Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық
бақылау банкіне енгізу үшін жіберуді;
3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;
4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні
ішінде Заң департаментіне осы қаулының осы тармағының 2), 3)
тармақшаларында жəне 5-тармағында көзделген іс-шаралардың
орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.
5. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау
жəне сыртқы коммуникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы
қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның
көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға
жіберуді қамтамасыз етсін.
6. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары О.А. Смоляковқа жүктелсін.
7. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік
он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Ұлттық Банк Төрағасы Д.АҚЫШЕВ
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 31 қаңтардағы №11 қаулысымен бекітілді
Тұрақтандыру банкін құру, оның жарғылық жəне меншікті
капиталдарын қалыптастыру, сондай-ақ тұрақтандыру
банкінің банк операциялары мен өзге де операцияларды
жүргізуге арналған лицензияны алу қағидалары
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Тұрақтандыру банкін құру, оның жарғылық жəне меншікті капиталдарын қалыптастыру, сондай-ақ тұрақтандыру банкінің банк
операциялары мен өзге де операцияларды жүргізуге арналған
лицензияны алу қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) «Қазақстан
Республикасындағы банктер жəне банк қызметі туралы» 1995 жылғы
31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан əрі –
Банктер туралы заң) сəйкес əзірленді жəне тұрақтандыру банкін құру,
оның жарғылық жəне меншікті капиталдарын қалыптастыру, сондай-ақ
тұрақтандыру банкінің банк операциялары мен өзге де операцияларды жүргізуге арналған лицензияны алу тəртібін белгілейді.
2. Тұрақтандыру банкі Банктер туралы заңның 61-8-бабының
2-тармағында айқындалған мақсаттарға қол жеткізу үшін құрылады.
2-тарау. Тұрақтандыру банкін құру тəртібі
3. Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау
жəне қадағалау жөніндегі уəкілетті орган (бұдан əрі - уəкілетті орган) банкті басқару жөніндегі уақытша əкімшіліктен (банкті уақытша
басқарушыдан) төлем жасауға қабілетсіз банктің активтері мен
міндеттемелерін тұрақтандыру банкіне беру операциялары туралы
ұсынысты алғаннан кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде тұрақтандыру
банкін құру туралы шешім қабылдайды жəне дереу қабылданған
шешім туралы банкті басқару жөніндегі уақытша əкімшіге (банкті
уақытша басқарушыға) хабарлайды.
4. Уəкілетті органның тұрақтандыру банкін құру туралы шешімінде:
1) тұрақтандыру банкін құру туралы шешім;
2) тұрақтандыру банкінің атауы мен орналасқан орны;
3) тұрақтандыру банкін басқару бойынша қызметті жүзеге асыруға
жəне үшінші тұлғалардың алдында оның мүддесін білдіретін уəкілетті
адамдардың дербес құрамы;
4) тұрақтандыру банкінің аталған банктің инвесторлары арасында орналастырылатын жарияланған акцияларының саны мен түрі,
жарияланған акцияларының номиналды құны;
5) тұрақтандыру банкінің жарғысын бекіту туралы шешім;
6) тұрақтандыру банкін басқару бойынша қызметті жүзеге асыруға
тағайындалған адамдарға тапсырма:
тұрақтандыру банкінің жарғысына қол қою;
тұрақтандыру банкін əділет органдарында тіркеу;
орталық депозитариймен шарт жасасу;
уəкілетті органда мемлекеттік тіркеу үшін банктің акциялар
шығарылымы проспектісіне қол қою;
7) банкті басқару жөніндегі уақытша əкімшілікке (банкті уақытша
басқарушыға) құрылатын тұрақтандыру банкіне активтер мен
міндеттемелерді беруді тапсыру;
8) уəкілетті органның тұрақтандыру банкін құру туралы шешімі
күшіне енгізілетін күн;
9) өзге де талаптар, оның ішінде банк операцияларын жəне өзге
де операцияларды жүргізу үшін қажетті банктің үй-жайын, жабдығын, бағдарламалық қамтамасыз етуін пайдалану, сондай-ақ
«Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар жəне кредиттік
тарихты қалыптастыру туралы» 2004 жылғы 6 шілдедегі Қазақстан
Республикасының Заңына сəйкес кредиттік бюроға ақпарат беру
мəселесі бойынша өзге де талаптар көрсетіледі.
5. Тұрақтандыру банкі Банктер туралы заңда көзделген
ерекшеліктерді ескере отырып акционерлік қоғамның ұйымдыққұқықтық нысанында құрылады.
6. Тұрақтандыру банкін құру туралы шешімді уəкілетті органның
Басқармасы қабылдайды.
3-тарау. Тұрақтандыру банкінің жарғылық жəне меншікті
капиталдарын қалыптастыру тəртібі
7. Тұрақтандыру банкінің жарғылық капиталы инвестор мен
тұрақтандыру банкін басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыруға
уəкілетті адам арасында жасалатын шартқа сəйкес инвестор
тұрақтандыру банкінің жарияланған акцияларына төлем жасаған
кезде қалыптастырылады.
8. Инвестор тұрақтандыру банкінің жарияланған акцияларын сатып
алған кезден бастап банк тұрақтандыру банкі мəртебесін жоғалтады.
4-тарау. Тұрақтандыру банкінің банктік жəне өзге де
операцияларды жүргізуге арналған лицензияны алу тəртібі
9. Тұрақтандыру банкі банк операцияларының жекелеген түрлерін
жəне өзге де операцияларды жүргізуге арналған лицензияны алуы
үшін тұрақтандыру банкін басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыруға
уəкілетті адам уəкілетті органға мына құжаттарды:
1) өтінішті;
2) жарғының нотариат куəландырған көшірмесін;

Алматы қаласы
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 31 қаңтардағы №11 қаулысына қосымша
Күші жойылды деп танылған Қазақстан Республикасы
нормативтік-құқықтық актілерінің, сондай-ақ Қазақстан
Республикасының кейбір нормативтік-құқықтық актілері
құрылымдық элементтерінің тізбесі
1. «Тұрақтандыру банкін құру, банктік жəне өзге де операцияларды жүргізуге лицензия алу, жарғылық жəне меншікті капиталдарын
қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы
Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеумен қадағалау
агенттігі Басқармасының 2009 жылғы 5 тамыздағы №179 қаулысы
(Нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №5782
болып тіркелген, 2009 жылғы 2 қазанда «Заң газеті» газетінде № 150
(1573) жарияланған).
2. «Қазақстан Республикасының кейбiр нормативтiк-құқықтық
актiлерiне сəйкестендiру нөмiрлерi бойынша өзгерiстер мен
толықтырулар енгiзу туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы
нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі
Басқармасының 2010 жылғы 29 наурыздағы №50 қаулысымен
(Нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№6219 болып тіркелген, 2010 жылғы 26 тамызда Қазақстан
Республикасының орталық атқарушы жəне өзге де орталық
мемлекеттік органдарының актілер жинағында №14 жарияланған)
бекітілген Қазақстан Республикасының кейбiр нормативтiк-құқықтық
актiлерiне сəйкестендiру нөмiрлерi бойынша енгiзiлетiн өзгерiстер
мен толықтырулар тiзбесiнің 27-тармағы.
3. «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік-құқықтық
актілеріне өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкі Басқармасының 2013 жылғы 26 сəуірдегі №110 қаулысымен
(Нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №8505
болып тіркелген, 2013 жылғы 6 тамызда «Заң газеті» газетінде №115
(2316) жарияланған) бекітілген Өзгерістер енгізілетін Қазақстан
Республикасының нормативтік-құқықтық актілерінің тізбесінің
24-тармағы.
4. «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік-құқықтық
актілеріне қаржы нарығын реттеу мəселелері бойынша өзгерістер
енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 28 қазандағы №265 қаулысымен (Нормативтік-құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №14733 болып тіркелген,
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің
эталондық бақылау банкінде 2017 жылғы 28 ақпанда жарияланған)
бекітілген Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының
қаржы нарығын реттеу мəселелері бойынша нормативтік-құқықтық
актілерінің тізбесінің 2-тармағы.
Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде
2018 жылғы 12 желтоқсандағы Нормативтік-құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №18295 болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ
БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ
2019 жылғы 31 қаңтар

№12

Алматы қаласы

«Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының
және сақтандыру тобының пруденциялық
нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де
нормалар мен лимиттердің нормативтік
мәндерін және оларды есептеу әдістемесін,
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының
және сақтандыру топтарының пруденциялық
нормативтердің орындалуы туралы
есептілігінің тізбесін, нысандарын, табыс ету
мерзімдерін, Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдарының және сақтандыру топтарының
пруденциялық нормативтердің орындалуы
туралы есептілігін табыс ету қағидаларын,
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары,
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының
немесе сақтандыру холдингтерінің еншілес
ұйымдары сатып алатын заңды тұлғалардың
акцияларына (жарғылық капиталдағы қатысу
үлестеріне) қойылатын талаптарды, сақтандыру
холдингтері сатып алатын халықаралық қаржы
ұйымдары облигацияларының тізбесін,
сақтандыру холдингтері сатып алатын
облигациялар үшін талап етілетін ең төмен
рейтингті және рейтингтік агенттіктердің
тізбесін, сондай-ақ сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымдары сатып алатын қаржы
құралдарының (акциялар мен жарғылық
капиталына қатысу үлестерін қоспағанда)
тізбесін белгілеу туралы» Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 26 желтоқсандағы
№304 қаулысына өзгерістер енгізу туралы
Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілерін
жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру
тобының пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге
де нормалар мен лимиттердің нормативтік мəндерін жəне оларды
есептеу əдістемесін, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының
жəне сақтандыру топтарының пруденциялық нормативтердің
орындалуы туралы есептілігінің тізбесін, нысандарын, табыс ету
мерзімдерін, Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының жəне
сақтандыру топтарының пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есептілігін табыс ету қағидаларын, сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымдары, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының
немесе сақтандыру холдингтерінің еншілес ұйымдары сатып алатын
заңды тұлғалардың акцияларына (жарғылық капиталдағы қатысу
үлестеріне) қойылатын талаптарды, сақтандыру холдингтері сатып алатын халықаралық қаржы ұйымдары облигацияларының
тізбесін, сақтандыру холдингтері сатып алатын облигациялар үшін
талап етілетін ең төмен рейтингті жəне рейтингтік агенттіктердің
тізбесін, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары сатып алатын қаржы құралдарының (акциялар мен жарғылық капиталына қатысу үлестерін қоспағанда) тізбесін белгілеу туралы»
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы
26 желтоқсандағы №304 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде №14794 болып тіркелген, 2017 жылғы
24 ақпанда Қазақстан Республикасы нормативтік-құқықтық актілерінің
эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер
енгізілсін:
Көрсетілген қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының жəне сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің
жəне сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мəндерін жəне оларды есептеу əдістемесінде:
3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына пруденциялық
нормативтер жəне сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттер:
жарғылық капиталдың ең төмен мөлшерін;
төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілік нормативін;
өтімділігі жоғары активтердің жеткіліктілігі нормативін;
активтерді əртараптандыру нормативтерін;
сақтандыру, қайта сақтандыру, ортақ сақтандыру (бірлесіп
қайта сақтандыру) шарты (шарттары) бойынша сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының өзіндік ұстап қалуының мөлшерін қамтиды.
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары үшін қосымша
пруденциялық нормативтер:

күтілмеген тəуекелдер резервін;
тұрақтандыру резервін қамтиды.
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы төлем қабілеттілігі
маржасының жеткіліктілік нормативін, өтімділігі жоғары активтердің
жеткіліктілігі нормативін, активтерді əртараптандыру нормативтерін
күн сайын сақтауды қамтамасыз етеді.»;
9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының төлем қабілеттілігі
маржасының ең төмен мөлшері осы қаулымен белгіленген
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының жəне сақтандыру
топта рының пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есептілігінің тізбесіне, нысандарына, табыс ету мерзімдеріне
1-қосымшаның 2-кестесіне сəйкес нысан бойынша төлем қабілеттілігі
маржасының ең төмен мөлшерінің ұлғаю сомасына сəйкес қайта
сақтандырушының рейтингтік бағасына немесе өткен есепті күнгі
Қазақстан Республикасының резиденті-қайта сақтандыру ұйымының
төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілік нормативінің мəніне
байланысты, қолданыстағы қайта сақтандыру шарттары бойынша
Қазақстан Республикасының резиденттері жəне резиденттері емес
- сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына қайта сақтандыруға
берілетін (берілген) міндеттемелер сомасына ұлғаяды.
Қайта сақтандырушы (цедент) олардан алынатын есептелген
комиссиялық сыйақыларды шегере отырып, қаржы жылының аяқталуы
бойынша алынатын есептелген сақтандыру сыйлықақыларының
жиынтық мөлшерінің жиырма бес пайызынан астам, қаржы жылының
аяқталуы бойынша қайта сақтандыру шарттары бойынша Қазақстан
Республикасының бейрезиденті-қайта сақтандыру ұйымы есептеген
сақтандыру сыйлықақыларының жиынтық мөлшерінен асып кеткен жағдайда төлем қабілеттілігі маржасының ең төменгі мөлшерін
ұлғайтудың есептелген сомасы екі есеге ұлғаяды.»;
14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«14. Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері мынадай
сомаларға:
Заңның 6-бабы 3-тармағының 13), 14), 15-1) жəне 16) тармақшаларында көрсетілген сақтандырудың ерікті нысанындағы сыныптар бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша
– есепті кезең соңында сақтандырудың осы сыныптары бойынша
қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша
сақтандыру сыйлықақыларынан 10 (он) пайызға;
сақтандыру объектісі сақтанушы, сақтандырылған немесе үшінші
тұлға арасында жасалған шарт бойынша сақтанушы (сақтандырылған)
өз міндеттемелерін орындамау (тиісінше орындамау) нəтижесінде
шығындарды өтеумен байланысты сақтанушының немесе пайда
алушының мүліктік мүдделері болып табылатын Заңның 6-бабы
3-тармағының 12) тармақшасында көрсетілген сақтандырудың ерікті
нысанындағы сыныбы бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша – есепті кезең соңында сақтандырудың осы сыныбы
бойынша қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары
бойынша сақтандыру сыйлықақыларынан 10 (он) пайызға;
Заңның 6-бабы 3-тармағының 13), 14) 15-1) жəне 16) тармақшаларында көрсетілген сақтандырудың ерікті нысанындағы сыныптар шеңберінде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше
қатынастармен байланысты тұлғалардың қаржы шығындарын өтеуді
көздейтін сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша – есепті
кезеңнің соңында қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру)
шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақыларынан 10 (он) пайызға
қосымша ұлғаяды.»;
17-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«17. «Өмірді сақтандыру» саласында қызметін жүзеге асыратын
сақтандыру ұйымы үшін төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен
мөлшерін есептеу мынадай сақтандыру сыныптары жəне түрлері
бойынша жеке-жеке жүзеге асырылады:
1) «өмірді сақтандыру» жəне «аннуитеттік сақтандыру» сыныптары бойынша;
2) «жазатайым оқиғалардан сақтандыру», «ауырған жағдайдан
сақтандыру» жəне «қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған
кезде оны жазатайым оқиғалардан мiндеттi сақтандыру» сыныптары
бойынша.
Сақтандыру ұйымының төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен
мөлшерін есептеу үшін Нормативтердің 18 жəне 23-тармақтарына
сəйкес есептелген сомалар алынады.»;
21-тармақтың бірінші бөлігінің алтыншы абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«зейнетақы аннуитетінің шарттары бойынша – қалыптастырылған
сақтандыру резервтерінің жəне осы тармақтың екінші бөлігіне сəйкес
есептелген түзету коэффициенті сомасынан Сақтандыру резервтерін
қалыптастыруға, есептеу əдiстемесiне жəне Заңның 47-бабының
3-тармағына сəйкес уəкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде
айқындалған олардың құрылымына қойылатын талаптарға (бұдан
əрі - Сақтандыру резервтерін қалыптастыруға, есептеу əдiстемесiне
жəне олардың құрылымына қойылатын талаптар) сəйкес белгіленген
жылдық тиімді пайыздық мөлшерлеменің ең жоғары мөлшерінің
көбейтіндісіне тең.»;
22-тармақ алып тасталсын;
23-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Қызметкер еңбек (қызметтiк) мiндеттерiн атқарған кезде оны
жазатайым оқиғалардан мiндеттi сақтандыру» сыныбы бойынша «сыйлықақылар əдісін» пайдалана отырып, төлем қабілеттілігі
маржасының ең төмен мөлшерін есептеу кезінде, сақтандыру (қайта
сақтандыру) пулын құру арқылы қабылдаған сақтандырудың осы
сыныбының сақтандыру шарты (шарттары) бойынша сақтандыру
сыйлықақыларын (еңбек сіңірілген сыйлықақыларын) қоспағанда,
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы сақтандырудың осы сыныбы бойынша қабылдаған жиынтық сақтандыру сыйлықақыларының
(жиынтық еңбек сіңірілген сыйлықақыларының) сомасы 100 (жүз)
пайызға ұлғаюға тиіс.»;
33-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«33. Сапасы мен өтімділігі бойынша жіктелуін ескере отырып
есептелген нақты төлем қабілеттілігі маржасы, мынадай формула
бойынша анықталады:
НТҚ = СӨА – СР – М , мұнда:
СӨА – Нормативтердің 34-тармағына сəйкес оларды сапа жəне
өтімділігі бойынша жіктелуін ескергендегі активтер;
СР – Сақтандыру резервтерін қалыптастыруға, есептеу əдiстемесiне
жəне олардың құрылымына қойылатын талаптарға сəйкес есептелген соңғы есепті айдың аяғындағы қайта сақтандырушының үлесін
шегергенде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру
резервтерінің сомасы. Сақтандыру резервтерінің сомасы ай сайынғы
қаржылық жəне өзге де есептілікті уəкілетті органға ұсынған күнге
дейін пайдаланылады (есепті айдан кейінгі айдың бесіне дейін өткен
есепті айдағы сақтандыру резервтерінің сомасы пайдаланылады);
М – сақтандыру резервтерін қоспағанда, міндеттемелер.»;
34-тармақта:
бірінші бөліктің 6) жəне 7) тармақшалары мынадай редакцияда
жазылсын:
«6) 2019 жылғы 1 шілдеге дейін:
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының өтімділігі жоғары активтер сомасының 5 (бес) пайызынан аспайтын сомадағы жылжымайтын
мүлік түріндегі негізгі қаражат - жинақталған амортизацияны ескере
отырып, баланстық құнның 100 (жүз) пайызы көлемінде;
7) 2022 жылғы 1 қаңтарға дейін:
материалдық емес активтер: сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының негізгі қызмет мақсаты үшін сатып алынған бағдарламалық
қамтамасыз ету - жинақталған амортизацияны ескергендегі өзіндік
құнның жəне сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының өтімділігі
жоғары активтері сомасының 10 (он) пайызынан аспайтын көлемде;»;
екінші, үшінші жəне төртінші бөліктер мынадай редакцияда жазылсын:
«Сақтанушылардан алынатын сақтандыру сыйлықақылары сақтанушы сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сыйлықақысының
кемінде он екіден бір бөлігін төлеген жағдайда олардың сапасы мен
өтімділігі бойынша жіктелуін ескере отырып, сақтандыру шартына
қосымша келісімін (келісімдерін), немесе жинақтаушы сақтандыру
шарты бойынша алғашқы сақтандыру жарнасын ескере отырып,
есепті айдан кейінгі бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымының активтері құнын есептеуіне енгізіледі.
Қайта сақтанушылардан алынатын сақтандыру сыйлықақылары
қайта сақтанушы қайта сақтандыру шарты бойынша сақтандыру
сыйлықақысының кемінде он екіден бір бөлігін төлеген жағдайда
олардың сапасы мен өтімділігі бойынша жіктелуін ескере отырып,
есепті айдан кейінгі бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымының активтері құнын есептеуіне енгізіледі.
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының активтері құнын, сапасы
мен өтімділігі бойынша олардың жіктелуін ескере отырып, есептеуіне
(осы тармақтың бірінші бөлігі 1) тармақшасының алтыншы абзацында көрсетілген ақша) қаржы құралдарымен мəмілелерді жасау
кезінде бағалы қағаздар нарығында брокерлік жəне (немесе) дилерлік
қызметті жүзеге асыратын ұйымның шоттарындағы ақшаны орналастырумен байланысты туындаған дебиторлық берешекті қоспағанда):
шарт талаптары бойынша 3 (үш) жұмыс күнінен астам мерзімге
мерзімі өткен дебиторлық берешек;
шарт талаптары бойынша күнтізбелік 30 (отыз) күннен астам
мерзімге мерзімі өткен дебиторлық берешек «ауырған жағдайда
сақтандыру» сыныбы бойынша сақтандыру сыйлықақыларының үлесі
есепті күні қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары
бойынша сақтандыру сыйлықақыларының жалпы көлемінде 80 (сексен) пайыздан астамын құрайды;
сақтандыру (қайта сақтандыру) қорғаудың қолданылу мерзімі
басталмаған сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша
пайда болған дебиторлық берешек;
ірі қатысушылардың, еншілес ұйымдардың, сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымы ірі қатысушысы болып табылатын немесе қомақты
қатысуы бар ұйымдардың, сондай-ақ өзге үлестес ұйымдардың
дебиторлық берешегі енгізілмейді.»;
35-тармақтың бірінші бөлігінің бесінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«СР – Сақтандыру резервтерін қалыптастыруға, есептеу əдiстемесiне жəне олардың құрылымына қойылатын талаптарға сəйкес есептелген соңғы есепті айдың аяғындағы қайта сақтандырушының үлесін
шегергенде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру
резервтерінің сомасы. Сақтандыру резервтерінің сомасы ай сайынғы
қаржылық жəне өзге де есептілікті уəкілетті органға ұсынған күнге
дейін пайдаланылады (есепті айдан кейінгі айдың бесіне дейін өткен
есепті айдағы сақтандыру резервтерінің сомасы пайдаланылады).»;
36 жəне 37-тармақтар алып тасталсын:
38-тармақтың бірінші бөлігі 4) тармақшасының үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«күмəндi борыштар бойынша резервтi шегергенде, негiзгi борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып, Қазақстан
Республикасының бейрезиденттері-бас банктерi, Standard & Poor’s
агенттiгiнiң халықаралық шəкiлi бойынша «А-» төмен емес шетел валютасындағы ұзақ мерзiмдi кредиттiк рейтингi немесе басқа
рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi
бар Қазақстан Республикасының резиденттері-еншiлес банктері болып табылады;»;
40 жəне 41-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
(Жалғасы бар)

RESMI

1.1 Еңбек пəні
жөнінде жалпы
мəліметтер

1 Материалтану

1.2 Материалдардың, құралсаймандардың
жəне
жабдықтардың
сараптамасы

1.3 Шеберханада жəне
омартада
жұмыс істеу
барысындағы
қауіпсіздік
техникасы
ережелері
1.4 Еңбекті
қорғау жəне
ҚРеңбек
заңнамасы

2.1 Ара
жанұясының
биологиясы

2.2 Омартадағы
көктемгі
жұмыстар

2.3 Омартадағы
жазғы жұмыстар

2. Еңбек пəнін дайындау технологиясы

2.4 Омартадағы
күзгі жұмыстар

2.5 Аралардың
қысқы күтімі

2.6 Омартаның
жемшөптік базасы жəне
тозаңдату

2.7 Омарта
өнімдерінің технологиясы

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

9.2.8.3 ара жанұяларын варроатоздан
қорғау тəсілдерін білу;
9.2.8.4 балауыз күйесімен күресу
тəсілдерін білу
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

9.2.9.1 қатты ағаштарды сүргілеу жəне
аралау тəсілдерін меңгеру;
9.2.9.2 электрбұрғымен жұмыс істеу,
қуыстарды бұрғылау, бұранда шегелерді
кіргізу, шығару тəсілдерінмеңгеру;
9.2.9.3 ағаш тақталарды, фанераларды,
ДСП, ДВП қиюды орындау;
9.2.9.4 жұқа ара білдегімен жұмыс жасау
тəсілдерін меңгеру
9.2.10.1 жұқа қол араменпанно жəне пазл2.10
Декоративтікдар кесу;
қолданбалы
9.2.10.2 түрлі желімдер көмегімен детальшығармашылық дарды желімдеу технологиясын сақтау;
9.2.10.3 ағаш ою тəсілдерін меңгеру;
9.2.10.4 ағаш бетін түрлі лактармен өңдеу

2.9 Ағаш
ұсталық
жұмыстар технологиясы

2.1 Ара
жанұясының
биологиясы
2.2 Омартадағы 9.2.2.1 арларды қыстаудан шығаратын
алаңға қойылатын талаптарды білу;
көктемгі
9.2.2.2 арларды қыстаудан шығаратын
жұмыстар
алаңды дайындау;
9.2.2.3 арларды қыстаудан шығара білу;
9.2.2.4 ұяларды көшіру барысында аралар сыртқа ұшып шықанда өз іс-əрекетің
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;
9.2.2.18ұяларды жақтаулармен кеңейту
тəсілдерін білу;
9.2.2.19 жақтауларды балауыздата білу;
9.2.2.20 аралар жанұясын тексеру журналын жүргізу жайлы түсінік
2.3 Омартадағы 9.2.3.1 араларды тасымалдау алдында
жазғы жұмыстар 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
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
2.5 Аралардың 9.2.5.1 аралардың қыстаудағы қысқы
қысқы күтімі
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
2.6 Омартаның 9.2.6.1 бал жинауға арналған өсімдіктердің
гүлдеу мерзімі мен өскен жері бойынша
жемшөптік басипаттамасын білу;
засы жəне
9.2.6.2 өсімдіктердің балөнімділігі жайлы
тозаңдату
түсінік;
9.2.6.3 бал жинауға арналған жазғы
өсімдіктерді, гүлдеу мерзімдерін білу
9.2.7.9 балауызды сақтау талаптарын
2.7 Омарта
өнімдерінің тех- білу;
9.2.7.10 прополис жинауды көбейтуге
нологиясы
арналағн құрылғылар жөнінде түсінік;
9.2.7.11 гүл тозаңдарын тозаңаулағыштың
көмегімен жинау жайлы түсінік
9.2.8.1 ара жанұяларын варроатоздан
2.8 Ара аурулары, дұшпан- қорғау тəсілдерін білу;
9.2.8.2 балауыз күйесімен күресу
дары жəне
тəсілдерін білу
зиянкестері
9.2.9.1 электрбұрғымен жұмыс істеу,
2.9 Ағаш
қуыстарды бұрғылау, бұранда шегелерді
ұсталық
жұмыстар тех- кіргізу, шығару тəсілдерінмеңгеру;
9.2.9.2 ағаш тақталарды, фанераларды,
нологиясы
ДСП, ДВП қиюды орындау;
9.2.9.3 жұқа ара білдегімен жұмыс жасау
тəсілдерін меңгеру
9.2.10.1 жұқа қол арамен панно
2.10
жəнепазлдар кесу;
Декоративтік9.2.10.2 түрлі желімдер көмегімен детальқолданбалы
шығармашылық дарды желімдеу технологиясын сақтау;
9.2.10.3 ағаш ою тəсілдерін меңгеру;
9.2.10.4 ағаш бетін түрлі лактармен өңдеу
3.1 Еңбек
заттарының сараптамасы жəне
бағалануы

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

Бөлім

3. Еңбек заттарының сараптамасы жəне бағалануы

1.4 Еңбекті
қорғау жəне
ҚРеңбек
заңнамасы

9.1.3.1 электрленген қол құрал-саймандарымен 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 түтіндеткішті жағу жəне қолдану
барысында өрт қауіпсіздігі талаптарын
сақтау
9.1.4.1 жұмысшылар мен қызметкерлердің
негізгі құқықтары мен міндеттері, еңбекті
қорғау жəне еңбектік келісім шарт жайлы білу;
9.1.4.2 еңбек тəртібі, еңбек ақы, еңбек
тапсырмасын орындау жауапкерілігі,
материалдық жауапкершілік жөніндегі
ұғымдарды түсіну;
9.1.4.3 өрт болған жағдайда эвакуациялық
жоспарға бағдарлана білу
9.2.1.1 араның жəне аталық араның өсіп
көбеюін тани білу

1. Материалтану

3.1.Еңбек
заттарының сараптамасы жəне
бағалануы

1.2 Материалдардың, құралсаймандардың
жəне
жабдықтардың
сараптамасы
1.3 Шеберханада жəне
омартада
жұмыс істеу
барысындағы
қауіпсіздік
техникасы
ережелері

3) 10-сынып:
7-кесте

2. Еңбек пəнін дайындау технологиясы
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2.10
Декоративтікқолданбалы
шығармашылық

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 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
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
2-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
санитарлық-гигиеналық талаптарды білу
жəне орындау
9.1.2.1 қыстаулар түрлерін білу;
9.1.2.2 ағаш материалын сақтау
ережелерін білу, кептірудің тəсілдері мен
мақсаты;
9.1.2.3 ағаш жонғыш білдектің құрылымын
жəне міндетін білу;
9.1.2.4 қол электр құралының түрлері,
құрылымы жəне қолданылуын білу;
9.1.2.5 тегістегіштің міндетін түсіну;
9.1.2.6 ағаш өңдеу білдектерінің негізгі
түрлерін, міндеттерін білу;
9.1.2.7 ағашқа арналаған лактардың
негізгі түрлері мен қасиеттерін білу;
9.1.2.8 негізгі араланатын материалдарды
белгілеу;
9.1.2.9 жалпақ материалдардың сипаттамаларын білу (ДВП, ДСП, шере(фанера))
9.1.3.1 ішінде аралары бар ұяларды
көшірген кезде қауіпсіз жұмыс істеу
тəсілдерінің ерекшеліктерін білу;
9.1.3.2 электрленген қол құралсаймандарымен жұмыс істеу барысында
қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтау;
9.1.3.3 түтіндеткішті жағу жəне қолдану
барысында өрт қауіпсіздігі талаптарын
сақтау
9.1.4.1 жұмысшылар мен қызметкерлердің
негізгі құқықтары мен міндеттері, еңбекті
қорғау жəне еңбектік келісім шарт жайлы білу;
9.1.4.2 еңбек тəртібі, еңбек ақы, еңбек
тапсырмасын орындау жауапкерілігі,
материалдық жауапкершілік жөніндегі
ұғымдарды түсіну;
9.1.4.3 өрт болған жағдайда эвакуациялық
жоспарға бағдарлана білу
9.2.1.6 араның жəне аталық араның өсіп
көбеюін тани білу;
9.2.1.7 өтпелі, бүйірлі, балды
ұяшықтарды, олардың міндетін ажырата білу
9.2.2.13 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
9.2.3.5 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
9.2.4.3 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
9.2.5.1 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
9.2.6.5 аралардың гүл тозаңдарынан
балтозаң дайындау үдерісі жөнінде түсінік;
9.2.6.6 аралардың шіре балын жинауы
жөнінде түсінік;
9.2.6.7 ауылшаруашылық дақылдарын
тозаңдату телімінде омарта ұяларының
орналасуы жөнінде мəліметтер
9.2.7.6 балды сақтау жағдайлары жөнінде
мəліметтер;
9.2.7.7 күн еріткішінде бадауызды алу технологиясы жөнінде түсінік;
9.2.7.8 бос балауызды майдагерлік
тəсілмен өндіру жөнінде мəліметтер;
9.2.7.9 балауызды сақтау талаптарын білу

1.1 Еңбек пəні
жөнінде жалпы
мəліметтер

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
4-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
санитарлық-гигиеналық талаптарды білу
жəне орындау
9.1.2.1 ұя бекіткіштерінің құрылысы
жайлы білу;
9.1.2.2 түтіндеткіштің жанармайы түрлері
мен қасиеттерін білу
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2.9 Ағаш
ұсталық
жұмыстар технологиясы

3.1 Еңбек
заттарының сараптамасы жəне
бағалануы

Бөлімше

Оқыту мақсаттары

1-тоқсан
1.1 Еңбек пəні 10.1.1.1 түрлі мəдениеттегі, нəсілдегі, дінжөнінде жалпы дегі адамдарға төзімділік көзқараспен
мəліметтер
қарау;
10.1.1.2 ҚРауылшаруашылығын
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
1.2 Материал- 10.1.2.1 бақылау ұяның құрылысы мен
дардың, құрал- міндетін білу;
саймандардың 10.1.2.2 некелік ұяның құрылысы мен
міндетін білу;
жəне
жабдықтардың 10.1.2.3 ұялардың жылы жəне суық
сараптамасы 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 балауыздық жақтауларды басып
шығаруға арналған бу жəне электр пышақтардың құрылысы жөнінде жалпы түсінік;
10.1.2.8 балауыздық жақтауларды басып
шығаруға арналған білдектердің құрылымы
жөнінде мəліметтер;
10.1.2.9 забрусты қысуға арналған білдектің
құрылысы жөнінде түсінік;
10.1.2.10 электр бал шайқауыштың
құрылымын білу;
10.1.2.11 бағдарламалық басқаруы бар бал
шайқауыштар жайлы түсінік;
10.1.2.12 бал тұндырғыштардың
құрылымымен танысу
1.3 Шеберха- 10.1.3.1 бал салынған ыдыстарды
нада жəне
тасымалдаған кезде қапуіпсіз тəсілдердің
ерекшеліктерін білу;
омартада
10.1.3.5 араларды дəрілік препараттармен
жұмыс істеу
барысындағы өңдеу барысында қауіпсіздік техникасы
ережелерін сақтау
қауіпсіздік
техникасы
ережелері
1.4 Еңбекті
10.1.4.1 ҚРомарташылық туралы заңымен
қорғау жəне
танысу;
ҚРеңбек
10.1.4.2 омарташылықта жəне ағаш
заңнамасы
өңдеуде еңбекті қорғауды ұйымдастыру
жұмыстарын түсіну;
10.1.4.3 еңбек гигиенасы, өндірістік санитария жəне жеке гигиена негіздерін;
10.1.4.4 шеберханада жəне омартада өрт
қауіпсіздігі талаптарын орындау
2.1 Ара
10.2.1.1 араның иіс сезу, сезіну, есту органжанұясының
дары жайлы түсінік;
биологиясы
10.2.1.2 араның сілекей бездері жөнінде
түсінік
10.2.1.3 араның есту, көру, сезіну, иіс сезу;
органдарының құрылысы жəне функциялары жөнінде түсінік;
10.1.2.4 араның дабыл қақыш жүйесі
жөнінде білу (араның биі) ;
10.1.2. 5 араның қозғалысы мен ұшуы
жөнінде мəліметтерді білу
10.2.2.1. арларды қыстаудан шығаратын
2.2. Омаржерді таңдау;
тадағы
10.2.2.2 жылыжайдағы ең ерте аралап
көктемгі
жұмыстар
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
2.3
10.2.3.1 араларды көп корпусты ұяларда
Омартадағы
ұстау жайлы түсінік;
жазғы
10.2.3.2 балжинауыш жанұяларын құру жайжұмыстар
лы мəліметтер;
10.2.3.3 балы бар жақтауларды ұялардан
шығару тəсілдерін меңгеру;
10.2.3.4 дүкен жалғамаларын ұялардан
шешу;
10.2.3.5 айдалған жақтауларды кептіру
тəсілдерін білу;
10.2.3.6 жақтауларды омарташы
пышағымен шығару тəсілдерін білу;
10.2.3.7 электр балшайқауыштардың
құрылымы жөнінде түсінік
2.4
10.2.4.1 аралардың күзгі өсірілуі жөнінде
Омартадағы
түсінік;
күзгі жұмыстар 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
2.5 Аралардың 10.2.5.1 қыстаудағы ұялардың орналасу
қысқы күтімі
тəртібін білу;
10.2.5.2 араларды қысқы азықтандыру үшін
азығын дайындау технологиясын меңгеру;
10.2.5.3 қыстаудың температурасы мен
ылғалдылығын реттеу
2.6 Омартаның 10.2.6.1 омартаның балдық балансын құру
жөнінде түсінік;
жемшөптік
базасы жəне
10.2.6.2 аймақтың негізгі бал жинауға
тозаңдату
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
2.7 Омарта
10.2.7.1 шіре балын алу жайлы түсінік;
өнімдерінің
10.2.7.2 шіре балының қасиеттерін білу;
технологиясы 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
2.8 Ара ауру- 10.2.8.1 ауылшаруашылық дақылдарын
лары, дұшпан- улы химикаттарамен өңдеу барысында
дары жəне
омартаны қорғау жайлы түсінік
зиянкестері
10.2.9.1 сызбалар, үлгілер, шаблондар бой2.9 Ағаш
ынша дайындамалар жасау, өз бетінше
ұсталық
жұмыстар тех- белгілеме құралдарын таңдау;
нологиясы
10.2.9.2 ағашты түрлі тəсілдермен кесу
(бүйірінен,тігінен жəне көлденеңнен)
10.2.10.1 жұқа қол арамен күрделі суреті
2.10
Декоративтік- бар бұйымдарды кесу;
10.2.10.2 жұқа қол ара білдегімен аралау
қолданбалы
тəсілдерін меңгеру;
шығар10.2.10.3 ағаш бетіне нақыштама жүргізу
машылық
тəсілдерін меңгеру;
10.2.10.4 бұйымды өз бетінше жинап
құрастыру
10.3.1.1 Өз еңбек əрекетін барабар бағалай
3.1 Еңбек
білу;
заттарының
10.3.1.2 кəсіби талаптарды жекелік
сараптақұзыреттілік деңгейімен ұштастыра білу;
масы жəне
10.3.1.3 бұйым үлгісіне өз бетінше сараптабағалануы
ма жүргізу;
10.3.1.4 бұйымды əзірлеудің технологиялық
реттілігін құрастыру;
10.3.1.5 қалыптасқан кəсіби қозғалыс
дағдыларының болуы
2-тоқсан

1. Материалтану

(Жалғасы. Басы 2018 ж., 206-221, 223-227, 229,
2019 ж, 48, 51, 53, 58, 60, 62, 67-нөмірлерде)

9.2.10.1 жұқа қол араменпанно 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
3.1 Еңбек
9.3.1.1 техникалық терминологияны
заттарының са- қолдана отырып өз жұмысы мен басқалар
раптамасы жəне жұмысының идеялары мен тақырыптарын
бағалануы
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
3-тоқсан
1.1. Еңбек пəні 9.1.1.1 басқалардың пікіріне, əр түрлі
жөнінде жалпы халықтар тарихы мен мəдениетіне сыйлы
мəліметтер
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
1.2 Мате9.1.2.1 ара үйірін шешуге арналағн
риалдардың,
жабдықтар жайлы білу;
құрал9.1.2.2 күн балауыз ерітікішінің құрылымы
саймандардың мен міндетін білу;
жəне
9.1.2.3 ұя көтергіштерінің құрылысы жайжабдықтардың лы мəліметтер;
сараптамасы
9.1.2.4 көшпенді вагон құрылымын білу;
9.1.2.5 балауыздың майдагерлік өндірісіне
арналған ойғыш білдектердің құрылсы
жайлы білу
9.1.3.1 электрленген қол құрал1.3 Шеберхасаймандарымен жұмыс істеу барысында
нада жəне
омартада
қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтау;
жұмыс істеу
9.1.3.2 түтіндеткішті жағу жəне қолдану
барысындағы
барысында өрт қауіпсіздігі талаптарын
қауіпсіздік
сақтау
техникасы
ережелері
1.4 Еңбекті
9.1.4.1 жұмысшылар мен қызметкерлердің
қорғау жəне
негізгі құқықтары мен міндеттері, еңбекті
ҚРеңбек
қорғау жəне еңбектік келісім шарт жайзаңнамасы
лы білу;
9.1.4.2 еңбек тəртібі, еңбек ақы, еңбек
тапсырмасын орындау жауапкерілігі,
материалдық жауапкершілік жөніндегі
ұғымдарды түсіну;
9.1.4.3 өрт болған жағдайда эвакуациялық
жоспарға бағдарлана білу
2.1.Ара
9.2.1.1 өтпелі, бүйірлі, балды
жанұясының
ұяшықтарды, олардың міндетін ажырабиологиясы
та білу;
9.2.1.2 аралардың балауыз шығаруына
əсер ететін факторларды білу;
9.2.1.3 аралардың балшырынды балға айналдыру үдерісі жөнінде түсінік;
9.2.1.4 аралардың балтозаңды дайындау
үдерісі жайлы;
9.2.1.5 аралардың тірішілік əрекетінің
мерзімділіктігін білу
2.2 Омартадағы 9.2.2.6 нашар қыстап шыққан жанұяларды
көктемгі
анықтай білу;
жұмыстар
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
2.3 Омартадағы 9.2.3.1 үйірлендірудің алдын-алу тəсілдері
жазғы жұмыстар жөнінде түсінік;
9.2.3.2 омарталық жəне қуыстық аналық
ұяларды ажырата білу;
9.2.3.3 омартаны өсіру үшін үйірлерді
қолдану жайлы түсінік;
9.2.3.4 үйірден шығып кеткен ара
жанұяларынан жұмысын қабылдау
жөнінде түсінік;
9.2.3.бұрулар арқылы аралар жанұяларын
жасанды бөлу жөнінде мəліметтер;
9.2.3.6 бал жинаудың көлеміне қарай
аралардың балауыздарға мұқтаждығы
жайлы мəліметтер
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;
9.2.4.5араларды қант шырынымен күзгі
азықтандыру дағдыларын меңгеру;
9.2.4.6 аралардың ұрлығы жөнінде түсінік
2.5 Аралардың 9.2.5.1 аралардың қыстаудағы қысқы
қысқы күтімі
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
2.6 Омартаның 9.2.6.3 бал жинауға арналған жазғы
жемшөптік баөсімдіктерді, гүлдеу мерзімдерін білу;
засы жəне
9.2.6.4 шырын бөлінуіне ауа
тозаңдату
температурасының, ылғалдығының, күн
сəулесінің, топырақ ылғалдығының əсері
жайлы түсінік;
9.2.6.5 аралардың гүл тозаңдарынан
балтозаң дайындау үдерісі жөнінде түсінік;
9.2.6.6 аралардың шіре балын жинауы
жөнінде түсінік
2.7 Омарта
9.2.7.1 күн еріткішінде бадауызды алу техөнімдерінің тех- нологиясы жөнінде түсінік;
нологиясы
9.2.7.1 бос балауызды майдагерлік
тəсілмен өндіру жөнінде мəліметтер;
9.2.7.3 балауызды сақтау талаптарын
білу;
9.2.7.4 прополис жинауды көбейтуге
арналағн құрылғылар жөнінде түсінік;
9.2.7.5 гүл тозаңдарын тозаңаулағыштың
көмегімен жинау жайлы түсінік.
2.8 Ара аурула- 9.2.8.1 аралардың аскосфероз, нозематоз,
ры, дұшпандары варроатоз ауруларының белгілерін білу;
жəне
9.2.8.2 аралардың жұқпалы жəне жұқпалы
зиянкестері
емес аурулары жайлы мəліметтерді;
9.2.8.3 ара жанұяларын варроатоздан
қорғау тəсілдерін білу;
9.2.8.4 балауыз күйесімен күресу
тəсілдерін білу

1. Материалтану

«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
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Астана қаласы
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2.10
Декоративтікқолданбалы
шығармашылық
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1.1 Еңбек пəні 10.1.1.1 түрлі мəдениеттегі, нəсілдегі, дінжөнінде жалпы дегі адамдарға төзімділік көзқараспен
мəліметтер
қарау;
10.1.1.2 ҚРауылшаруашылығын 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
(Жалғасы 15-бетте)

RESMI

2.6 Омартаның
жемшөптік
базасы жəне
тозаңдату
2.7 Омарта
өнімдерінің технологиясы
2.8 Ара аурулары,
дұшпандары
жəне
зиянкестері

2.9 Ағаш
ұсталық
жұмыстар технологиясы

2. Еңбек пəнін дайындау технологиясы

1. Материалтану

3.Еңбек заттарының сараптамасы жəне бағалануы

2.10
Декоративтікқолданбалы
шығармашылық

3.1 Еңбек
заттарының
сараптамасы жəне
бағалануы

3-тоқсан
1.1. Еңбек пəні 10.1.1.1 түрлі мəдениеттегі, нəсілдегі,
жөнінде жалпы діндегі адамдарға төзімділік көзқараспен
мəліметтер
қарау;
10.1.1.2 ҚРауылшаруашылығын
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
1.2 Материал- 10.1.2.1 балауыздардың өндірістік өндірілуі
дардың, құрал- жөнінде жалпы түсінік;
саймандардың 10.1.2.2 электр күшейткіштің құрылымы
жəне
жəне жұмыс істеу қағидасын білу;
жабдықтардың 10.1.2.3 бөлгіш тордың құрылысы мен
сараптамасы
міндетін білу;
10.1.2.4 балды кристалсыздандыру
камераларының құрылымын түсіну;
10.1.2.5 балауыз еріткіш пен балауыз
престегіштің құрылымы жөнінде түсінік
1.3 Шеберха10.1.3.1 жұқа ара білдегімен жұмыс
нада жəне
істеу барысында қауіпсіздік техникасы
омартада
ережелерін сақтау;
жұмыс істеу
10.1.3.2 электр қауіпсізідігі талартарын
барысындағы сақтау;
қауіпсіздік
10.1.3.3 бояу жұмыстарын жүргізген кезде
техникасы
желдету режимін сақтау
ережелері
1.4 Еңбекті
10.1.4.1 ҚРомарташылық туралы заңымен
қорғау жəне
танысу;
ҚРеңбек
10.1.4.2 омарташылықта жəне ағаш
заңнамасы
өңдеуде; еңбекті қорғауды ұйымдастыру
жұмыстарын түсіну
10.1.4.3 еңбек гигиенасы, өндірістік санитария жəне жеке гигиена негіздерін;
10.1.4.4 шеберханада жəне омартада өрт
қауіпсіздігі талаптарын орындау
2.1 Ара
жанұясының
биологиясы
2.2 Омартадағы көктемгі
жұмыстар

2.3 Омартадағы жазғы
жұмыстар

10.1.2. аналық сүт жөнінде түсінік;
10.1.2.10 аналық араларды шығару жəне
ауыстыру жөнінде мəліметтер
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
10.2.3.1 үйірленумен күрес тəсілдері
жөнінде түсінік;
10.2.3.2 үйірден шығып кеткен ара
жанұяларынан жұмысын қабылдау
тəсілдерін білу;
10.2.3.3 құрама бұрмаларды ұйымдастыру
тəсілдерін білу;

2.9 Ағаш
ұсталық
жұмыстар технологиясы

2.10
Декоративтікқолданбалы
шығармашылық

3.1 Еңбек
заттарының
сараптамасы жəне
бағалануы

4-тоқсан
1.1 Еңбек пəні 10.1.1.1 түрлі мəдениеттегі, нəсілдегі,
жөнінде жалпы діндегі адамдарға төзімділік көзқараспен
қарау;
мəліметтер
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
1.2 Материал- 10.1.2.1 аналық араларды жасанды
дардың, құрал- шығаруға арналаған жабдықтар мен
саймандардың құралдарды білу;
жəне
10.1.2.2 ара павильонының құрылысы
жабдықтардың жөнінде түсінік
сараптамасы
10.1.3.1 жұқа ара білдегімен жұмыс
1.3 Шеберхаістеу барысында қауіпсіздік техникасы
нада жəне
ережелерін сақтау;
омартада
10.1.3.2 электр қауіпсізідігі талартарын
жұмыс істеу
барысындағы сақтау;
10.1.3.3 бояу жұмыстарын жүргізген кезде
қауіпсіздік
желдету режимін сақтау
техникасы
ережелері
10.1.4.1 ҚРомарташылық туралы заңымен
1.4 Еңбекті
қорғау жəне
танысу;
ҚРеңбек
10.1.4.2 омарташылықта жəне ағаш
заңнамасы
өңдеуде еңбекті қорғауды ұйымдастыру
жұмыстарын түсіну;
10.1.4.3 еңбек гигиенасы, өндірістік санитария жəне жеке гигиена негіздерін;
10.1.4.4 шеберханада жəне омартада өрт
қауіпсіздігі талаптарын орындау
10.2.1.1 ұрғашы арадан аналық араның
2.1 Ара
пайда болу себептері мен белгілерін білу;
жанұясының
10.2.1.2 ұрғашылық жанұяның пайда болу
биологиясы
себептерін білу;
10.2.1.3 дөңес өсіп көбеюді тани білу;
10.1.2.4 ұрықты (тұқымдалғыш) жəне
ұрықсыз аналық араларды ажырата білу
2.2
10.2.2.1 арларды қыстаудан шығаратын
Омартадағы
жерді таңдау;
көктемгі
10.2.2.2 жылыжайдағы ең ерте аралап
жұмыстар
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;
0.2.2.15 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
2.3 Омар10.2.3.13 балы бар жақтауларды ұялардан
тадағы жазғы
шығару тəсілдерін меңгеру;
10.2.3.14 дүкен жалғамаларын ұялардан
жұмыстар
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
2.4 Омар10.2.4.1 аралардың күзгі өсірілуі жөнінде
тадағы күзгі
түсінік;
жұмыстар
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
2.5 Аралардың 10.2.5.1 қыстаудағы ұялардың орнадасу
қысқы күтімі
тəртібін білу;
10.2.5.2 араларды қысқы азықтандыру
үшін азығын дайындау технологиясын
меңгеру;
10.2.5.3 қыстаудың температурасы мен
ылғалдылығын реттеу

3.Еңбек
заттарының

2.8 Ара аурулары,
дұшпандары
жəне
зиянкестері

10.3.1.4 бұйымды əзірлеудің
технологиялық реттілігін құрастыру;
10.3.1.5 қалыптасқан кəсіби қозғалыс
дағдыларының болуы

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 14-қосымша
«Кəсіби еңбекке баулу. Тоқу. Кестелеу» оқу пəнінің мазмұны
122. «Кəсіби еңбекке баулу. Тоқу. Кестелеу» профилі бойынша
бағдарлама келесі бөлімдерді қамтиды:
1) 1-бөлім «Материалтану. Аспаптар жəне құралдар»;
2) 2-бөлім «Еңбек бұйымын дайындау технологиясы»;
3) 3-бөлім «Еңбек бұйымдарын талдау жəне бағалау».
123. «Материалтану. Аспаптар жəне құралдар» бөлімі келесі
бөлімшелерден тұрады:
1) еңбек бұйымы туралы жалпы мəліметтер;
2) материалдарды, құралдардыды жəне жабдықтарды талдау.
124. «Еңбек бұйымын дайындау технологиясы» бөлімі келесі
бөлімшелерден тұрады:
1) тоқыма біздермен тоқу;
2) ілгекпен тоқу;
3) тоқыма бұйымдарын əрлеу;
4) тоқыма бұйымдарын жөндеу;
5) машинамен тоқу.
125. «Еңбек бұйымдарын талдау жəне бағалау» бөлімі келесі
бөлімшелерден тұрады:
1) еңбек бұйымдарын талдау жəне бағалау;
2) өзіндік жұмыс;
3) қорытынды бақылау жұмысы.
126. Оқыту мақсаттарының жүйесі:
1) 1-бөлім «Материалтану. Аспаптар жəне құралдар»:

1-кесте
Бөлімшелер

1.1 Еңбек бұйымы туралы жалпы мəліметтер

2.5 Аралардың
қысқы күтімі

2.7 Технология
продуктов пчеловодства

10.2.6.1 омарташылықта жемшөп базасын
көбейту жəне жақсарту тəсілдері жайлы
мəліметтер;
10.2.6.2 үздіксіз бал жинау конвейері
жөнінде түсінік;
10.2.6.3 ауылшаруашылық дақылдарын
тозаңдату барысында араларды иіске
жəне аймаққа үйрету жайлы түсінік
10.2.7.9 аналық сүт жинау технологиясы
2.7 Омарта
өнімдерінің тех- жайлы түсінік;
10.2.7.10 ара уын технологиясы жайлы
нологиясы
түсінік
2.8 Ара ау10.2.8.1 аралардың америкалық жəне
европалық шіру ауруларының белгілерін
рулары,
білу;
дұшпандары
10.2.8.2 химиялық, шырындық жəне
жəне
тозаңдық токсикоз жайлы мəліметтер
зиянкестері
10.2.9.1 ағашты түрлі тəсілдермен кесу
2.9 Ағаш
(бүйірінен,тігінен жəне көлденеңнен);
ұсталық
жұмыстар тех- 10.2.9.2 ұялардың негізгі зақымдануын
анықтау жəне жою;
нологиясы
10.2.9.3 қол электр құралдарымен жұмыс
жасау тəсілдерін меңгеру
2.10
10.2.10.1 жұқа қол арамен күрделі суреті
Декоративтік- бар бұйымдарды кесу;
қолданбалы
10.2.10.2 жұқа қол ара білдегімен аралау
шығармашылық тəсілдерін меңгеру;
10.2.10.3 ағаш бетіне нақыштама жүргізу
тəсілдерін меңгеру;
10.2.10.4 бұйымды өз бетінше жинап
құрастыру
10.3.1.1 өз еңбек əрекетін барабар бағалай
3.1 Еңбек
білу;
заттарының
10.3.1.2 кəсіби талаптарды жекелік
сараптақұзыреттілік деңгейімен ұштастыра білу;
масы жəне
10.3.1.3 бұйым үлгісіне өз бетінше сарапбағалануы
тама жүргізу;
2.6 Омартаның
жемшөптік
базасы жəне
тозаңдату

1.2 Материалдарды, құралдардыды жəне жабдықтарды талдау

2. Еңбек пəнін дайындау технологиясы

2.4
Омартадағы
күзгі жұмыстар

2.6 Омартаның
жемшөптік
базасы жəне
тозаңдату

10.2.3.4 аналақ араларды баяу аламастыру жайлы түсінік;
10.2.3.5 омартадағы селекциялық
жұмыстар жайлы жалпы түсінік;
10.2.2.6 ұялық жақтауға сым тарту;
10.2.2.7 бос балауызды бекітудің түрлі
тəсілдерін білу
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
10.2.5.1 қыстаудағы ұялардың орнадасу
тəртібін білу;
10.2.5.2 араларды қысқы азықтандыру
үшін азығын дайындау технологиясын
меңгеру;
10.2.5.3 қыстаудың температурасы мен
ылғалдылығын реттеу
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 сыққышты қолдану арқылы балауыз шығару технологиясы жөнінде түсінік;
10.2.7.2 бос балауыз шығару автоматтандырылған линиясы жайлы түсінік;
10.2.7.3 аналық сүт жинау технологиясы
жайлы түсінік;
10.2.7.4 ара уын жинау технологиясы жайлы түсінік
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
10.2.9.1 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
10.2.10.1 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
10.3.1.1 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

7-сынып

8-сынып

7.1.1.1 өзін Қазақстанның азаматы ретінде
саналы ұғыну;
7.1.1.2 тоқудың шығу тарихын білу;
7.1.1.3 мұғалімнің көмегімен тоқудың
ерекшеліктерін зерттеу жəне анықтау;
7.1.1.4 қоршағандар үшін «түсінікті» болу
(өзіндік пікірін баяндай білу);
7.1.1.4 шеберханадағы мінез-құлық
ережесі, жұмыс орнын ұйымдастыру,
формалық киім, киім эстетикасы туралы
түсініктерінің болуы

8.1.1.1 өз Отаны үшін
мақтаныш сезімін көрсету;
8.1.1.2 тоқудың аса
маңызды ерекшеліктері туралы білімін жəне түсінігін
көрсету;
8.1.1.3 тоқымашы кəсібі туралы түсініктерінің болуы;
8.1.1.4 мұғалімнің
көмегімен қызықтыратын
ақпараттың қайнар көзін
білу

9-сынып

10-сынып

9.1.1.1 басқалардың пікірін, əр
түрлі халықтардың тарихын
жəне мəдениетін құрметтеу;
9.1.1.2 тоқудың
ерекшеліктерін өз бетімен
зерттеуге жəне сипаттауға
ұмтылу;
9.1.1.3 тоқудың шығу тарихын
білу тоқудың дамуы туралы
түсініктерінің болуы; тоқудағы
заманауи үрдістер туралы
түсініктерінің болуы;
9.1.1.4 мұғалімнің көмегімен
шынайы объектілер арқылы
қажетті ақпаратты табу, талдау жəне іріктеу (журналдар,
ғаламтор);
9.1.1.5 кəсіпорында жəне
үй жағдайында еңбекті
ұйымдастыру туралы
түсініктерінің болуы;
9.1.1.6 кəсіби этика туралы
түсініктерінің болуы;
9.1.1.7 «Тоқымашы»
кəсібіндегі талаптармен
жəне медициналық қарсы
көрсетілімдермен танысу;
9.1.1.8 «Еңбек келісім-шарты»
туралы түсінігінің болуы;
9.1.1.9 еңбекақыны төлеу
түрлерін ажырату (айлық,
келісімді, мерзімдік жалақы);
9.1.1.10 оқу шеберханасының
жабдықтарына ұқыпты қарау;
9.1.1.11 ересектермен
жəне қатарластармен
ынтымақтасу, топта, ұжымда
жұмыс істей білу
8.1.2.1 иірілген жіптің
9.1.2.1 сыртқы түрі бойын7.1.2.1 талшықтың түрлері мен қасиетқасиеттерін білу
ша иірілген жіпті өз бетімен
терін білу (табиғи, химиялық); иірілген
(қалыңдығы, ұзындығы,
танып-білу;
жіптің түрлері (мақта-мата, жүн);
9.1.2.2 ілмектерді жинақтауда
7.1.2.2 мақта-мата жəне жүннен жасалған ширатылуы, тегістігі,
тығыздығы, беріктігі);
жəне ылғалды-жылу өңдеуде
жіпті визуалды жəне тактильды түрде
8.1.2.2 зертханалықжіптің қасиеттерін есепке алу;
анықтау;
практикалық жұмысты
9.1.2.3 қолмен жəне маши7.1.2.3 мұғалімнің көмегімен бұйымды
орындау барысында
на тəсілімен тоқуға арналған
дайындау үшін жіпті іріктеу;
мақта-мата жəне жүн,
материалдар мен аспаптар7.1.2.4 тоқуға арналған аспаптар мен
синтетикалық жіптің
ды, құралдарды өз бетімен
құралдарды білу;
таңдау;
7.1.2.5 тік жəне айналмалы ілгектер тура- қасиеттерін анықтау
(сыртқы түрі бойынша,
9.1.2.4 тұрмыстық тоқыма
лы түсініктерінің болуы;
сипап-сезу арқылы, жану
машинасының түрлерін білу;
7.1.2.6 алюминийден, пластмассаерекшелігі бойынша);
9.1.2.5 тоқуға арналған
дан, ағаштан жəне əр түрлі материал8.1.2.3 тоқуға арналған
аспаптармен, материалдардан жасалған тоқыма біздер туралы
өлшеуші жəне жұмыс
түсініктерінің болуы;
мен жəне жабдықтармен
аспаптарын, құралдарының жұмыс істеуде санитарлы7.1.2.7 тоқыма біздердің өлшемі (нөмірі)
атауларын білу;
туралы түсініктерінің болуы;
гигиеналық талаптарды орын8.1.2.4 мұғалімнің көмегі7.1.2.8 алюминийден, пластмассадан,
дау;
ағаштан жəне əр түрлі материалдан жасал- мен тоқуға арналған аспап- 9.1.2.6 өз бетімен жұмыс орған ілгектер туралы түсініктерінің болуы;
тар мен құралдарды іріктеу; нын ұйымдастыру;
7.1.2.9 ілгектердің өлшемі (нөмірі) туралы 8.1.2.5 мұғалімнің
9.1.2.7 кесетін жəне шаншитүсініктерінің болуы;
көмегімен жіптің
тын аспаптармен, тоқыма
7.1.2.10 тоқыма бұйымында кестелеуге
қалыңдығына сəйкес
машинасымен, үтікпен
арналған қол инесінің ерекшеліктерін білу; тоқыма біздер мен
жұмыс барысында қауіпсіздік
7.1.2.11 толтырғыштар туралы
ілгектерді таңдау;
ережесін орындау;
8.1.2.6 жіптерді, ілгектерді, 9.1.2.8 тоқудың сапасына
түсініктерінің болуы: синтепон, холотоқыма біздерді сақтау
жəне дайын өнімге қойылатын
файбер, поролон, əр түрлі материалережесін білу;
талаптар туралы түсініктерінің
дар; тоқыма бұйымдарын безендіруде
8.1.2.7 тоқуға арналған
болуы
қолданылатын материалдар туралы
түсініктерінің болуы (бисер, паетка, шыны аспаптармен, материалдармен жұмыс істеуде
моншақтар, түймелер, ленталар);
санитарлы-гигиеналық та7.1.2.12 мұғалімнің көмегімен жұмысқа
қажетті аспаптар мен құралдарды таңдау; лаптарды орындау;
8.1.2.8 өз бетімен жұмыс
7.1.2.13 санитарлық-гигиеналық нормаорнын ұйымдастыру;
ларды орындау;
8.1.2.9 кесетін жəне шан7.1.2.14 жұмыс орнын ұйымдастыру;
7.1.2.15 кесетін жəне шаншитын аспаптар- шитын аспаптармен, үтікмен, үтікпен жұмыста қауіпсіздік ережесін пен жұмыс барысында қабілу
уіпсіздік ережесін орындау

10.1.1.1 əртүрлі
мəдениеттегі,
нəсілдегі,
діни сенімдегі
адамдарға
толеранттылық
көрсету;
10.1.1.2 тоқыма
бұйымдарын дайындауда материалдар мен тəсілдерді
салыстыру, талдау;
10.1.1.3 мұғалімнің
көмегімен немесе
өз бетімен шынайы
объектілер арқылы
қажетті ақпаратты
табу, талдау жəне
іріктеу (журналдар,
ғаламтор);
10.1.1.4 трикотаж фабрикасында еңбекті
ұйымдастыру туралы түсініктерінің
болуы;
10.1.1.5 еңбек
нарығында
жағдайды талдай
білу;
10.1.1.6 кəсіби
өзін-өзі анықтауға
тілегін көрсету;
10.1.1.7 еңбек ісəрекетіне замануи
өмірдің қажетті
жағдайы ретінде
əдетінің болуы
10.1.2.1 трикотаж маталардың
түрлері мен
ерекшеліктерін
білу;
10.1.2.2 қолмен
жəне машина
тəсілімен тоқуға
арналған материалдар мен аспаптарды, құралдарды
өз бетімен таңдау;
10.1.2.6 тоқуға
арналған аспаптармен, материалдармен жəне
жабдықтармен
жұмыс істеуде
санитарлыгигиеналық талаптарды орындау;
10.1.2.7 жұмыс орнын ұйымдастыру,
кесетін жəне шаншитын аспаптармен, тоқыма машинасымен, үтікпен
жұмыс барысында
қауіпсіздік ережесін
орындау

2) 2-бөлім «Еңбек бұйымын дайындау технологиясы»:
2-кесте
Бөлімшелер

2.1 Тоқыма біздермен тоқу

2.3
Омартадағы
жазғы
жұмыстар

2.5 Аралардың
қысқы күтімі

3.Еңбек заттарының сараптамасы жəне бағалануы

2.2.
Омартадағы
көктемгі
жұмыстар

10.1.4.1 ҚРомарташылық туралы заңымен
танысу;
10.1.4.2 омарташылықта жəне ағаш
өңдеуде еңбекті қорғауды ұйымдастыру
жұмыстарын түсіну;
10.1.4.3 еңбек гигиенасы, өндірістік санитария жəне жеке гигиена негіздерін білу;
10.1.4.4 шеберханада жəне омартада өрт
қауіпсіздігі талаптарын орындау
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
10.2.2.10 аралар жанұяларын күшейту
тəсілдерін білу;
10.2.2.11 аралардың ұядан ұшып кету
себептері жөнінде мəліметтер;
10.2.2.12 араларды азықтандыру
дағдыларын меңгеру
10.2.3.8 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
10.2.4.1 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
10.2.5.1 қыстаудағы ұялардың орнадасу
тəртібін білу;
10.2.5.2 араларды қысқы азықтандыру
үшін азығын дайындау технологиясын
меңгеру;
10.2.5.3 қыстаудың температурасы мен
ылғалдылығын реттеу
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
10.2.7.7 сыққышты қолдану арқылы
балауыз шығару технологиясы жөнінде
түсінік;
10.2.7.8 бос балауыз шығару автоматтандырылған линиясы жайлы түсінік
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
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
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
10.3.1.1 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

2.4 Омартадағы күзгі
жұмыстар

1. Материалтану

2.1 Ара
жанұясының
биологиясы

10.1.2.1 кептіру камераларының
құрылымын білу;
10.1.2.2 фанера, ДСП, ДВП кесудің
ерекшеліктерін білу;
10.1.2.3 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

2 Еңбек пəнін дайындау технологиясы

1.2 Материалдардың, құралсаймандардың
жəне
жабдықтардың
сараптамасы
1.3
Шеберханада
жəне омартада жұмыс істеу
барысындағы
қауіпсіздік
техникасы
ережелері
1.4 Еңбекті
қорғау жəне
ҚРеңбек
заңнамасы

2.2 Ілгекпен тоқу

(Жалғасы. Басы 14-бетте)

15
сараптамасы
жəне бағалануы
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7-сынып

8-сынып

9-сынып

10-сынып

7.2.1.1 тоқыма біздерге
ілмектерді ілу ережесін білу;
7.2.1.2 ілмектің түрлерін жəне
оларды шартты белгілерін
ажырату (оң, теріс, жиекті) ;
7.2.1.3 өрнектің үлгілерін жазу:
мұғалімнің көмегімен мəтінді
жəне шартты белгілерді
қолданып (сызбалы) ;
7.2.1.4 бұйымды тоқуға
арналған ілмектерді есептеуді
орындау ережесі туралы
түсініктерінің болуы;
7.2.1.5 мұғалімнің көмегімен
бақылау үлгісін орындай білу;
7.2.1.6 орамалды, ұйықты
тоқуды орындай білу,
мұғалімнің көмегімен 1Ч1, 2Ч2
резеңкесін тоқи білу;
7.2.1.7 мұғалімнің көмегімен
ілмектерді жабуды орындай
білу;
7.2.1.8 мұғалімнің көмегімен
тікелей екі түстегі жііптерді
біріктіру;
7.2.1.9 жұмыс жоспарын құрастыру, мұғалімнің
көмегімен материалдар мен
аспаптарды таңдау;
7.2.1.10 тік төртбұрышты
пішіндегі бұйымды орындау
(белгібау, инешек, тұтқыш,
шарф, құты, косметичка) ;
7.2.1.11 тоқыма бұйымның ВТО
ережесін орындау
7.2.2.1 қолдың дұрыс қойылуын
жəне жұмыс жібінің теңдей керілуін, дененің қалпын қадағалау;
7.2.2.2 бірінші ілмекті құра
білу, ауа ілмектерінен тізбекті
орындау;
7.2.2.3 ілмектің түрлері жəне
олардың шартты белгілерін
ажырату (ауа ілмегі, біріктіруші
баған, жартылай баған, шалусыз баған, шалуы бар баған) ;
7.2.2.4 өрнектердің үлгілерін
жазу: мұғалімнің көмегімен
мəтінді жəне шартты белгілері
қолданып (сызбалы);

8.2.1.1 мұғалімнің көмегімен
ілмекті шалу, қосуды орындау;
8.2.1.2 мұғалімнің көмегімен
бес тоқыма бізде айналдырып тоқуды орындау;
8.2.1.3 мұғалімнің көмегімен
өкшені шығарып үйрену;
8.2.1.4 тоқу сызбасындағы
негізгі шартты белгілерді
білу;
8.2.1.5 раппорттың суретін,
оны тоқудың шарттарын білу;
8.2.1.6 мұғалімнің көмегімен
қарапайым сызбаларды оқу,
жазу жəне тоқи білу;
8.2.1.7 1Ч1, 2Ч2 резеңкесін
орындай білу, шахматка, шатастырма өрнектерін тоқи
білу;
8.2.1.8 үлгі бойынша тапсырмада бағдарлай білу;
8.2.1.9 мұғалімнің көмегімен
жəне өз бетімен бұйыммен
жұмыс жасау жоспарын
құрастыру;
8.2.1.10 бұйымды тоқу үшін
ілмектерді есептеуді орындау ережесін білу; 8.2.1.11
бұйымдарды орындау: шағын
орамал, шашқа арналған
жолақ, білезік, қалпақ, белдемше, көрпе, ойыншық
8.2.1.12 тоқыма бұйымның
ВТО ережесін орындау
8.2.2.1 мұғалімнің көмегімен
ілмектерді азайту, қосуды
орындау;
8.2.2.2 айналмалы тоқуды
орындау;
8.2.2.3 тоқудың сызбасындағы негізгі шартты белгілерді білу;
8.2.2.4 мұғалімнің көмегімен
қарапайым сызбаларды оқу,
жазу жəне тоқи білу;
8.2.2.5 суреттің раппортын,
оны тоқудың шарттарын білу;
8.2.2.6 екі шалуы бар бағанды орындау, «ракушка»,

9.2.1.1 қарапайым өрнектерді өз бетімен
орындай білу;
9.2.1.2 мұғалімнің көмегімен немесе өз
бетімен өрнектің графикалық бейнесін
орындау;
9.2.1.3 ұсынылған сызба бойынша үлгіні
өз бетімен тоқи білу;
9.2.1.4 мұғалімнің көмегімен немесе өз
бетімен екі түсті өрнекті тоқи білу;
9.2.1.5 ажурлы тоқу туралы түсініктерінің
болуы;
9.2.1.6 мұғалімнің көмегімен немесе өз
бетімен ажурлы өрнектерді, таңдау бойынша, тоқи білу;
9.2.1.7 мұғалімнің көмегімен қосымша бөлшектері бар бұйымды тоқи білу:
қолғаптар (екі, бес тоқыма бізбен);
9.2.1.8 мұғалімнің көмегімен айнламалы
бізбен бұйымды тоқи білу;
9.2.1.9 бұйымның үлгісі бойынша тапсырмада өз бетімен бағдарлай білу;
9.2.1.10 үлгіні талдау жəне əңгімелесу
барысында жұмыс жоспарын құрастыру;
9.2.1.11 технологиялық карта бойынша тоқыма бұйымын дайындаудың
бірізділігін анықтау;
9.2.1.12 мұғалімнің көмегімен жəне өз
бетімен бұйымды тоқу үшін ілмектерді
есептеуді орындау;
9.2.1.13 бұйымдарды орындау: оюланған
көрпе, түрлі-түсті кілемше, өрнегі бар
шарф, ойыншық, қалпақ, қолғаптар,
ұйықтар, гетра, белдемше;
9.2.1.14 тоқыма бұйымның ВТО
ережесін орындау
9.2.2.1 қарапайым өрнектердің сызбасын өз бетімен оқи білу;
9.2.2.2 қарапайым өрнектерді өз бетімен
орындай білу;
9.2.2.3 көптүсті тоқу туралы түсініктерінің
болуы;
9.2.2.4 мұғалімнің көмегімен немесе өз
бетімен сызба бойынша екі түсті өрнекті
орындау;
9.2.2.5 бұйымның сызбасы мен үлгісін
талдау, мұғалімнің көмегімен немесе өз
бетімен жұмыс жоспарын құрастыру;
9.2.2.6 мұғалімнің көмегімен немесе өз
бетімен бұйымды тоқу үшін ілмектерді
есептеуді орындау;

10.2.1.1 өрнектің сызбасын өз бетімен оқу,
жазу жəне құрастыра
білу;
10.2.1.2 сызба бойынша өз бетімен тоқи
білу;
10.2.1.3 мұғалімнің
көмегімен немесе өз
бетімен айналмалы
бізбен бұйымды тоқи
білу;
10.2.1.4 тоқыма
бұйымды дайындау
бірізділігін өз бетімен
анықтау;
10.2.1.5 мұғалімнің
көмегімен немесе
өз бетімен бұйымды
тоқу үшін есептеуді
орындау;
10.2.1.6 дайын
бұйымның ВТО
ережесін орындау;
10.2.1.7 бұйымдарды
орындау: оюы бар
көрпе, кілемше,
шарф, снуд, қалпақ,
қолғап, ұйық, гетра,
белдемше, аксессуарлар

(Жалғасы 16-бетте)

10.2.2.1 өрнектердің
сызбасын өз бетімен
оқи білу;
10.2.2.2 өрнектерді өз
бетімен орындай білу;
10.2.2.3 мұғалімнің
көмегімен немесе өз
бетімен сызба бойынша көптүсті өрнекті
орындау;
10.2.2.4 тоқылған
бұйымды
дайындаудың
бірізділігін өз бетімен
анықтау;
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3) 3-бөлім «Еңбек бұйымдарын талдау жəне бағалау»:
3-кесте
Бөлімшелер
3.1 Еңбек
бұйымдарын
талдау жəне
бағалау

7-сынып

8-сынып

9-сынып

10-сынып

7.3.3.1 өз жұмысын жəне өз
жолдастарының жұмысын
талдауға жəне бағалауға
ұмтылу;
7.3.3.2 жұмыста жетістіктер
мен кемшіліктерді атап өту;
7.3.3.3 сөздік есепте
зерттелген терминдерді
қолданып, орындалған
жұмыс туралы есеп жасау;
7.3.3.4 алынған білімді
практикалық іс-əрекетте
қолдану

8.3.3.1 мұғалімнің ішінара
көмегімен ағымдық өзіндік
бақылауды жүзеге асыру;
8.3.3.2 жұмыстың сапасын
тексеру
8.3.3.3 сөйлеуде техникалық
терминологияны қолдану;
8.3.3.4 мұғалімнің сұрақтары
бойынша жəне өз бетімен
орындалған жұмыс туралы
сөздік есепті жүзеге асыру
8.3.3.5; мұғалімнің сұрақтары
бойынша жəне өз бетімен өз
бұйымын толыққанды талдауға
ұмтылу;
8.3.3.6 өлшеуіш құралдардың
көмегімен жəне көзбен қарап
бұйымның өлшемін анықтау

9.3.3.1 техникалық терминологияны қолданып,
өз жұмысында жəне
басқалардың жұмысында
көрсетілген идеялар мен
тақырыптарды сипаттау;
9.3.3.2 өз жұмысын жəне
басқалардың жұмысын
бейімдеу, жетілдіру бойынша пікірлерді қабылдау жəне
ұсыныстар жасау;
9.3.3.3 дайын жұмысты
сыныпқа ұсыну

10.3.3.1 техникалық терминологияны қолданып, өз
жұмысын жəне басқалардың
жұмысын құру үшін
қолданылатын əдістер мен
тəсілдерді талқылау жəне
бағалау;
10.3.3.2 қолданылған идеяларды салыстыруға
негізделіп, өз жұмысын
жəне басқалардың жұмысын
бейімдеу, жетілдіру бойынша
сыни ұсыныстар жасау

3.2 Өзіндік
жұмыс

7.3.2.1 тоқыма бізбен
бақылау үлгісін орындау;
7.3.2.2 ілгекпен бақылау
үлгісін орындау;
7.3.2.3 бақылау үлгісін
əрлеуді орындау;
7.3.2.4 бақылау үлгісін
жөндеуді орындау

8.3.2.1 тоқыма бізбен бақылау
үлгісін орындау
8.3.2.2 ілгекпен бақылау үлгісін
орындау;
8.3.2.3 бақылау үлгісін əрлеуді
орындау;
8.3.2.4 бақылау үлгісін
жөндеуді орындау

9.3.2.1 тоқыма бізбен
бақылау үлгісін орындау;
9.3.2.2 ілгекпен бақылау
үлгісін орындау;
9.3.2.3 бақылау үлгісін
əрлеуді орындау;
9.3.2.4 бақылау үлгісін
жөндеуді орындау

10.3.2.1 тоқыма бізбен
бақылау үлгісін орындау;
10.3.2.2 ілгекпен бақылау
үлгісін орындау;
10.3.2.3 бақылау үлгісін
əрлеуді орындау;
10.3.2.3 бақылау үлгісін
жөндеуді орындау

3.3 Бақылау
қорытынды
жұмысы
(оқу жылы
бойынша)

7.3.3.1 мұғалімнің таңдауы
бойынша қорытынды
практикалық жұмысты
орындау
(дифференциалды)

8.3.3.1 мұғалімнің таңдауы
бойынша қорытынды
практикалық жұмысты орындау
(дифференциалды)

9.3.3.1 емтихан бұйымын
орындау жəне қиындығына
тең тоқыма бұйымын өз
бетімен тоқу

10.3.3.1 емтихан бұйымын
орындау жəне қиындығына
тең тоқыма бұйымын өз
бетімен тоқу

1.1 Еңбек
бұйымы туралы жалпы
мəліметтер

1.2. ҚРеңбек
туралы заңы
жəне этика

3-тоқсан
7.1.1.1 өзін Қазақстанның азаматы ретінде
саналы ұғыну;
7.1.1.2 тоқудың шығу тарихын білу;
7.1.1.3 мұғалімнің көмегімен тоқудың
ерекшеліктерін зерттеу жəне анықтау;
7.1.1.4 қоршағандар үшін «түсінікті» болу
(өзіндік пікірін баяндай білу);
7.1.1.5 шеберханадағы мінез-құлық ережесі,
жұмыс орнын ұйымдастыру, формалық киім,
киім эстетикасы туралы түсініктерінің болуы
7.1.2.1 шеберханадағы мінез-құлық ережесі,
жұмыс орнын ұйымдастыру, формалық киім,
киім эстетикасы туралы түсініктерінің болуы;
7.1.2.2 ҚРжалпы еңбек заңы туралы
түсініктің болуы

2.Еңбек бұйымын дайындау технологиясы
3. Еңбек бұйымдарын
талдау жəне бағалау

10.2.5.1 тұрмыстық тоқыма
машинасының түрлері мен
құрылысын білу;
10.2.5.2 мұғалімнің көмегімен
немесе өз бетімен тұрмыстық
тоқыма машинасын толтыру;
10.2.5.3 мұғалімнің көмегімен
немесе өз бетімен тұрмыстық
тоқыма машинасын реттеуді
орындау;
10.2.5.4 мұғалімнің көмегімен
немесе өз бетімен тұрмыстық
тоқыма машинасында
тоқудың негізгі түрлері мен
амалдарын меңгеру;
10.2.5.5 мұғалімнің көмегімен
немесе өз бетімен жұмыс жоспарын құрастыру;
10.2.5.6 мұғалімнің көмегімен
немесе өз бетімен тоқудың
негізгі түрлері мен амалдарын қолданып бұйымды дайындау;
10.2.5.7 тоқыма бұйымды
ВТО ережесін орындау

2-тоқсан
7.1.1.1 өзін Қазақстанның азаматы ретінде
саналы ұғыну;
7.1.1.2 тоқудың шығу тарихын білу;
7.1.1.3 мұғалімнің көмегімен тоқудың
ерекшеліктерін зерттеу жəне анықтау;
7.1.1.4 қоршағандар үшін «түсінікті» болу
(өзіндік пікірін баяндай білу) ;
7.1.1.5 шеберханадағы мінез-құлық ережесі,
жұмыс орнын ұйымдастыру, формалық киім,
киім эстетикасы туралы түсініктерінің болуы
7.1.2.1 шеберханадағы мінез-құлық ережесі,
1.2 ҚРеңбек
туралы заңы жұмыс орнын ұйымдастыру, формалық киім,
жəне этика
киім эстетикасы туралы түсініктерінің болуы
1.3 Материал- 7.1.3.1 талшықтың түрлері мен қасиеттерін
дарды,
білу (табиғи, химиялық); иірілген жіптің
құралдардыды түрлері (мақта-мата, жүн);
жəне
7.1.3.2 мақта-мата жəне жүннен жасалған
жабдықтарды жіпті визуалды жəне тактильды түрде
талдау
анықтау;
7.1.3.3 мұғалімнің көмегімен бұйымды дайындау үшін жіпті іріктеу;
7.1.3.4 тоқуға арналған аспаптар мен
құралдарды білу;
7.1.3.5 алюминийден, пластмассадан, ағаштан жəне əр түрлі материалдан жасалған
тоқыма біздер туралы түсініктерінің болуы;
7.1.3.6 тоқыма біздердің өлшемі (нөмірі) туралы түсініктерінің болуы
2.1 Тоқыма
7.2.1.1 қолдың дұрыс қойылуын жəне жұмыс
біздермен
жібінің теңдей керілуін, дененің қалпын
тоқу
қадағалау;
7.2.1.2 бірінші ілмекті құра білу, ауа
ілмектерінен тізбекті орындау;
7.2.1.3 ілмектің түрлері жəне олардың
шартты белгілерін ажырату (ауа ілмегі,
біріктіруші баған, жартылай баған, шалусыз
баған, шалуы бар баған);
7.2.1.4 өрнектердің үлгілерін жазу:
мұғалімнің көмегімен мəтінді жəне шартты
белгілері қолданып (сызбалы);
7.2.1.5 ұйымды тоқу үшін ілмектерді
есептеуді орындау ережесі туралы
түсініктерінің болуы;
7.2.1.6 мұғалімнің көмегімен бақылау үлгісін
орындай білу
7.2.1.7 раппорт ұғымы туралы түсініктерінің
болуы;
7.2.1.8 мұғалімнің көмегімен сызба бойынша
қарапайым өрнекті орындай білу;
7.2.1.9 аяқталған жіпті өсіруді білу,
бұйымның оң, теріс беттерін анықтай білу;
7.2.1.10 мұғалімнің көмегімен жұмысты
аяқтау;
7.2.1.11 жұмыс жоспарын құрастыру,
мұғалімнің көмегімен материалдар мен
аспаптарды таңдау;
7.2.1.12 бұйымның жиегін ілгекпен əрлеу
туралы түсініктерінің болуы;
7.2.1.13 тік төртбұрышты пішіндегі бұйымды
орындау: белгібау, тұтқыш, ыстықтың астына қоятын тіреуіш, білезік;
7.2.1.14 тоқыма бұйымды ылғалды жəне
жылумен өңдеу ережесін білу
3.1 Еңбек
7.3.1.1 өз жұмысын жəне өз жолдастарының
бұйымдарын жұмысын талдауға жəне бағалауға ұмтылу;
талдау жəне 7.3.1.2 жұмыста жетістіктер мен
бағалау
кемшіліктерді атап өту
3.2 Өзіндік
7.3.2.1 тоқыма бізбен бақылау үлгісін орынжұмыс
дау
1.1 Еңбек
бұйымы туралы жалпы
мəліметтер

1. Материалтану. Аспаптар жəне құралдар

9.2.5.1 тұрмыстық тоқыма
машинасының бірфонтурлы
моделінің құрылысын білу (жіп
жүргізуші, жіпті бағыттаушы, каретка, қатарларды есептегіш,
тілдері бар металл инелер, пластина-рельстер);
9.2.5.2 мұғалімнің көмегімен
тұрмыстық тоқыма машинасын
толтыру;
9.2.5.3 мұғалімнің көмегімен машинаны реттеуді орындау;
9.2.5.4 мұғалімнің көмегімен
тұрмыстық тоқыма машинасында
жұмыс істеу тəсілдерін меңгеру;
9.2.5.5 мұғалімнің көмегімен немесе өз бетімен тегіс матаны
(жатық кестені) тоқи білу;
9.2.5.6 мұғалімнің көмегімен немесе өз бетімен жұмыс жоспарын құрастыру;
9.2.5.6 иілмелі жатық кестемен
бұйымды дайындау;
9.2.5.7 тоқыма бұйымды ВТО
ережесін орындау

1-тоқсан
7.1.1.1 өзін Қазақстанның азаматы ретінде
саналы ұғыну;
7.1.1.2 тоқудың шығу тарихын білу
7.1.1.3 мұғалімнің көмегімен тоқудың
ерекшеліктерін зерттеу жəне анықтау;
7.1.1.4 қоршағандар үшін «түсінікті» болу
(өзіндік пікірін баяндай білу) ;
7.1.1.5 шеберханадағы мінез-құлық ережесі,
жұмыс орнын ұйымдастыру, формалық киім,
киім эстетикасы туралы түсініктерінің болуы
1.2 Материал- 7.1.2.1 шеберханадағы мінез-құлық ережесі,
дарды, құрал- жұмыс орнын ұйымдастыру, формалық киім,
дарды жəне
киім эстетикасы туралы түсініктерінің болуы
жабдықтарды
талдау
1.3 Материал- 7.1.3.1 талшықтың түрлері мен қасиеттерін
дарды, құрал- білу (табиғи, химиялық); иірілген жіптің
дарды жəне
түрлері (мақта-мата, жүн);
жабдықтарды 7.1.3.2 мақта-мата жəне жүннен жасалған
талдау
жіпті визуалды жəне тактильды түрде
анықтау;
7.1.3.3 мұғалімнің көмегімен бұйымды дайындау үшін жіпті іріктеу;
7.1.3.4 тоқуға арналған аспаптар мен
құралдарды білу;
7.1.3.5 тік жəне айналмалы ілгектер туралы
түсініктерінің болуы;
7.1.3.6 алюминийден, пластмассадан, ағаштан жəне əр түрлі материалдан жасалған тоқыма біздер туралы
түсініктерінің болуы;
7.1.3.7 тоқыма біздердің өлшемі (нөмірі) туралы түсініктерінің болуы
2.1 Тоқыма
7.2.1.1 тоқыма біздерге ілмектерді ілу
біздермен
ережесін білу
тоқу
7.2.1.2 ілмектің түрлерін жəне оларды шартты белгілерін ажырату (оң, теріс, жиекті) ;
7.2.1.3 өрнектің үлгілерін жазу: мұғалімнің
көмегімен мəтінді жəне шартты белгілерді
қолданып (сызбалы);
7.2.1.4 бұйымды тоқуға арналған ілмектерді
есептеуді орындау ережесі туралы
түсініктерінің болуы;
7.2.1.5 мұғалімнің көмегімен бақылау үлгісін
орындай білу;
7.2.1.6 орамалды, ұйықты тоқуды орындай білу, мұғалімнің көмегімен 1Ч1, 2Ч2
резеңкесін тоқи білу;
7.2.1.7 мұғалімнің көмегімен ілмектерді жабуды орындай білу;
7.2.1.8 мұғалімнің көмегімен тікелей екі
түстегі жііптерді біріктіру;
7.2.1.9 жұмыс жоспарын құрастыру,
мұғалімнің көмегімен материалдар мен
аспаптарды таңдау;
7.2.1.10 тік төртбұрышты пішіндегі бұйымды
орындау (белгібау, инешек, тұтқыш, шарф,
құты, косметичка) ;
7.2.1.11 тоқыма бұйымның ВТО ережесін
орындау
3.1 Еңбек
7.3.1.1 өз жұмысын жəне өз жолдастарының
бұйымдарын жұмысын талдауға жəне бағалауға ұмтылу;
талдау жəне 7.3.1.2 жұмыста жетістіктер мен
бағалау
кемшіліктерді атап өту
3.2 Өзіндік
7.3.2.1 тоқыма бізбен бақылау үлгісін орынжұмыс
дау

2.Еңбек бұйымын дайындау технологиясы

10.2.4.1 тоқыма
бұйымдарына күтім жасау
ережесін орындау;
10.2.4.2 мұғалімнің көмегімен
немесе өз бетімен трикотаж
бұйымдарын сызба бойынша
көркем жамауды орындау;
10.2.4.3 мұғалімнің көмегімен
немесе өз бетімен шұлықұйық бұйымдарын қалпына
келтіруді орындай білу;
10.2.4.4 кеттель тігісін орындау техникасын меңгеру;
10.2.4.5 мұғалімнің көмегімен
немесе өз бетімен үлгіде кеттель тігісін орындау;
10.2.4.6 мұғалімнің көмегімен
ескі трикотаж заттардан
бұйымды орындау;
10.2.4.7 мұғалімнің көмегімен
немесе өз бетімен трикотаж
бұйымның ақауын ескеріп
жөндеуді орындау

Оқыту мақсаттары

3. Еңбек бұйымдарын талдау жəне
бағалау

9.2.4.1 тоқыма бұйымдарына
күтім жасау ережесін орындау;
9.2.4.2 трикотаж бұйымдарын
көркем жамау туралы
түсініктерінің болуы;
9.2.4.3 мұғалімнің көмегімен трикотаж бұйымдарын сызба бойынша көркем жамауды орындау;
9.2.4.4 мұғалімнің көмегімен
шұлық-ұйық бұйымдарын
қалпына келтіруді орындай білу;
9.2.4.5 бұйымды ұзындығы бойынша ұзарту (өсіру) тəсілдерін
меңгеру;
9.2.4.6 бұйымның ақауын
ескеріп, жөндеу тəсілін таңдай
білу;
9.2.4.7 мұғалімнің көмегімен
немесе өз бетімен трикотаж
бұйымның ақауын ескеріп
жөндеуді орындау;
9.2.4.8 ескі трикотаж заттарды
қолдану туралы түсініктерінің
болуы;
9.2.4.9 мұғалімнің көмегімен ескі
трикотаж заттардан бұйымды
орындау

Бөлім

8.2.4.1 тоқыма бұйымдарына
күтім жасау ережесін білу;;
8.2.4.2 тоқыма бұйымдарын
жөндеу түрлері мен
тəсілдерін білу;
8.2.4.3 мұғалімнің көмегімен
немесе өз бетімен бұйымның
ақауын ескеріп, жөндеу
тəсілін таңдай білу;
8.2.4.4 мұғалімнің көмегімен
немесе өз бетімен тоқыма
бұйымдарын жамауды орындау;
8.2.4.5 мұғалімнің көмегімен
немесе өз бетімен тоқыма
жамауды орындау;
8.2.4.6 мұғалімнің көмегімен
немесе өз бетімен əртүрлі
материалдарды қолданып
жамауды орындау (фетр,
тері, трикотаж);
8.2.4.7 мұғалімнің көмегімен
немесе өз бетімен əлсіреген
бөлікті «ілмектің ішіндегі
ілмек» тігісімен қалпына
келтіруді орындау;
8.2.4.8 мұғалімнің көмегімен
немесе өз бетімен ілмектерді
ілгекпен көтеру тəсілін
меңгеру;
8.2.4.9 мұғалімнің көмегімен
немесе өз бетімен тоқыма
бұйымдардың сыртқы
ақауларын жоя білу
(ілмектеу, тартылу) ;
8.2.4.10 мұғалімнің көмегімен
немесе өз бетімен тоқыма
бұйымды көлденең тігіспен
қалпына келтіруді орындау

Бөлімше

1.1. Еңбек
бұйымы туралы жалпы
мəліметтер

1. Материалтану. Аспаптар жəне құралдар

10.2.3.1 трикотаж бойынша
кестелеу ережесін орындау;
10.2.3.2 кенеп матада қолмен
əрлеу тігістерін орындау техникасын меңгеру;
10.2.3.3 əртүрлі тəсілдермен
трикотаж бұйымдарды өз
бетімен сəндік безендіру;
10.2.3.4 аппликацияны
бұйыммен біріктіру тəсілдерін
жəне олардың орындалу
бірізділігін білу;
10.2.3.5 трикотаж бұйымдарында
аппликациның алуан
түрлерін өз бетімен орындау;
10.2.3.6 трикотаж бұйымды
өз бетімен аралас əрлеуді
орындау;
10.2.3.7 өз бетімен біріктіруші
трикотаж тігістерін орындау;
10.2.3.8 бұрын қолданыста
болған трикотаж
бұйымдарды өз бетімен
сəндік əрлеуді орындау

1.3 Материалдарды,
құралдарды
жəне
жабдықтарды
талдау

1) 7-сынып:
4-кесте

2. Еңбек бұйымын дайындау технологиясы

9.2.3.1 тоқыма бұйымы жəне трикотаж матасы бойынша кестелеу
ережесін орындау;
9.2.3.2 қолмен əрлеу тігістерін
орындау техникасын меңгеру;
9.2.3.3 мұғалімнің көмегімен
немесе өз бетімен тоқыма
бұйымдарды түймелермен, бисермен, паеткамен, лентамен,
шашақтармен, шілтермен, помпондармен сəндік безендіру;
9.2.3.4 аппликацияны бұйыммен
біріктіру тəсілдерін жəне
олардың орындалу бірізділігін
білу;
9.2.3.5 мұғалімнің көмегімен немесе өз бетімен тоқыма бұйымда
аппликацияны орындай білу;
9.2.3.6 мұғалімнің көмегімен
немесе өз бетімен тоқыма
бұйымды аралас əрлеуді орындау;
9.2.3.7 мұғалімнің көмегімен немесе өз бетімен біріктіруші трикотаж тігістерін орындау;
9.2.3.8 өз бетімен немесе
мұғалімнің көмегімен бұрын
қолданыста болған трикотаж
бұйымдарды сəндік əрлеуді
орындау

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

3. Еңбек бұйымдарын
талдау жəне бағалау

8.2.3.1 тоқыма бұйымы
бойынша кестелеу ережесін
орындау;
8.2.3.2 қолмен əрлеу
тігістерін орындау техникасын меңгеру: «ілмек», «француз түйіні», «ілмек ішіндегі
ілмек»;
8.2.3.3 помпондарды дайындай білу;
8.2.3.4
бұйымды шашақтармен
сəндей білу;
8.2.3.5 ілгекпен кестелеу техникасын меңгеру;
8.2.3.6 тоқыма бұйымдарын
түймелермен, бисермен, паеткамен, лентамен
сəндік безендіру туралы
түсініктерінің болуы;
8.2.3.7 мұғалімнің көмегімен
тоқыма бұйымды сəндік
безендіруге арналған материалдарды, құралдарды
жəне аспаптарды іріктей білу;
8.2.3.8 кестелеу мен аппликация үшін суретті таңдау;
8.2.3.9 мұғалімнің көмегімен
тоқыма бұйымға суретті алмастыруды орындау;
8.2.3.10 бұйымды тігістердің
алуан түрлерімен кестелеу;
8.2.3.11 мұғалімнің көмегімен
бұйымды безендіру үшін
ілгекпен тоқылған аппликацияны қолдану;
8.2.3.12 мұғалімнің көмегімен
немесе өз бетімен дайын
бұйымды əрлеуді орындау;
8.2.3.13 мұғалімнің көмегімен
немесе өз бетімен тоқыма
бұйымдарында біріктіруші
трикотаж тігістерін орындау
(тік, көлденең)

10.2.2.5 мұғалімнің көмегімен
немесе өз бетімен бұйымды
тоқу үшін есептеуді орындау;
10.2.2.6 бұйымдарды дайындау: оюлы көрпе, кілемше,
шарф, қалпақ, гетры, белдемше, бас киім, сөмке,
косметичка, кəдесыйлар,
ойыншық, майлық, аксессуарлар, ілгектермен орындалатын аппликация;
10.2.2.7 тоқыма бұйымның
ВТО ережесін орындау

1. Материалтану. Аспаптар жəне құралдар

9.2.2.7 бұйымды дайындау:
бас киім, сөмке, косметичка,
кəдесыйлар, ойыншық, майлық,
аксессуарлар, ілгектермен орындалатын аппликация, белдемше;
9.2.2.8 тоқыма бұйымның ВТО
ережесін орындау

2.Еңбек бұйымын дайындау технологиясы

«пико», қалың бағанды орындау;
8.2.2.7 бұйымды тоқу үшін
ілмектерді есептеуді орындау
ережесін білу;
8.2.2.8 бағандар мен ауа
ілмектері негізінде өрнектерді
орындау;
8.2.2.9 сызба жəне үлгі бойынша тапсырмада бағдарлай
білу; 8.2.2.10 мұғалімнің
көмегімен немесе өз бетімен
бұйыммен жұмыс істеу жоспарын құрастыру;
8.2.2.11 бұйымды дайындау:
тұтқыш, майлық, ойыншық,
косметичка, құты, кəдесый,
аксессуарлар;
8.2.2.12 мұғалімнің көмегімен
немесе өз бетімен бұйымның
жиегін ілгекпен əрлеуді орындай білу;
8.2.2.13 тоқыма бұйымды
ылғалды жəне жылумен
өңдеу ережесін орындау

3. Еңбек бұйымдарын
талдау жəне бағалау

7.2.2.5 ұйымды тоқу үшін ілмектерді есептеуді орындау ережесі
туралы түсініктерінің болуы;
7.2.2.6 мұғалімнің көмегімен
бақылау үлгісін орындай білу;
7.2.2.7 раппорт ұғымы туралы
түсініктерінің болуы;
7.2.2.8 мұғалімнің көмегімен сызба бойынша қарапайым өрнекті
орындай білу; 7.2.2.9 аяқталған
жіпті өсіруді білу, бұйымның оң,
теріс беттерін анықтай білу;
7.2.2.10 мұғалімнің көмегімен
жұмысты аяқтау;
7.2.2.11 жұмыс жоспарын құрастыру, мұғалімнің көмегімен материалдар мен аспаптарды таңдау;
7.2.2.12 бұйымның жиегін ілгекпен əрлеу туралы түсініктерінің
болуы;
7.2.2.13 тік төртбұрышты пішіндегі бұйымды орындау: белгібау,
тұтқыш, ыстықтың астына қоятын
тіреуіш, білезік; 7.2.1.14 тоқыма
бұйымды ылғалды жəне жылумен
өңдеу ережесін білу
7.2.3.1 қолмен көркем кесетелеу
туралы түсініктерінің болуы;
7.2.3.2 тоқыма бұйымы бойынша
кестелеу ережесін білу;
7.2.3.3 қол тігістерін орындай
білу: инені алға жіберіп, тамбурлы, сабақты, жатық, ілмектеулі;
7.2.3.4 безендіруші тігістермен
бұйымдарды кестелеу үшін
жіптерді іріктеу;
7.2.3.5 кестелеу үшін суретті
таңдау;
7.2.3.6 суретті тоқыма бұйымына
алмастыру тəсілі туралы
түсініктерінің болуы;
7.2.3.8 бұйымды тігістің алуан
түрлерімен кестелеу;
7.2.3.9 тоқыма бұйымын аппликациямен сəндік безендіру тəсілдері
туралы түсініктерінің болуы;
7.2.3.10 тоқыма бұйымындағы аппликацияның түрлерімен танысу;
7.2.3.11 тоқыма бұйымында
аппликацияны орындау үшін
қолданылатын материалдармен
танысу;
7.2.3.12 тоқыма бұйымында аппликацияны орындау тəсілі туралы түсініктерінің болуы;
7.2.3.13 мұғалімнің көмегімен
үлгіде қарапайым аппликацияны
орындау;
7.2.3.14 помпонларды дайындау
техникасын меңгеру;
7.2.3.15 шашақтарды дайындау
техникасын меңгеру;
7.2.3.16 тік төртбұрыш пішіндегі
дайын бұйымда əрлеуді орындау:
белгібау, тұтқыш, ыстықтың астына қоятын тіреуіш, білезік;
7.2.3.17 біріктіруші трикотаж
тігістерін орындау тəсілдері туралы түсініктерінің болуы (иненің,
ілгектің көмегімен);
7.2.3.18 мұғалімнің көмегімен
жабық жекті ілмектер бойынша
біріктіруші тігісті орындау
7.2.4.1 тоқыма бұйымдарына
күтім жасау туралы түсініктерінің
болуы;
7.2.4.2 тоқыма бұйымдарын
қызметі, түрлері, жөндеу
тəсілдері туралы түсініктерінің
болуы;
7.2.4.3 тоқыма бұйымды жамау
тəсілдерін меңгеру;
7.2.4.4 үлгіде жамауды орындау;
7.2.4.5 тоқыма бұйымға жамауды
салу ережесін білу;
7.2.4.6 тоқыма бұйымға жамауды
салу тəсілдерін меңгеру;
7.2.4.7 үлгіде жамауды орындау

2.5 Машинамен тоқу

2.4 Тоқыма бұйымдарын жөндеу

2.3 Тоқыма бұйымдарын əрлеу

(Жалғасы. Басы 14-15-беттерде)
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7.1.3.1 тоқыма бұйымында кестелеуге
арналған қол инесінің ерекшеліктерін білу;
7.1.3.2 толтырғыштар туралы түсініктерінің
болуы: синтепон, холофайбер, поролон, əр
түрлі материалдар;
7.1.3.3 тоқыма бұйымдарын безендіруде
қолданылатын материалдар туралы
түсініктерінің болуы (бисер, паетка, шыны
моншақтар, түймелер, ленталар) ;
7.1.3.4 мұғалімнің көмегімен жұмысқа
қажетті аспаптар мен құралдарды таңдау;
7.1.3.5 санитарлық-гигиеналық нормаларды
орындау;
7.1.3.6 жұмыс орнын ұйымдастыру;
7.1.3.7 кесетін жəне шаншитын аспаптармен, үтікпен жұмыста қауіпсіздік ережесін
білу
2.1 Тоқыма
7.2.1.1 жұмыс жоспарын құрастыру,
біздермен
мұғалімнің көмегімен материалдар мен
тоқу
аспаптарды таңдау;
7.2.1.2 тік төртбұрышты пішіндегі бұйымды
орындау (белгібау, инешек, тұтқыш, шарф,
құты, косметичка);
7.2.1.3 тоқыма бұйымның ВТО ережесін
орындау
2.2 Ілгекпен
7.2.2.1 жұмыс жоспарын құрастыру,
тоқу
мұғалімнің көмегімен материалдар мен
аспаптарды таңдау;
7.2.2.2 бұйымның жиегін ілгекпен əрлеу туралы түсініктерінің болуы;
7.2.2.3 тік төртбұрышты пішіндегі бұйымды
орындау: белгібау, тұтқыш, ыстықтың астына қоятын тіреуіш, білезік;
7.2.2.4 тоқыма бұйымды ылғалды жəне жылумен өңдеу ережесін білу
2.3. Тоқыма
7.2.3.1 қолмен көркем кесетелеу туралы
бұйымдарын түсініктерінің болуы;
əрлеу
7.2.3.2 тоқыма бұйымы бойынша кестелеу
ережесін білу;
7.2.3.3 қол тігістерін орындай білу: инені
алға жіберіп, тамбурлы, сабақты, жатық,
ілмектеулі;
7.2.3.4 безендіруші тігістермен бұйымдарды
кестелеу үшін жіптерді іріктеу;
7.2.3.5 кестелеу үшін суретті таңдау
7.2.3.6 суретті тоқыма бұйымына алмастыру
тəсілі туралы түсініктерінің болуы;
7.2.3.7 тоқыма бұйымға суретті көшірудің
ережесін білу;
7.2.3.8 бұйымды тігістің алуан түрлерімен
кестелеу;
7.2.3.9 тоқыма бұйымын аппликациямен сəндік безендіру тəсілдері туралы
түсініктерінің болуы;
7.2.3.10 тоқыма бұйымындағы
аппликацияның түрлерімен танысу;
7.2.3.11 тоқыма бұйымында аппликацияны
орындау үшін қолданылатын материалдармен танысу;
7.2.3.12 тоқыма бұйымында аппликацияны
орындау тəсілі туралы түсініктерінің болуы;
7.2.3.13 мұғалімнің көмегімен үлгіде
қарапайым аппликацияны орындау;
7.2.3.14 помпонларды дайындау техникасын меңгеру;
7.2.3.15 шашақтарды дайындау техникасын
меңгеру;
7.2.3.16 тік төртбұрыш пішіндегі дайын бұйымда əрлеуді орындау: белгібау,
тұтқыш, ыстықтың астына қоятын тіреуіш,
білезік;
7.2.3.17 біріктіруші трикотаж тігістерін орындау тəсілдері туралы түсініктерінің болуы
(иненің, ілгектің көмегімен) ;
7.2.3.18 мұғалімнің көмегімен жабық жекті
ілмектер бойынша біріктіруші тігісті орындау
3.1 Еңбек
7.3.1.1 өз жұмысын жəне өз жолдастарының
бұйымдарын жұмысын талдауға жəне бағалауға ұмтылу;
талдау жəне 7.3.1.2 жұмыста жетістіктер мен
бағалау
кемшіліктерді атап өту;
7.3.1.3 сөздік есепте зерттелген
терминдерді қолданып, орындалған жұмыс
туралы есеп жасау
3.2 Өзіндік
7.3.2.1 тоқыма бізбен бақылау үлгісін
жұмыс
орындау
4-тоқсан
1.1 Еңбек
7.1.1.1 өзін Қазақстанның азаматы ретінде
бұйымы тусаналы ұғыну;
ралы жалпы 7.1.1.2 тоқудың шығу тарихын білу;
мəліметтер
7.1.1.3 мұғалімнің көмегімен тоқудың
ерекшеліктерін зерттеу жəне анықтау;
7.1.1.4 қоршағандар үшін «түсінікті» болу
(өзіндік пікірін баяндай білу);
7.1.1.5 шеберханадағы мінез-құлық ережесі,
жұмыс орнын ұйымдастыру, формалық киім,
киім эстетикасы туралы түсініктерінің болуы
1.2 ҚР еңбек 7.1.2.1 шеберханадағы мінез-құлық ережесі,
туралы заңы жұмыс орнын ұйымдастыру, формалық киім,
жəне этика
киім эстетикасы туралы түсініктерінің болуы;
7.1.2.2 ҚР жалпы еңбек заңы туралы
түсініктің болуы
1.3 Материал- 7.1.3.1 талшықтың түрлері мен қасиеттерін
білу (табиғи, химиялық); иірілген жіптің
дарды,
түрлері (мақта-мата, жүн);
құралдарды
7.1.3.2 мақта-мата жəне жүннен жасалған
жəне
жабдықтарды жіпті визуалды жəне тактильды түрде
анықтау;
талдау
7.1.3.3 мұғалімнің көмегімен бұйымды дайындау үшін жіпті іріктеу;
7.1.3.4 тоқуға арналған аспаптар мен
құралдарды білу;
7.1.3.5 мұғалімнің көмегімен жұмысқа
қажетті аспаптар мен құралдарды таңдау;
7.1.3.6 санитарлық-гигиеналық нормаларды
орындау;
7.1.2.14 жұмыс орнын ұйымдастыру;
7.1.2.15 кесетін жəне шаншитын аспаптармен, үтікпен жұмыста қауіпсіздік ережесін
білу
2.1 Тоқыма
7.2.1.1 жұмыс жоспарын құрастыру,
біздермен
мұғалімнің көмегімен материалдар мен
тоқу
аспаптарды таңдау;
7.2.1.2 тік төртбұрышты пішіндегі бұйымды
орындау (белгібау, инешек, тұтқыш, шарф,
құты, косметичка);
7.2.1.3 тоқыма бұйымның ВТО ережесін
орындау
2.2 Ілгекпен
7.2.2.1 жұмыс жоспарын құрастыру,
тоқу
мұғалімнің көмегімен материалдар мен
аспаптарды таңдау;
7.2.2.2 бұйымның жиегін ілгекпен əрлеу туралы түсініктерінің болуы;
7.2.2.3 тік төртбұрышты пішіндегі бұйымды
орындау: белгібау, тұтқыш, ыстықтың астына қоятын тіреуіш, білезік;
7.2.2.4 тоқыма бұйымды ылғалды жəне жылумен өңдеу ережесін білу
2.3 Тоқыма
7.2.3.1 тоқыма бұйымдарына күтім жасау
бұйымдарын туралы түсініктерінің болуы;
жөндеу
7.2.3.2 тоқыма бұйымдарын қызметі,
түрлері, жөндеу тəсілдері туралы
түсініктерінің болуы;
7.2.3.3 тоқыма бұйымды жамау тəсілдерін
меңгеру;
7.2.4.4 үлгіде жамауды орындау;
7.2.3.5 тоқыма бұйымға жамауды салу
ережесін білу;
7.2.3.6 тоқыма бұйымға жамауды салу
тəсілдерін меңгеру;
7.2.3.7 үлгіде жамауды орындау
3.1 Еңбек
бұйымдарын
талдау жəне
бағалау

3.2 Бақылау
қорытынды
жұмысы
(оқу жылы
бойынша)

7.3.1.1 өз жұмысын жəне өз жолдастарының
жұмысын талдауға жəне бағалауға ұмтылу;
7.3.1.2 жұмыста жетістіктер мен
кемшіліктерді атап өту;
7.3.1.3 сөздік есепте зерттелген
терминдерді қолданып, орындалған жұмыс
туралы есеп жасау;
7.3.1.4 алынған білімді практикалық ісəрекетте қолдану
7.3.2.1 мұғалімнің таңдауы бойынша
қорытынды практикалық жұмысты орындау
(дифференциалды)

(Жалғасы 17-бетте)
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3. Еңбек бұйымдарын талдау
жəне бағалау

2.Еңбек бұйымын дайындау технологиясы

2.2 Ілгекпен
тоқу.

3.1 Еңбек
бұйымдарын
талдау жəне
бағалау

3.2 Өзіндік
жұмыс
1.1 Еңбек
бұйымы туралы жалпы
мəліметтер

1.2
Материалдарды,
құралдарды
жəне
жабдықтарды
талдау

8.1.2.3 тоқуға арналған өлшеуші жəне
жұмыс аспаптарын, құралдарының атауларын білу; 8.1.2.4 мұғалімнің көмегімен
тоқуға арналған аспаптар мен құралдарды
іріктеу;
8.1.2.5 мұғалімнің көмегімен жіптің
қалыңдығына сəйкес тоқыма біздер мен
ілгектерді таңдау;
8.1.2.6 жіптерді, ілгектерді, тоқыма біздерді
сақтау ережесін білу;
8.1.2.7 тоқуға арналған аспаптармен, материалдармен жұмыс істеуде санитарлыгигиеналық талаптарды орындау;

8.3.3.1 мұғалімнің ішінара көмегімен
ағымдық өзіндік бақылауды жүзеге асыру;
8.3.3.2 жұмыстың сапасын тексеру;
8.3.3.3 сөйлеуде техникалық терминологияны қолдану;
8.3.3.4 мұғалімнің сұрақтары бойынша
жəне өз бетімен орындалған жұмыс туралы
сөздік есепті жүзеге асыру;
8.3.3.5 мұғалімнің сұрақтары бойынша
жəне өз бетімен өз бұйымын толыққанды
талдауға ұмтылу
8.3.2.1 мұғалімнің таңдауы бойынша
қорытынды практикалық жұмысты орындау
(дифференциалды)

2.Еңбек бұйымын дайындау технологиясы

2.1 Тоқыма
біздермен
тоқу

3.1 Еңбек
бұйымдарын
талдау жəне
бағалау

3.2 Өзіндік
жұмыс
1.1 Еңбек
бұйымы туралы жалпы
мəліметтер

1.2 ҚР еңбек
туралы заңы
жəне этика
1.3
Материалдарды,
құралдарды
жəне
жабдықтарды
талдау
2.2 Ілгекпен
тоқу

3.1 Еңбек
бұйымдарын
талдау жəне
бағалау

3.2. Өзіндік
жұмыс

3-тоқсан
9.1.1.1 өз Отаны үшін мақтаныш сезімін
көрсету;
9.1.1.2 тоқудың аса маңызды ерекшеліктері
туралы білімін жəне түсінігін көрсету;
9.1.1.3 тоқымашы кəсібі туралы түсініктерінің
болуы;
9.1.1.4 мұғалімнің көмегімен қызықтыратын
ақпараттың қайнар көзін білу;
9.1.1.5 шеберханадағы мінез-құлық ережесі,
жұмыс орнын ұйымдастыру, формалық киім,
киім эстетикасы туралы түсініктерінің болуы
1.2 ҚР еңбек 9.1.2.1 шеберханадағы мінез-құлық ережесі,
туралы заңы жұмыс орнын ұйымдастыру, формалық киім,
жəне этика
киім эстетикасы туралы түсініктерінің болуы;
9.1.2.2 ҚРжалпы еңбек заңы туралы
түсініктің болуы.
1.3Материал- 9.1.3.1 сыртқы түрі бойынша иірілген жіпті өз
дарды, құрал- бетімен танып-білу;
дарды жəне 9.1.3.2 ілмектерді жинақтауда жəне
жабдықтарды ылғалды-жылу өңдеуде жіптің қасиеттерін
есепке алу;
талдау
1.1 Еңбек
бұйымы туралы жалпы
мəліметтер

2.Еңбек бұйымын дайындау технологиясы
3. Еңбек бұйымдарын
талдау жəне бағалау

1.3
Материалдарды,
құралдарды
жəне
жабдықтарды
талдау

1-тоқсан
9.1.1.1 өз Отаны үшін мақтаныш сезімін
көрсету;
9.1.1.2 тоқудың аса маңызды ерекшеліктері
туралы білімін жəне түсінігін көрсету;
9.1.1.3 тоқымашы кəсібі туралы түсініктерінің
болуы;
9.1.1.4 мұғалімнің көмегімен қызықтыратын
ақпараттың қайнар көзін білу;
9.1.1.5 шеберханадағы мінез-құлық ережесі,
жұмыс орнын ұйымдастыру, формалық киім,
киім эстетикасы туралы түсініктерінің болуы
9.1.2.1 шеберханадағы мінез-құлық ережесі,
жұмыс орнын ұйымдастыру, формалық киім,
киім эстетикасы туралы түсініктерінің болуы;
9.1.2.2 ҚРжалпы еңбек заңы туралы
түсініктің болуы
9.1.3.1 сыртқы түрі бойынша иірілген жіпті өз
бетімен танып-білу;
9.1.3.2 ілмектерді жинақтауда жəне
ылғалды-жылу өңдеуде жіптің қасиеттерін
есепке алу;
9.1.3.3 қолмен жəне машина тəсілімен тоқуға
арналған материалдар мен аспаптарды,
құралдарды өз бетімен таңдау
9.2.1.1 қарапайым өрнектерді өз бетімен
орындай білу;
9.2.1.2 мұғалімнің көмегімен немесе өз бетімен өрнектің графикалық бейнесін орындау;
9.2.1.3 ұсынылған сызба бойынша үлгіні өз
бетімен тоқи білу;
9.2.1.4 мұғалімнің көмегімен немесе өз
бетімен екі түсті өрнекті тоқи білу;
9.2.1.5 ажурлы тоқу туралы түсініктерінің
болуы;
9.2.1.6 мұғалімнің көмегімен немесе өз
бетімен ажурлы өрнектерді, таңдау бойынша, тоқи білу;
9.2.1.7 мұғалімнің көмегімен қосымша
бөлшектері бар бұйымды тоқи білу:
қолғаптар (екі, бес тоқыма бізбен);
9.2.1.8 мұғалімнің көмегімен айнламалы
бізбен бұйымды тоқи білу;
9.2.1.9 бұйымның үлгісі бойынша тапсырмада өз бетімен бағдарлай білу;
9.2.1.10 үлгіні талдау жəне əңгімелесу барысында жұмыс жоспарын құрастыру;
9.2.1.11 технологиялық карта бойынша
тоқыма бұйымын дайындаудың бірізділігін
анықтау;
9.2.1.12 мұғалімнің көмегімен жəне өз
бетімен бұйымды тоқу үшін ілмектерді
есептеуді орындау;
9.2.1.13 бұйымдарды орындау: оюланған
көрпе, түрлі-түсті кілемше, өрнегі бар шарф,
ойыншық, қалпақ, қолғаптар, ұйықтар, гетра,
белдемше;
9.2.1.14 тоқыма бұйымның ВТО ережесін
орындау
9.3.1.1 өз жұмысын жəне өз жолдастарының
жұмысын талдауға жəне бағалауға ұмтылу;
9.3.1.2 жұмыста жетістіктер мен
кемшіліктерді атап өту;
9.3.1.3 сөздік есепте зерттелген терминдерді
қолданып, орындалған жұмыс туралы есеп
жасау
9.3.2.1 тоқыма бізбен бақылау үлгісін орындау
2-тоқсан
9.1.1.1 өз Отаны үшін мақтаныш сезімін
көрсету;
9.1.1.2 тоқудың аса маңызды ерекшеліктері
туралы білімін жəне түсінігін көрсету;
9.1.1.3 тоқымашы кəсібі туралы түсініктерінің
болуы;
9.1.1.4 мұғалімнің көмегімен қызықтыратын
ақпараттың қайнар көзін білу;
9.1.1.5 шеберханадағы мінез-құлық ережесі,
жұмыс орнын ұйымдастыру, формалық киім,
киім эстетикасы туралы түсініктерінің болуы
9.1.2.1 шеберханадағы мінез-құлық ережесі,
жұмыс орнын ұйымдастыру, формалық киім,
киім эстетикасы туралы түсініктерінің болуы;
9.1.2.2 ҚРжалпы еңбек заңы туралы
түсініктің болуы
9.1.3.1 сыртқы түрі бойынша иірілген жіпті өз
бетімен танып-білу;
9.1.3.2 ілмектерді жинақтауда жəне
ылғалды-жылу өңдеуде жіптің қасиеттерін
есепке алу;
9.1.3.3 қолмен жəне машина тəсілімен тоқуға
арналған материалдар мен аспаптарды,
құралдарды өз бетімен таңдау
9.2.2.1 қарапайым өрнектердің сызбасын өз
бетімен оқи білу;
9.2.2.2 қарапайым өрнектерді өз бетімен
орындай білу;
9.2.2.3 көптүсті тоқу туралы түсініктерінің
болуы;
9.2.2.4 мұғалімнің көмегімен немесе өз
бетімен сызба бойынша екі түсті өрнекті
орындау;
9.2.2.5 бұйымның сызбасы мен үлгісін талдау, мұғалімнің көмегімен немесе өз бетімен
жұмыс жоспарын құрастыру;
9.2.2.6 мұғалімнің көмегімен немесе өз
бетімен бұйымды тоқу үшін ілмектерді
есептеуді орындау;
9.2.2.7 бұйымды дайындау: бас киім, сөмке,
косметичка, кəдесыйлар, ойыншық, майлық,
аксессуарлар, ілгектермен орындалатын аппликация, белдемше;
9.2.2.8 тоқыма бұйымның ВТО ережесін
орындау
9.3.1.1 өз жұмысын жəне өз жолдастарының
жұмысын талдауға жəне бағалауға ұмтылу;
9.3.1.2 жұмыста жетістіктер мен
кемшіліктерді атап өту;
9.3.1.3 сөздік есепте зерттелген терминдерді
қолданып, орындалған жұмыс туралы есеп
жасау
9.3.2.1. ілгекпен бақылау үлгісін орындау

1. Материалтану. Аспаптар жəне құралдар

Бөлім
1. Материалтану. Аспаптар жəне құралдар

1.2 ҚР еңбек
туралы заңы
жəне этика

Оқыту мақсаттары

2.Еңбек бұйымын дайындау технологиясы

1.2
Материалдарды,
құралдарды
жəне
жабдықтарды
талдау

Бөлімше

1.1 Еңбек
бұйымы туралы жалпы
мəліметтер

3. Еңбек бұйымдарын
талдау жəне бағалау

1. Материалтану. Аспаптар жəне құралдар

1.1 Еңбек
бұйымы
туралы
жалпы
мəліметтер

3.2. Бақылау
қорытынды
жұмысы
(оқу жылы
бойынша).
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3) 9-сынып:
6-кесте

1. Материалтану. Аспаптар жəне құралдар

3.2.Өзіндік
жұмыс

3.1 Еңбек
бұйымдарын
талдау жəне
бағалау

2.Еңбек бұйымын дайындау технологиясы

3.1 Еңбек
бұйымдарын
талдау жəне
бағалау

8.1.2.8 өз бетімен жұмыс орнын ұйымдастыру;
8.1.2.9 кесетін жəне шаншитын аспаптармен, үтікпен жұмыс барысында қауіпсіздік
ережесін орындау
8.2.1.1 үлгі бойынша тапсырмада
2.1 Тоқыма
бағдарлай білу;
біздермен
8.2.1.2 мұғалімнің көмегімен жəне өз
тоқу
бетімен бұйыммен жұмыс жасау жоспарын
құрастыру;
8.2.1.3 бұйымды тоқу үшін ілмектерді
есептеуді орындау ережесін білу;
8.2.1.4 бұйымдарды орындау: шағын
орамал, шашқа арналған жолақ, білезік,
қалпақ, белдемше, көрпе, ойыншық;
8.2.1.5 тоқыма бұйымның ВТО ережесін
орындау
2.2 Ілгекпен 8.2.2.1 сызба жəне үлгі бойынша тапсыртоқу
мада бағдарлай білу;
8.2.2.2 мұғалімнің көмегімен немесе өз
бетімен бұйыммен жұмыс істеу жоспарын
құрастыру;
8.2.2.3 бұйымды дайындау: тұтқыш,
майлық, ойыншық, косметичка, құты,
кəдесый, аксессуарлар;
8.2.2.4 мұғалімнің көмегімен немесе өз
бетімен бұйымның жиегін ілгекпен əрлеуді
орындай білу;
8.2.2.5 тоқыма бұйымды ылғалды жəне жылумен өңдеу ережесін орындау
8.2.3.1 тоқыма бұйымы бойынша кестелеу
2.3 Тоқыма
бұйымдарын ережесін орындау;
əрлеу
8.2.3.2 қолмен əрлеу тігістерін орындау
техникасын меңгеру: «ілмек», «француз
түйіні», «ілмек ішіндегі ілмек»;
8.2.3.3 помпондарды дайындай білу;
8.2.3.4 бұйымды шашақтармен сəндей білу;
8.2.3.5 ілгекпен кестелеу техникасын
меңгеру;
8.2.3.6 тоқыма бұйымдарын түймелермен,
бисермен, паеткамен, лентамен сəндік
безендіру туралы түсініктерінің болуы;
8.2.3.7 мұғалімнің көмегімен тоқыма
бұйымды сəндік безендіруге арналған материалдарды, құралдарды жəне аспаптарды іріктей білу;
8.2.3.8 кестелеу мен аппликация үшін
суретті таңдау;
8.2.3.9 мұғалімнің көмегімен тоқыма
бұйымға суретті алмастыруды орындау;
8.2.3.10 бұйымды тігістердің алуан
түрлерімен кестелеу;
8.2.3.11 мұғалімнің көмегімен бұйымды
безендіру үшін ілгекпен тоқылған аппликацияны қолдану;
8.2.3.12 мұғалімнің көмегімен немесе өз
бетімен дайын бұйымды əрлеуді орындау;
8.2.3.13 мұғалімнің көмегімен немесе өз
бетімен тоқыма бұйымдарында біріктіруші
трикотаж тігістерін орындау (тік, көлденең)
8.3.3.1 мұғалімнің ішінара көмегімен
3.1 Еңбек
бұйымдарын ағымдық өзіндік бақылауды жүзеге асыру;
талдау жəне 8.3.3.2 жұмыстың сапасын тексеру;
8.3.3.3 сөйлеуде техникалық терминологибағалау
яны қолдану;
8.3.3.4 мұғалімнің сұрақтары бойынша
жəне өз бетімен орындалған жұмыс туралы
сөздік есепті жүзеге асыру;
8.3.3.5 мұғалімнің сұрақтары бойынша
жəне өз бетімен өз бұйымын толыққанды
талдауға ұмтылу;
8.3.3.6 өлшеуіш құралдардың көмегімен
жəне көзбен қарап бұйымның өлшемін
анықтау
3.2 Өзіндік
8.3.2.1. тоқыма бізбен бақылау үлгісін
жұмыс
орындау
4-тоқсан
8.1.1.1 өз Отаны үшін мақтаныш сезімін
1.1 Еңбек
көрсету;
бұйымы ту8.1.1.2 тоқудың аса маңызды ерекшеліктері
ралы жалпы
туралы білімін жəне түсінігін көрсету;
мəліметтер
8.1.1.3 тоқымашы кəсібі туралы
түсініктерінің болуы;
8.1.1.4 мұғалімнің көмегімен қызықтыратын
ақпараттың қайнар көзін білу
1.2 Материал- 8.1.2.1 тоқуға арналған өлшеуші жəне
жұмыс аспаптарын, құралдарының атауладарды,
құралдарды
рын білу;
жəне
8.1.2.2 мұғалімнің көмегімен тоқуға
жабдықтарды арналған аспаптар мен құралдарды іріктеу;
талдау
8.1.2.3 мұғалімнің көмегімен жіптің
қалыңдығына сəйкес тоқыма біздер мен
ілгектерді таңдау;
8.1.2.4 жіптерді, ілгектерді, тоқыма біздерді
сақтау ережесін білу;
8.1.2.5 тоқуға арналған аспаптармен, материалдармен жұмыс істеуде санитарлыгигиеналық талаптарды орындау;
8.1.2.6 өз бетімен жұмыс орнын
ұйымдастыру;
8.1.2.7 кесетін жəне шаншитын аспаптармен, үтікпен жұмыс барысында қауіпсіздік
ережесін орындау
2.1 Тоқыма
8.2.1.1 мұғалімнің көмегімен қарапайым
біздермен тоқу сызбаларды оқу, жазу жəне тоқи білу;
8.2.1.2 үлгі бойынша тапсырмада
бағдарлай білу;
8.2.1.3 мұғалімнің көмегімен жəне өз
бетімен бұйыммен жұмыс жасау жоспарын
құрастыру;
8.2.1.4 бұйымды тоқу үшін ілмектерді
есептеуді орындау ережесін білу;
8.2.1.5 бұйымдарды орындау: шағын
орамал, шашқа арналған жолақ, білезік,
қалпақ, белдемше, көрпе, ойыншық;
8.2.1.6 тоқыма бұйымның ВТО ережесін
орындау
2.2 Ілгекпен
8.2.2.1 мұғалімнің көмегімен ілмектерді
тоқу
азайту, қосуды орындау;
8.2.2.2 мұғалімнің көмегімен қарапайым
сызбаларды оқу, жазу жəне тоқи білу;
8.2.2.3 бағандар мен ауа ілмектері негізінде
өрнектерді орындау;
8.2.2.4 мұғалімнің көмегімен бұйымды
безендіру үшін ілгекпен тоқылған аппликацияны қолдану;
8.2.2.5 тоқыма бұйымды ылғалды жəне жылумен өңдеу ережесін орындау
2.3 Тоқыма
8.2.3.1 тоқыма бұйымдарын түймелермен,
бұйымдарын
бисермен, паеткамен, лентамен сəндік
əрлеу
безендіру туралы түсініктерінің болуы;
8.2.3.2 мұғалімнің көмегімен тоқыма
бұйымды сəндік безендіруге арналған материалдарды, құралдарды жəне аспаптарды іріктей білу;
8.2.3.3 мұғалімнің көмегімен бұйымды
безендіру үшін ілгекпен тоқылған аппликацияны қолдану;
8.2.3.4 мұғалімнің көмегімен немесе өз
бетімен дайын бұйымды əрлеуді орындау;
8.2.3.5 мұғалімнің көмегімен немесе өз
бетімен тоқыма бұйымдарында біріктіруші
трикотаж тігістерін орындау (тік, көлденең)
2.4. Тоқыма
8.2.4.1 тоқыма бұйымдарына күтім жасау
бұйымдарын
ережесін білу;
жөндеу
8.2.4.2 тоқыма бұйымдарын жөндеу түрлері
мен тəсілдерін білу;
8.2.4.3 мұғалімнің көмегімен немесе өз
бетімен бұйымның ақауын ескеріп, жөндеу
тəсілін таңдай білу;
8.2.4.4 мұғалімнің көмегімен немесе өз бетімен тоқыма бұйымдарын жамауды орындау;
8.2.4.5 мұғалімнің көмегімен немесе өз
бетімен тоқыма жамауды орындау;
8.2.4.6 мұғалімнің көмегімен немесе өз
бетімен əртүрлі материалдарды қолданып
жамауды орындау (фетр, тері, трикотаж);
8.2.4.7 мұғалімнің көмегімен немесе өз
бетімен əлсіреген бөлікті «ілмектің ішіндегі
ілмек» тігісімен қалпына келтіруді орындау;
8.2.4.8 мұғалімнің көмегімен немесе өз
бетімен ілмектерді ілгекпен көтеру тəсілін
меңгеру;
8.2.4.9 мұғалімнің көмегімен немесе өз
бетімен тоқыма бұйымдардың сыртқы
ақауларын жоя білу (ілмектеу, тартылу) ;
8.2.4.10 мұғалімнің көмегімен немесе өз
бетімен тоқыма бұйымды көлденең тігіспен
қалпына келтіруді орындау

3.Еңбек бұйымдарын
талдау жəне бағалау

3. Еңбек бұйымдарын
талдау жəне бағалау

2.Еңбек бұйымын дайындау технологиясы

2.1 Тоқыма
біздермен
тоқу

2. Еңбек бұйымын дайындау технологиясы

1.2.
Материалдарды,
құралдарды
жəне
жабдықтарды
талдау

1-тоқсан
8.1.1.1 өз Отаны үшін мақтаныш сезімін
көрсету;
8.1.1.2 тоқудың аса маңызды ерекшеліктері
туралы білімін жəне түсінігін көрсету;
8.1.1.3 тоқымашы кəсібі туралы
түсініктерінің болуы;
8.1.1.4 мұғалімнің көмегімен қызықтыратын
ақпараттың қайнар көзін білу
8.1.2.1 иірілген жіптің қасиеттерін білу
(қалыңдығы, ұзындығы, ширатылуы,
тегістігі, тығыздығы, беріктігі);
8.1.2.2 зертханалық-практикалық жұмысты
орындау барысында мақта-мата жəне жүн,
синтетикалық жіптің қасиеттерін анықтау
(сыртқы түрі бойынша, сипап-сезу арқылы,
жану ерекшелігі бойынша);
8.1.2.3 тоқуға арналған өлшеуші жəне
жұмыс аспаптарын, құралдарының
атауларын білу;
8.1.2.4 мұғалімнің көмегімен тоқуға арналған аспаптар мен құралдарды іріктеу;
8.1.2.5 мұғалімнің көмегімен жіптің
қалыңдығына сəйкес тоқыма біздер мен
ілгектерді таңдау;
8.1.2.6 жіптерді, ілгектерді, тоқыма біздерді
сақтау ережесін білу;
8.1.2.7 тоқуға арналған аспаптармен, материалдармен жұмыс істеуде санитарлыгигиеналық талаптарды орындау;
8.1.2.8 өз бетімен жұмыс орнын
ұйымдастыру;
8.1.2.9 кесетін жəне шаншитын аспаптармен, үтікпен жұмыс барысында қауіпсіздік
ережесін орындау
8.2.1.1 мұғалімнің көмегімен ілмекті шалу,
қосуды орындау;
8.2.1.2 мұғалімнің көмегімен бес тоқыма
бізде айналдырып тоқуды орындау;
8.2.1.3 мұғалімнің көмегімен өкшені
шығарып үйрену;
8.2.1.4 тоқу сызбасындағы негізгі шартты
белгілерді білу;
8.2.1.5 раппорттың суретін, оны тоқудың
шарттарын білу;
8.2.1.6 мұғалімнің көмегімен қарапайым
сызбаларды оқу, жазу жəне тоқи білу;
8.2.1.7 1Ч1, 2Ч2 резеңкесін орындай білу,
шахматка, шатастырма өрнектерін тоқи
білу;
8.2.1.8 үлгі бойынша тапсырмада
бағдарлай білу;
8.2.1.9 мұғалімнің көмегімен жəне өз
бетімен бұйыммен жұмыс жасау жоспарын
құрастыру;
8.2.1.10 бұйымды тоқу үшін ілмектерді
есептеуді орындау ережесін білу;
8.2.1.11 бұйымдарды орындау: шағын
орамал, шашқа арналған жолақ, білезік,
қалпақ, белдемше, көрпе, ойыншық;
8.2.1.12 тоқыма бұйымның ВТО ережесін
орындау
8.3.3.1 мұғалімнің ішінара көмегімен
ағымдық өзіндік бақылауды жүзеге асыру;
8.3.3.2 жұмыстың сапасын тексеру;
8.3.3.3 сөйлеуде техникалық терминологияны қолдану
8.3.3.4 мұғалімнің сұрақтары бойынша
жəне өз бетімен орындалған жұмыс туралы
сөздік есепті жүзеге асыру
8.3.2.1. тоқыма бізбен бақылау үлгісін
орындау
2-тоқсан
8.1.1.1 өз Отаны үшін мақтаныш сезімін
көрсету;
8.1.1.2 тоқудың аса маңызды ерекшеліктері
туралы білімін жəне түсінігін көрсету;
8.1.1.3 тоқымашы кəсібі туралы
түсініктерінің болуы;
8.1.1.4 мұғалімнің көмегімен қызықтыратын
ақпараттың қайнар көзін білу
8.1.2.1 иірілген жіптің қасиеттерін білу
(қалыңдығы, ұзындығы, ширатылуы,
тегістігі, тығыздығы, беріктігі);
8.1.2.2 зертханалық-практикалық жұмысты
орындау барысында мақта-мата жəне жүн,
синтетикалық жіптің қасиеттерін анықтау
(сыртқы түрі бойынша, сипап-сезу арқылы,
жану ерекшелігі бойынша);
8.1.2.3 тоқуға арналған өлшеуші жəне
жұмыс аспаптарын, құралдарының атауларын білу;
8.1.2.4 мұғалімнің көмегімен тоқуға
арналған аспаптар мен құралдарды іріктеу;
8.1.2.5 мұғалімнің көмегімен жіптің
қалыңдығына сəйкес тоқыма біздер мен
ілгектерді таңдау;
8.1.2.6 жіптерді, ілгектерді, тоқыма біздерді
сақтау ережесін білу;
8.1.2.7 тоқуға арналған аспаптармен, материалдармен жұмыс істеуде санитарлыгигиеналық талаптарды орындау;
8.1.2.8 өз бетімен жұмыс орнын
ұйымдастыру;
8.1.2.9 кесетін жəне шаншитын аспаптармен, үтікпен жұмыс барысында қауіпсіздік
ережесін орындау
8.2.2.1 мұғалімнің көмегімен ілмектерді
азайту, қосуды орындау;
8.2.2.2 айналмалы тоқуды орындау;
8.2.2.3 тоқудың сызбасындағы негізгі шартты белгілерді білу;
8.2.2.4 мұғалімнің көмегімен қарапайым
сызбаларды оқу, жазу жəне тоқи білу;
8.2.2.5 суреттің раппортын, оны тоқудың
шарттарын білу;
8.2.2.6 екі шалуы бар бағанды орындау,
«ракушка», «пико», қалың бағанды орындау;
8.2.2.7 бұйымды тоқу үшін ілмектерді
есептеуді орындау ережесін білу;
8.2.2.8 бағандар мен ауа ілмектері негізінде
өрнектерді орындау;
8.2.2.9 сызба жəне үлгі бойынша тапсырмада бағдарлай білу;
8.2.2.10 мұғалімнің көмегімен немесе өз
бетімен бұйыммен жұмыс істеу жоспарын
құрастыру;
8.2.2.11 бұйымды дайындау: тұтқыш,
майлық, ойыншық, косметичка, құты,
кəдесый, аксессуарлар;
8.2.2.12 мұғалімнің көмегімен немесе өз
бетімен бұйымның жиегін ілгекпен əрлеуді
орындай білу;
8.2.2.13 тоқыма бұйымды ылғалды жəне
жылумен өңдеу ережесін орындау
8.3.3.1 мұғалімнің ішінара көмегімен
ағымдық өзіндік бақылауды жүзеге асыру;
8.3.3.2 жұмыстың сапасын тексеру;
8.3.3.3 сөйлеуде техникалық терминологияны қолдану;
8.3.3.4 мұғалімнің сұрақтары бойынша
жəне өз бетімен орындалған жұмыс туралы
сөздік есепті жүзеге асыру;
8.3.3.5 мұғалімнің сұрақтары бойынша
жəне өз бетімен өз бұйымын толыққанды
талдауға ұмтылу
8.3.2.1 тоқыма бізбен бақылау үлгісін орындау
3-тоқсан
8.1.1.1 өз Отаны үшін мақтаныш сезімін
көрсету;
8.1.1.2 тоқудың аса маңызды ерекшеліктері
туралы білімін жəне түсінігін көрсету;
8.1.1.3 тоқымашы кəсібі туралы
түсініктерінің болуы;
8.1.1.4 мұғалімнің көмегімен қызықтыратын
ақпараттың қайнар көзін білу

3. Еңбек бұйымдарын талдау жəне
бағалау

1. Материалтану. Аспаптар жəне құралдар

1.1. Еңбек
бұйымы туралы жалпы
мəліметтер

Оқыту мақсаттары

1. Материалтану. Аспаптар жəне құралдар

Бөлімше

2.Еңбек бұйымын дайындау технологиясы

Бөлім

2) 8-сынып:
5-кесте

1. Материалтану. Аспаптар жəне құралдар

(Жалғасы. Басы 14-16-беттерде)

3. Еңбек бұйымдарын талдау жəне
бағалау
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9.1.3.3 қолмен жəне машина тəсілімен тоқуға
арналған материалдар мен аспаптарды,
құралдарды өз бетімен таңдау
9.2.1.1 бұйымның үлгісі бойынша тапсырма2.1 Тоқыма
да өз бетімен бағдарлай білу;
біздермен
9.2.1.2 бұйымның сызбасы мен үлгісін талтоқу
дау, мұғалімнің көмегімен немесе өз бетімен
жұмыс жоспарын құрастыру;
9.2.1.3 мұғалімнің көмегімен немесе өз
бетімен бұйымды тоқу үшін ілмектерді
есептеуді орындау;
9.2.1.4 бұйымдарды орындау: оюланған
көрпе, түрлі-түсті кілемше, өрнегі бар шарф,
ойыншық, қалпақ, қолғаптар, ұйықтар, гетра,
белдемше;
9.2.1.5 тоқыма бұйымның ВТО ережесін
орындау
2.2. Ілгекпен 9.2.2.1 бұйымның үлгісі бойынша тапсырматоқу
да өз бетімен бағдарлай білу;
9.2.2.2 бұйымның сызбасы мен үлгісін талдау, мұғалімнің көмегімен немесе өз бетімен
жұмыс жоспарын құрастыру;
9.2.2.3 бұйымды дайындау: тұтқыш, майлық,
ойыншық, косметичка, құты, кəдесый, аксессуарлар;
9.2.2.4 мұғалімнің көмегімен немесе өз
бетімен бұйымның жиегін ілгекпен əрлеуді
орындай білу;
9.2.2.5 тоқыма бұйымды ылғалды жəне жылумен өңдеу ережесін орындау
9.2.3.1 тоқыма бұйымы жəне трикотаж мата2.3 Тоқыма
бұйымдарын сы бойынша кестелеу ережесін орындау;
9.2.3.2 қолмен əрлеу тігістерін орындау техəрлеу
никасын меңгеру;
9.2.3.3 мұғалімнің көмегімен немесе өз
бетімен тоқыма бұйымдарды түймелермен,
бисермен, паеткамен, лентамен,
шашақтармен, шілтермен, помпондармен
сəндік безендіру;
9.2.3.4 аппликацияны бұйыммен біріктіру
тəсілдерін жəне олардың орындалу
бірізділігін білу;
9.2.3.5 мұғалімнің көмегімен немесе өз
бетімен тоқыма бұйымда аппликацияны
орындай білу
9.2.3.6 мұғалімнің көмегімен немесе өз
бетімен тоқыма бұйымды аралас əрлеуді
орындау;
9.2.3.7 мұғалімнің көмегімен немесе өз бетімен біріктіруші трикотаж тігістерін орындау;
9.2.3.8 өз бетімен немесе мұғалімнің
көмегімен бұрын қолданыста болған трикотаж бұйымдарды сəндік əрлеуді орындау
9.3.1.1 өз жұмысын жəне өз жолдастарының
3.1 Еңбек
бұйымдарын жұмысын талдауға жəне бағалауға ұмтылу;
талдау жəне 9.3.1.2 жұмыста жетістіктер мен
кемшіліктерді атап өту;
бағалау.
9.3.1.3 сөздік есепте зерттелген терминдерді
қолданып, орындалған жұмыс туралы есеп
жасау
3.2 Өзіндік
9.3.2.3 бақылау үлгісін əрлеуді орындау
жұмыс
4-тоқсан
9.1.1.1 өз Отаны үшін мақтаныш сезімін
1.1. Еңбек
көрсету
бұйымы туралы жалпы 9.1.1.2 тоқудың аса маңызды ерекшеліктері
туралы білімін жəне түсінігін көрсету;
мəліметтер
9.1.1.3 тоқымашы кəсібі туралы түсініктерінің
болуы;
9.1.1.4 мұғалімнің көмегімен қызықтыратын
ақпараттың қайнар көзін білу;
9.1.1.5 шеберханадағы мінез-құлық ережесі,
жұмыс орнын ұйымдастыру, формалық киім,
киім эстетикасы туралы түсініктерінің болуы
1.2 ҚР еңбек 9.1.2.1 шеберханадағы мінез-құлық ережесі,
туралы заңы жұмыс орнын ұйымдастыру, формалық киім,
киім эстетикасы туралы түсініктерінің болуы;
жəне этика
9.1.2.2 ҚР жалпы еңбек заңы туралы
түсініктің болуы
9.1.3.1 сыртқы түрі бойынша иірілген жіпті өз
1.3 Материалдарды, бетімен танып-білу;
9.1.3.2 ілмектерді жинақтауда жəне ылғалқұралдарды жəне ды-жылу өңдеуде жіптің қасиеттерін есепке
жабдықтарды алу;
талдау
9.1.2.3 қолмен жəне машина тəсілімен тоқуға
арналған материалдар мен аспаптарды,
құралдарды өз бетімен таңдау;
9.1.3.4 тұрмыстық тоқыма машинасының
түрлерін білу;
9.1.3.5 тоқуға арналған аспаптармен, материалдармен жəне жабдықтармен жұмыс
істеуде санитарлы-гигиеналық талаптарды
орындау;
9.1.3.6 өз бетімен жұмыс орнын
ұйымдастыру;
9.1.3.7 кесетін жəне шаншитын аспаптармен,
тоқыма машинасымен, үтікпен жұмыс барысында қауіпсіздік ережесін орындау;
9.1.3.8 тоқудың сапасына жəне дайын өнімге
қойылатын талаптар туралы түсініктерінің
болуы
9.2.1.1 мұғалімнің көмегімен қарапайым сыз2.1 Тоқыма
біздермен
баларды оқу, жазу жəне тоқи білу;
тоқу
9.2.1.2 үлгі бойынша тапсырмада бағдарлай
білу;
9.2.1.3 мұғалімнің көмегімен жəне өз
бетімен бұйыммен жұмыс жасау жоспарын
құрастыру;
9.2.1.4 бұйымды тоқу үшін ілмектерді
есептеуді орындау ережесін білу;
9.2.1.5 бұйымдарды орындау: шағын орамал, шашқа арналған жолақ, білезік, қалпақ,
белдемше, көрпе, ойыншық;
9.2.1.6 тоқыма бұйымның ВТО ережесін
орындау
2.2 Ілгекпен 9.2.2.1 мұғалімнің көмегімен ілмектерді азайтоқу
ту, қосуды орындау;
9.2.2.2 мұғалімнің көмегімен қарапайым сызбаларды оқу, жазу жəне тоқи білу;
9.2.2.3 бағандар мен ауа ілмектері негізінде
өрнектерді орындау;
9.2.2.4 мұғалімнің көмегімен бұйымды
безендіру үшін ілгекпен тоқылған аппликацияны қолдану;
9.2.2.5 тоқыма бұйымды ылғалды жəне жылумен өңдеу ережесін орындау
2.3 Тоқыма
9.2.3.1 мұғалімнің көмегімен немесе өз
бұйымдарын бетімен тоқыма бұйымдарды түймелермен,
əрлеу
бисермен, паеткамен, лентамен,
шашақтармен, шілтермен, помпондармен
сəндік безендіру;
9.2.3.2 мұғалімнің көмегімен тоқыма
бұйымды сəндік безендіруге арналған материалдарды, құралдарды жəне аспаптарды
іріктей білу;
9.2.3.3 мұғалімнің көмегімен немесе өз
бетімен тоқыма бұйымда аппликацияны
орындай білу;
9.2.3.4 мұғалімнің көмегімен немесе өз
бетімен тоқыма бұйымды əрлеуді орындау;
9.2.3.5 мұғалімнің көмегімен немесе өз бетімен біріктіруші трикотаж тігістерін орындау
2.4 Тоқыма
9.2.4.1 тоқыма бұйымдарына күтім жасау
бұйымдарын ережесін орындау;
жөндеу
9.2.4.2 трикотаж бұйымдарын көркем жамау
туралы түсініктерінің болуы;
9.2.4.3 мұғалімнің көмегімен трикотаж
бұйымдарын сызба бойынша көркем жамауды орындау;
9.2.4.4 мұғалімнің көмегімен шұлық-ұйық
бұйымдарын қалпына келтіруді орындай
білу;
9.2.4.5 бұйымды ұзындығы бойынша ұзарту
(өсіру) тəсілдерін меңгеру;
9.2.4.6 бұйымның ақауын ескеріп, жөндеу
тəсілін таңдай білу;
9.2.4.7 мұғалімнің көмегімен немесе өз
бетімен трикотаж бұйымның ақауын ескеріп
жөндеуді орындау;
9.2.4.8 ескі трикотаж заттарды қолдану туралы түсініктерінің болуы;
9.2.4.9 мұғалімнің көмегімен ескі трикотаж
заттардан бұйымды орындау
(Жалғасы 18-бетте)
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1-тоқсан
10.1.1.1 өз Отаны үшін мақтаныш сезімін
көрсету;
10.1.1.2 тоқудың аса маңызды ерекшеліктері
туралы білімін жəне түсінігін көрсету;
10.1.1.3 тоқымашы кəсібі туралы
түсініктерінің болуы;
10.1.1.4 мұғалімнің көмегімен қызықтыратын
ақпараттың қайнар көзін білу
10.1.2.1 оқу-еңбек ұжымында кəсіби этиканы сақтау;
10.1.2.2 кəсіби борыш жəне жауапкершілік
туралы түсінігінің болуы;
10.1.2.3. ересектермен жəне қатарластармен
ынтымақтасу, топта, ұжымда жұмыс істей
білу
10.1.2.1 трикотаж маталардың түрлері мен
ерекшеліктерін білу;
10.1.2.2 қолмен жəне машина тəсілімен
тоқуға арналған материалдар мен аспаптарды, құралдарды өз бетімен таңдау;
10.1.2.3 тоқуға арналған аспаптармен, материалдармен жəне жабдықтармен жұмыс
істеуде санитарлы-гигиеналық талаптарды
орындау;
10.1.2.4 жұмыс орнын ұйымдастыру, кесетін
жəне шаншитын аспаптармен, тоқыма машинасымен, үтікпен жұмыс барысында
қауіпсіздік ережесін орындау
10.2.1.1 өрнектің сызбасын өз бетімен оқу,
жазу жəне құрастыра білу;
10.2.1.2 сызба бойынша өз бетімен тоқи білу;
10.2.1.3 мұғалімнің көмегімен немесе өз бетімен айналмалы бізбен бұйымды тоқи білу;
10.2.1.4 тоқыма бұйымды дайындау
бірізділігін өз бетімен анықтау;
10.2.1.5 мұғалімнің көмегімен немесе өз бетімен бұйымды тоқу үшін есептеуді орындау;
10.2.1.6 дайын бұйымның ВТО ережесін
орындау;
10.2.1.7 бұйымдарды орындау: оюы бар
көрпе, кілемше, шарф, снуд, қалпақ, қолғап,
ұйық, гетра, белдемше, аксессуарлар
10.2.2.1 өрнектердің сызбасын өз бетімен
оқи білу;
10.2.2.2 өрнектерді өз бетімен орындай білу;
10.2.2.3 мұғалімнің көмегімен немесе өз бетімен сызба бойынша көптүсті өрнекті орындау;
10.2.2.4 тоқылған бұйымды дайындаудың
бірізділігін өз бетімен анықтау;
10.2.2.5 мұғалімнің көмегімен немесе өз бетімен бұйымды тоқу үшін есептеуді орындау;
10.2.2.6 бұйымдарды дайындау: оюлы көрпе,
кілемше, шарф, қалпақ, гетры, белдемше,
бас киім, сөмке, косметичка, кəдесыйлар,
ойыншық, майлық, аксессуарлар,
ілгектермен орындалатын аппликация;
10.2.2.7 тоқыма бұйымның ВТО ережесін
орындау
10.3.1.1 мұғалімнің ішінара көмегімен
ағымдық өзіндік бақылауды жүзеге асыру;
10.3.1.2 жұмыстың сапасын тексеру;
10.3.1.3 сөйлеуде техникалық терминологияны қолдану;
10.3.1.4 мұғалімнің сұрақтары бойынша жəне
өз бетімен орындалған жұмыс туралы сөздік
есепті жүзеге асыру
10.3.2.1 тоқыма бізбен бақылау үлгісін орындау
2-тоқсан
10.1.1.1 өз Отаны үшін мақтаныш сезімін
көрсету;
10.1.1.2 тоқудың аса маңызды ерекшеліктері
туралы білімін жəне түсінігін көрсету;
10.1.1.3 тоқымашы кəсібі туралы
түсініктерінің болуы;
10.1.1.4 мұғалімнің көмегімен қызықтыратын
ақпараттың қайнар көзін білу
10.1.2.1 оқу-еңбек ұжымында кəсіби этиканы сақтау;
10.1.2.2 кəсіби борыш жəне жауапкершілік
туралы түсінігінің болуы;
10.1.2.3. ересектермен жəне қатарластармен
ынтымақтасу, топта, ұжымда жұмыс істей
білу
10.1.2.1 трикотаж маталардың түрлері мен
ерекшеліктерін білу
10.1.2.2 қолмен жəне машина тəсілімен
тоқуға арналған материалдар мен аспаптарды, құралдарды өз бетімен таңдау
10.1.2.3 тоқуға арналған аспаптармен, материалдармен жəне жабдықтармен жұмыс
істеуде санитарлы-гигиеналық талаптарды
орындау
10.1.2.4 жұмыс орнын ұйымдастыру, кесетін
жəне шаншитын аспаптармен, тоқыма машинасымен, үтікпен жұмыс барысында
қауіпсіздік ережесін орындау
10.2.1.1 өрнектің сызбасын өз бетімен оқу,
жазу жəне құрастыра білу;
10.2.1.2 сызба бойынша өз бетімен тоқи
білу; 10.2.1.3 мұғалімнің көмегімен жəне өз
бетімен бұйыммен жұмыс жасау жоспарын
құрастыру;
10.2.1.4 мұғалімнің көмегімен немесе өз бетімен бұйымды тоқу үшін есептеуді орындау;
10.2.1.5 дайын бұйымның ВТО ережесін
орындау
10.2.2.1 мұғалімнің көмегімен ілмектерді
азайту, қосуды орындау;
10.2.2.2 мұғалімнің көмегімен қарапайым
сызбаларды оқу, жазу жəне тоқи білу;
10.2.2.3 бағандар мен ауа ілмектері негізінде
өрнектерді орындау;
10.2.2.4 мұғалімнің көмегімен бұйымды
безендіру үшін ілгекпен тоқылған
аппликацияны қолдану;
10.2.2.5 тоқыма бұйымды ылғалды жəне
жылумен өңдеу ережесін орындау

2. Еңбек бұйымын дайындау технологиясы

1. Материалтану. Аспаптар жəне құралдар

1.1. Еңбек
бұйымы туралы жалпы
мəліметтер

Оқыту мақсаттары

3. Еңбек бұйымдарын талдау жəне бағалау

Бөлімше

1. Материалтану. Аспаптар жəне құралдар

3. Еңбек бұйымдарын талдау жəне
бағалау
Бөлім

4) 10-сынып:
7-кесте

2.3. Тоқыма 10.2.3.1 трикотаж бойынша кестелеу
бұйымдарын ережесін орындау;
10.2.3.2 кенеп матада қолмен əрлеу
əрлеу
тігістерін орындау техникасын меңгеру;
10.2.3.3 əртүрлі тəсілдермен трикотаж
бұйымдарды өз бетімен сəндік безендіру;
10.2.3.4 аппликацияны бұйыммен біріктіру
тəсілдерін жəне олардың орындалу
бірізділігін білу;
10.2.3.5 трикотаж бұйымдарында аппликацияның алуан түрлерін өз бетімен орындау;
10.2.3.6 трикотаж бұйымды өз бетімен аралас əрлеуді орындау;
10.2.3.7 өз бетімен біріктіруші трикотаж
тігістерін орындау;
10.2.3.8 бұрын қолданыста болған трикотаж бұйымдарды өз бетімен сəндік əрлеуді
орындау
10.3.1.1 мұғалімнің ішінара көмегімен
3.1 Еңбек
бұйымдарын ағымдық өзіндік бақылауды жүзеге асыру;
талдау жəне 10.3.1.2 жұмыстың сапасын тексеру;
10.3.1.3 сөйлеуде техникалық терминологибағалау
яны қолдану;
10.3.1.4 мұғалімнің сұрақтары бойынша жəне
өз бетімен орындалған жұмыс туралы сөздік
есепті жүзеге асыру
3.2 Өзіндік
10.3.2.2 ілгекпен бақылау үлгісін орындау
жұмыс
3-тоқсан
10.1.1.1 өз Отаны үшін мақтаныш сезімін
1.1 Еңбек
көрсету;
бұйымы
10.1.1.2 тоқудың аса маңызды ерекшеліктері
туралы
туралы білімін жəне түсінігін көрсету;
жалпы
10.1.1.3 тоқымашы кəсібі туралы
мəліметтер
түсініктерінің болуы;
10.1.1.4 мұғалімнің көмегімен қызықтыратын
ақпараттың қайнар көзін білу
1.2 ҚР еңбек 10.1.2.1 оқу-еңбек ұжымында кəсіби этикатуралы заңы ны сақтау;
10.1.2.2 кəсіби борыш жəне жауапкершілік
жəне этика
туралы түсінігінің болуы;
10.1.2.3. ересектермен жəне қатарластармен
ынтымақтасу, топта, ұжымда жұмыс істей
білу
10.1.2.1 трикотаж маталардың түрлері мен
1.3
ерекшеліктерін білу;
Материал10.1.2.2 қолмен жəне машина тəсілімен
дарды,
тоқуға арналған материалдар мен аспаптарқұралдарды жəне ды, құралдарды өз бетімен таңдау;
жабдықтарды 10.1.2.3 тоқуға арналған аспаптармен, материалдармен жəне жабдықтармен жұмыс
талдау
істеуде санитарлы-гигиеналық талаптарды
орындау;
10.1.2.4 жұмыс орнын ұйымдастыру, кесетін
жəне шаншитын аспаптармен, тоқыма машинасымен, үтікпен жұмыс барысында
қауіпсіздік ережесін орындау
2.1 Тоқыма
10.2.1.1 мұғалімнің көмегімен қарапайым
біздермен
сызбаларды оқу, жазу жəне тоқи білу;
тоқу
10.2.1.2 үлгі бойынша тапсырмада
бағдарлай білу;
10.2.1.3 мұғалімнің көмегімен жəне өз
бетімен бұйыммен жұмыс жасау жоспарын
құрастыру;
10.2.1.4 бұйымды тоқу үшін ілмектерді
есептеуді орындау ережесін білу;
10.2.1.5 бұйымдарды орындау: шағын орамал, шашқа арналған жолақ, білезік, қалпақ,
белдемше, көрпе, ойыншық;
10.2.1.6 тоқыма бұйымның ВТО ережесін
орындау
10.2.3.1 трикотаж бойынша кестелеу
2.3 Тоқыма
бұйымдарын ережесін орындау;
10.2.3.2 кенеп матада қолмен əрлеу
əрлеу
тігістерін орындау техникасын меңгеру;
10.2.3.3 əртүрлі тəсілдермен трикотаж
бұйымдарды өз бетімен сəндік безендіру;
10.2.3.4 аппликацияны бұйыммен біріктіру
тəсілдерін жəне олардың орындалу
бірізділігін білу;
10.2.3.5 трикотаж бұйымдарында аппликацияның алуан түрлерін өз бетімен орындау;
10.2.3.6 трикотаж бұйымды өз бетімен аралас əрлеуді орындау;
10.2.3.7 өз бетімен біріктіруші трикотаж
тігістерін орындау;
10.2.3.8 бұрын қолданыста болған трикотаж бұйымдарды өз бетімен сəндік əрлеуді
орындау
10.2.4.1 тоқыма бұйымдарына күтім жасау
2.4 Тоқыма
бұйымдарын ережесін орындау;
10.2.4.2 мұғалімнің көмегімен немесе өз
жөндеу
бетімен трикотаж бұйымдарын сызба бойынша көркем жамауды орындау;
10.2.4.3 мұғалімнің көмегімен немесе өз
бетімен шұлық-ұйық бұйымдарын қалпына
келтіруді орындай білу;
10.2.4.4 кеттель тігісін орындау техникасын
меңгеру;
10.2.4.5 мұғалімнің көмегімен немесе өз
бетімен үлгіде кеттель тігісін орындау;
10.2.4.6 мұғалімнің көмегімен ескі трикотаж
заттардан бұйымды орындау;
10.2.4.7 мұғалімнің көмегімен немесе өз
бетімен трикотаж бұйымның ақауын ескеріп
жөндеуді орындау
2.5
10.2.5.1 тұрмыстық тоқыма машинасының
Машинамен түрлері мен құрылысын білу;
тоқу
10.2.5.2 мұғалімнің көмегімен немесе өз бетімен тұрмыстық тоқыма машинасын толтыру;
10.2.5.3 мұғалімнің көмегімен немесе өз
бетімен тұрмыстық тоқыма машинасын
реттеуді орындау;
10.2.5.4 мұғалімнің көмегімен немесе өз
бетімен тұрмыстық тоқыма машинасында тоқудың негізгі түрлері мен амалдарын
меңгеру;
10.2.5.5 мұғалімнің көмегімен немесе өз
бетімен жұмыс жоспарын құрастыру;
10.2.5.6 мұғалімнің көмегімен немесе өз
бетімен тоқудың негізгі түрлері мен амалдарын қолданып бұйымды дайындау;
10.2.5.7 тоқыма бұйымды ВТО ережесін
орындау
3.1 Еңбек
10.3.1.1 мұғалімнің ішінара көмегімен
бұйымдарын ағымдық өзіндік бақылауды жүзеге асыру;
талдау жəне 10.3.1.2 жұмыстың сапасын тексеру;
бағалау
10.3.1.3 сөйлеуде техникалық терминологияны қолдану;
10.3.1.4 мұғалімнің сұрақтары бойынша жəне
өз бетімен орындалған жұмыс туралы сөздік
есепті жүзеге асыру
3.2 Өзіндік
10.3.2.1 тоқыма машинасымен бақылау
жұмыс
үлгісін орындау
4-тоқсан
1.1 Еңбек
10.1.1.1 өз Отаны үшін мақтаныш сезімін
бұйымы тукөрсету;
ралы жалпы 10.1.1.2 тоқудың аса маңызды ерекшеліктері
мəліметтер
туралы білімін жəне түсінігін көрсету;
10.1.1.3 тоқымашы кəсібі туралы
түсініктерінің болуы;
10.1.1.4 мұғалімнің көмегімен қызықтыратын
ақпараттың қайнар көзін білу
1.2 ҚР еңбек 10.1.2.1 оқу-еңбек ұжымында кəсіби этикатуралы заңы ны сақтау;
жəне этика
10.1.2.2 кəсіби борыш жəне жауапкершілік
туралы түсінігінің болуы;
10.1.2.3. ересектермен жəне қатарластармен
ынтымақтасу, топта, ұжымда жұмыс істей
білу
1.3
10.1.2.1 трикотаж маталардың түрлері мен
Материалерекшеліктерін білу;
дарды,
10.1.2.2 қолмен жəне машина тəсілімен
құралтоқуға арналған материалдар мен аспаптардарды жəне ды, құралдарды өз бетімен таңдау;
жабдықтарды 10.1.2.3 тоқуға арналған аспаптармен, маталдау
териалдармен жəне жабдықтармен жұмыс
істеуде санитарлы-гигиеналық талаптарды
орындау;
10.1.2.4 жұмыс орнын ұйымдастыру, кесетін
жəне шаншитын аспаптармен, тоқыма машинасымен, үтікпен жұмыс барысында
қауіпсіздік ережесін орындау

10.2.1.1 өрнектің сызбасын өз бетімен оқу,
жазу жəне құрастыра білу;
10.2.1.2 сызба бойынша өз бетімен тоқи білу;
10.2.1.3 мұғалімнің көмегімен жəне өз
бетімен бұйыммен жұмыс жасау жоспарын
құрастыру;
10.2.1.4 мұғалімнің көмегімен немесе өз бетімен бұйымды тоқу үшін есептеуді орындау;
10.2.1.5 дайын бұйымның ВТО ережесін
орындау
2.2 Ілгекпен 10.2.2.1 мұғалімнің көмегімен ілмектерді
тоқу
азайту, қосуды орындау;
10.2.2.2 мұғалімнің көмегімен қарапайым
сызбаларды оқу, жазу жəне тоқи білу;
10.2.2.3 бағандар мен ауа ілмектері негізінде
өрнектерді орындау;
10.2.2.4 мұғалімнің көмегімен бұйымды
безендіру үшін ілгекпен тоқылған аппликацияны қолдану;
10.2.2.5 тоқыма бұйымды ылғалды жəне жылумен өңдеу ережесін орындау
2.3 Тоқыма
10.2.3.1 трикотаж бойынша кестелеу
бұйымдарын ережесін орындау;
əрлеу
10.2.3.2 кенеп матада қолмен əрлеу
тігістерін орындау техникасын меңгеру;
10.2.3.3 əртүрлі тəсілдермен трикотаж
бұйымдарды өз бетімен сəндік безендіру;
10.2.3.4 аппликацияны бұйыммен біріктіру
тəсілдерін жəне олардың орындалу
бірізділігін білу;
10.2.3.5 трикотаж бұйымдарында
аппликациның алуан түрлерін өз бетімен
орындау;
10.2.3.6 трикотаж бұйымды өз бетімен аралас əрлеуді орындау;
10.2.3.7 өз бетімен біріктіруші трикотаж
тігістерін орындау;
10.2.3.8 бұрын қолданыста болған трикотаж бұйымдарды өз бетімен сəндік əрлеуді
орындау
10.2.4.1 тоқыма бұйымдарына күтім жасау
2.4 Тоқыма
бұйымдарын ережесін орындау;
10.2.4.2 мұғалімнің көмегімен немесе өз
жөндеу
бетімен трикотаж бұйымдарын сызба бойынша көркем жамауды орындау;
10.2.4.3 мұғалімнің көмегімен немесе өз
бетімен шұлық-ұйық бұйымдарын қалпына
келтіруді орындай білу;
10.2.4.4 кеттель тігісін орындау техникасын
меңгеру;
10.2.4.5 мұғалімнің көмегімен немесе өз
бетімен үлгіде кеттель тігісін орындау;
10.2.4.6 мұғалімнің көмегімен ескі трикотаж
заттардан бұйымды орындау;
10.2.4.7 мұғалімнің көмегімен немесе өз
бетімен трикотаж бұйымның ақауын ескеріп
жөндеуді орындау
10.2.5.1 тұрмыстық тоқыма машинасының
2.5
Машинамен түрлері мен құрылысын білу;
10.2.5.2 мұғалімнің көмегімен немесе өз бетітоқу
мен тұрмыстық тоқыма машинасын толтыру;
2.1 Тоқыма
біздермен
тоқу

3. Еңбек бұйымдарын талдау
жəне бағалау

9.2.5.1 тұрмыстық тоқыма машинасының
бірфонтурлы моделінің құрылысын білу
(жіп жүргізуші, жіпті бағыттаушы, каретка,
қатарларды есептегіш, тілдері бар металл
инелер, пластина-рельстер) ;
9.2.5.2 мұғалімнің көмегімен тұрмыстық
тоқыма машинасын толтыру;
9.2.5.3 мұғалімнің көмегімен машинаны
реттеуді орындау;
9.2.5.4 мұғалімнің көмегімен тұрмыстық
тоқыма машинасында жұмыс істеу
тəсілдерін меңгеру;
9.2.5.5 мұғалімнің көмегімен немесе өз
бетімен тегіс матаны (жатық кестені) тоқи
білу;
9.2.5.6 мұғалімнің көмегімен немесе өз
бетімен жұмыс жоспарын құрастыру;
9.2.5.6 иілмелі жатық кестемен бұйымды
дайындау;
9.2.5.7 тоқыма бұйымды ВТО ережесін орындау
9.3.1.1 өз жұмысын жəне өз жолдастарының
3.1 Еңбек
бұйымдарын жұмысын талдауға жəне бағалауға ұмтылу;
талдау жəне 9.3.1.2 жұмыста жетістіктер мен
кемшіліктерді атап өту;
бағалау
9.3.1.3 сөздік есепте зерттелген терминдерді
қолданып, орындалған жұмыс туралы есеп
жасау;
9.3.1.4 алынған білімді практикалық ісəрекетте қолдану
3.2 Бақылау 9.3.2.1 мұғалімнің таңдауы бойынша
қорытынды
қорытынды практикалық жұмысты орындау
жұмысы
(дифференциалды)
(оқу жылы
бойынша)
2.5
Машинамен
тоқу

10.2.5.3 мұғалімнің көмегімен немесе өз
бетімен тұрмыстық тоқыма машинасын
реттеуді орындау;
10.2.5.4 мұғалімнің көмегімен немесе өз
бетімен тұрмыстық тоқыма машинасында тоқудың негізгі түрлері мен амалдарын
меңгеру;
10.2.5.5 мұғалімнің көмегімен немесе өз
бетімен жұмыс жоспарын құрастыру;
10.2.5.6 мұғалімнің көмегімен немесе өз
бетімен тоқудың негізгі түрлері мен амалдарын қолданып бұйымды дайындау;
10.2.5.7 тоқыма бұйымды ВТО ережесін
орындау
10.3.1.1 мұғалімнің ішінара көмегімен
3.1 Еңбек
бұйымдарын ағымдық өзіндік бақылауды жүзеге асыру;
талдау жəне 10.3.1.2 жұмыстың сапасын тексеру;
10.3.1.3 сөйлеуде техникалық
бағалау
терминологияны қолдану;
10.3.1.4 мұғалімнің сұрақтары бойынша жəне
өз бетімен орындалған жұмыс туралы сөздік
есепті жүзеге асыру
3.2 Бақылау 10.3.2.1 мұғалімнің таңдауы бойынша
қорытынды практикалық жұмысты орындау
қорытынды
(дифференциалды
жұмысы
(оқу жылы
бойынша

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 15-қосымша
«Кəсіби еңбекке баулу. Кіші қызмет көрсетуші» оқу пəнінің
мазмұны
127. «Кəсіби еңбекке баулу. Кіші қызмет көрсетуші» профилі бойынша бағдарлама келесі бөлімдерді қамтиды:
1) 1-бөлім «Материалтану. Құралдар мен жабдықтар»;
2) 2-бөлім «Қызмет көрсету еңбек технологиясы»;
3) 3-бөлім «Қызмет көрсетушінің еңбегін сараптау жəне бағалау».
128. «Материалтану. Құралдар жəне жабдықтар» бөлімі келесі
бөлімшелерден тұрады:
1) қызмет көрсететушілер жайлы жалпы мəліметтер ;
2) материалдарды, құралдар мен жабдықтарды талдау.
129. «Сылау-сырлау жұмысының» бөлімі келесі бөлімшелерден
тұрады:
1) мектеп ауласындағы аймақты тазалау;
2) мөлме өсімдіктеріне күтім жасау;
3) еденді тазалау;
4) бөлмені тазалау;
5) ыдыс-аяқтың тазалығын сақтау;
6) ыдыс-аяқтың тазалығын сақтау
7) асханадағы жəне ас əзірлейтін бөлімшедегі жұмыстар;
8) төсек –орынын тазалығын сақтау;
9) еңбек гигиенасы, өндірістік санитария жəне жеке гигиенаның
негіздері.
130. «Қызмет көрсетушінің еңбегін сараптау жəне бағалау» бөлімі
келесі бөлімшені қамтиды:
1) қызмет көрсетушінің еңбегін сараптау жəне бағалау.
131. Оқыту мақсаттарының жүйесі:
1) 1-бөлім «Материалтану. Құралдар мен жабдықтар»:

1-кесте
Бөлімше
1.1. Қызмет
көрсететушілер
жайлы жалпы
мəліметтер

1.2.
Материалдар,
құралдар мен
жабдықтарды
талдау

7-сынып
7.1.1.1 өзін Қазақстанның азаматы ретінде сезіну;
7.1.1. мамандықты зерттеп,
ерекшеліктерімен қызмет
көрсетудегі қажеттіліктерді
анықтау;
7.1.1.3 құрал-жабдықтарды,
жұмыс ережелері жəне кабинетте қызмет көрсетушінің өзін-өзі
ұстауын білу;
7.1.1.4 күнделікті өмірде
əлеуметтік-тұрмыстық
дағдыларды меңгеру;
7.1.1.5 қызмет орындарын тазалаушы туралы білу: міндеттері,
негізгі талаптар;
7.1.1.6 іскерлік қарым-қатынас,
этикет нормалары туралы білу

8-сынып
8.1.1.1 өз
Отанына деген
мақтаныш сезімін
көрсету;
8.1.1.2 қызмет
көрсететушінің
неғұрлым
маңызды
ерекшеліктерін
түсіну жəне
көрсете білу
8.1.1.3 ыдысаяқ жуушының
жұмысын білу:
міндеттері, негізгі
талаптар;
8.1.1.4 қызметші
əйелдің жұмысы
туралы білу:
міндеттері, негізгі
талаптар;
8.1.1.5 іскерлік
қарым-қатынас
пен этикет нормаларын білу
8.1.2.1 зембіл
7.1.2.1 мектеп ауласын жинау
үшін қажетті тұрмыстық құрал- мен сүйменнің
құрылысы, нысаймандарды ажырата білу
(сыпырғыш, күрек, тырма, қалақ, саны, қауіпсіздік
ережесі мен
қозғалтқыш, қырғыш, кетпен) ;
7.1.2.2 жұмыста құралсақталуын білу;
саймандарды пайдалану;
8.1.2.2 жұмыс
7.1.2.3 құрал-саймандар мен
орындарын
оның құрылысын білу;
ұйымдастыру
7.1.2.4 жинау құралдарын та8.1.2.3 қауіпсіз
зарту жəне сақтау орындарын
жұмыс істеу
орнату;
ережесін орын7.1.2.5 мектеп ауласында
дау;
жұмыс істеуге арналған ар8.1.2.4 паркетті
найы киімдердің түрлері,
еденді жууға
тағайындалуын, сақталуын
арналған
жəне күтімін білу;
жуғыштарды пай7.1.2.6 жұмыс орындарын
далану;
ұйымдастыру;
8.1.2.5 паркетті
7.1.2.7 қауіпсіз жұмыс істеу
еденді жууға
ережесін орындау;
арналған
7.1.2.8 тазарту құралдарын
жуғыштарды пайажырату (шелек,леген,қалақ,
далану;
еден жуатын шөтке , шүберек , 8.1.2.6 кір маеден жуатын құрал) ;
шинасын
7.1.2.9 еден жуғыш заттарын
қолдану кезінде
білу: түрлері, тағайындалуы,
құрылысы,
қолдану ережесі,сақталуы;
пайдаланы7.1.2.10 электр қауіпсіздік
луы, қауіпсіздік
ережесін білу
ережесін білу
7.1.2.11 электр үтігінің
құрылысы, тағайындау
қағидасы, қауіпсіз жұмыс істеу
жəне сақтауды білу;
7.1.2.12 тұрмыстық электр
шаңсорғыштың құрылысы,
тағайындау қағидасы жəне
қауіпсіз жұмыс істеу жəне
сақтауды білу

9-сынып
9.1.1.1
басқа адамның пікіріне, əр түрлі
халықтардың тарихына жəне
мəдениетіне құрметті қатынас
көрсету;
9.1.1.2 қызмет көрсетушілердің
еңбектерін үйренуге жəне өз ойымен
сипаттауға талпыну;
9.1.1.3 өз мүмкіндіктері жайлы , өзіне
қажетті тіршілігін қамтамасыз ету туралы түсініктің болуы;
9.1.1.4 ас үй қызметшісінің жұмысы
туралы түсініктің болуы: міндеттері,
негізгі талаптар;
9.1.1.5 аула сыпырушының жұмысы
туралы түсініктің болуы: міндеттері,
негізгі талаптар;
9.1.1.6 тəрбиеші көмекшісінің жұмысы
туралы түсініктің болуы: міндеттері,
негізгі талаптар;
9.1.1.7 этикет жəне іскерлік қарымқатынас нормалары жайлы білу;
9.1.1.8 жұмыс орнында еңбек
міндеттерін орындамаған жағдайдағы
жауапкершілікті түсіну
9.1.2.1 қайшыларының тағайындалу
қағидасының қолданылуы жəне
сақталуы туралы түсініктің болуы;
9.1.2.2 резеңке қолғап туралы
түсініктің болуы: қағидалары, ұқыпты
қарау ережесі тураы білу;
9.1.2.3 жұмыс орындарын
ұйымдастыру
9.1.2.4 қауіпсіз жұмыс істеу
ережелерін орындау;
9.1.2.5 құрылғыны қолдану
,электрополотерді қолдану кезіндегі
қауіпсіздік ережесі жайлы түсініктің
болуы;
9.1.2.6 ыдыс жаутын құрал, оны
қолдану , ыдыс жуатын машинаны қолднау кезіндегі қауіпсіздік шаралары туралы түсініктің болуы;
9.1.2.7 тұрмыстық тоңазытқышты
қолданудағы қауіпсіздік ережелерін,
құрылғыны қолдану туралы түсініктің
болуы;
9.1.2.8 санитарлық торапты тазалау
кезінде арнайы кииім туралы түсініктің
болуы (резеңке етік жəне қолғап, су
өтпейін алжапқыш): тағайындалуы,
күтіп қолдану ережелері;
9.1.2.9 иметь представление об
устройстве, назначении, использовании, правилах безопасной работы
и хранения приспособлений для обработки саноборудования: (щетка,
вантуз); саноборудованияны өңдеуге
арналған құралдарды қауіпсіз пайдалануы, сақтауы, тағайындалуы туралы
білу: (шөткі, вантуз);
9.1.2.10 керамиканы жəне эмальдарды тазалауға арналған құралдарды
ажырата білу

10-сынып
10.1.1.1 əр түрлі
мəдениетіне, нəсіліне,
діни сеніміне қарамастан
адамдарға төзімділік
көрсету;
10.1.1.2 əр түрлі еңбек
етушілердің материалдарын жəне тəсілдерін салыстыру, талдау;
10.1.1.3 өндіруші
мекемені тазалаушы
қызметкерлерінің жұмысы,
міндеттері, басты талаптары туралы түсінік болу;
10.1.1.4 іскерлік қарымқатынас пен этикет нормаларын білу;
10.1.1.5 заңнамаға сəйкес
материалдық зиян тигізгені
үшін жауапкершілікті сезіну

10.1.2.1 ұзын сырықта
сақтау секторының
құрылысы, тағайындау
қағидасы жəне қауіпсіз
жұмыс іскеу туралы білу;
10.1.2.2 паркетті еденнің
жабдықталу мастикасын
білу: мақсаты, түрлері,
пайдалану, қауіпсіз жұмыс
істеу ережесі, сақтау;
10.1.2.3 жылтыратылған
жиһазды өңдеу құралдарын
білу: мақсаты, түрлері, пайдалану, сақтау;
10.1.2.4 түрлі жабдықты
жəне мүкəммалды
өңдеу мен тазалауда
қолданылатын жуғыш заттар туралы білу: мақсаты,
түрлері, пайдалану, сақтау
ережесі, ерітінді жасау;
10.1.2.5 ламинат жуатын
жуғыш заттарды ажырата
білу: түрлері, қауіпсіз пайдалану ережесі, сақтау;
10.1.2.6 жұмыс орнын
ұйымдастыру;
10.1.2.7 қауіпсіз жұмыс
істеу ережесін орындау

2) 2-бөлім «Қызмет көрсету технологиясы»:
2-кесте
Бөлімше

2.1.Мектеп ауласындағы тазалық жұмысы

(Жалғасы. Басы 14-17-беттерде)
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7-сынып
7.2.1.1 күзде аулада жұмыс істеу туралы ойланыңыз;
7.2.1.2 жұмыстың нысандарын ажырата
білу жол, көгалдандыру, спорт алаңы,
мектеп ғимараттарының аумағы;
7.2.1.3 сыпырғыш, күрек, қалақты ұстау;
7.2.1.4 қатты беті бар жолдарды тазалау;
7.2.1.5 қоқысты бір орынға жинау жəне
қоқыс жинау, қоқысқа тастау;
7.2.1.6 көгалдың бұтақтарын жəне
бөтен заттарын алып тастау;
7.2.1.7 спорт алаңдарын жəне мектеп
аумағының аудандарын тазалау;
7.2.1.8 қыста аумақта жұмыс істеу туралы ұғымдарды қалыптастыру;
7.2.1.9 асфальтжəне бетон
жамылғыларынажырата алу;
7.2.1.10 мұздың қаттылығының ауа
температурасына тəуелділігі туралы
түсінік беру;
7.2.1.11 жолдағы қауіпсіз жұмыс
ережелерін білу;
7.2.1.12 .Қозғалтқышпен, қырғышпен,
жол бетіне кедергі келтірместен жұмыс
істеу;
7.2.1.13 қардан жолдарды тазарту
7.2.1.14 арнайы мақсаттағы жерлерде
қарды жою;
7.2.1.15 көктемде учаскедегі жұмыс туралы түсінікті анықтау;
7.2.1.16 ..көгалдандыру үшін топырақ
дайындау;
7.2.1.17 құмды жəне саз топырақтарын
өңдеудегі айырмашылықты түсіну
7.2.1.18 гүлзарлар мен жолдардан
қоқыстардан тазалау

8-сынып
8.2.1.1 күзде, қыста, көктемде жəне жазда
жұмыс орнында бөлісу
8.2.1.2 жүк тасығыш жəне сорғыштармен
жұмыс жасау;
8.2.1.3 жерге түскен жапырақтарды тазалау;
8.2.1.4 арамшөптерді жұлу жəне алып
тастау;
8.2.1.5 сыпыру түзету жолдарға жəне
алаңдарға құм себу;
8.2.1.6 жиналған қоқысты көшіру;
8.2.1.7 жол жамылғысын бұзусыз ломмен
жұмыс жасау;
8.2.1.8 мұзды кесу жəне тазалау;
8.2.1.9 арнайы мақсаттағы жерлерде қар
мен мұзды апару
8.2.1.10 гүлзарлар мен бороздар туралы
ақпараты болу;
8.2.1.11 гүлзарды қазыпалу
8.2.1.12 қазу сапасының мағынасы,
тереңдігі, əдістері мен талаптары туралы
түсінік алу;
8.2.1.13 гүл бақшасы үшін орынды таңдау;
8.2.1.14 .гүлзардың шекарасын жəне
бороздардың бағытын анықтау;
8.2.1.15 бүршіктер салу;
8.2.1.16 белгіленген тереңдікті қазып алу;
8.2.1.17 сызғышпен қазу тереңдігін
анықтау;
8.2.1.18 топырақты жинайтын топырақтың
деңгейін анықтау;
8.2.1.19 көпжылдық қыстайтын жерге
отырғызу алаңында топырақты топырақты
босату;
8.2.1.20 көпжылдық өсімдіктердің
екпелеріндегі құмыралардың арасын босату
(Жалғасы 19-бетте)

9-сынып
9.2.1.1 ағаштың
құрылымы туралы
мағлұматтың болуы:
магистраль, тəж;
9.2.1.2 мектептегі
негізгі ағаш түрлерін
ажырату;
9.2.1.3 ағаштар күзгі
күтім туралы мағұлмат
білу;
9.2.1.4 жақын аралық
шеңберді, оның
маңыздылығын жəне
айнала шеңберін қазу
ережелерін білу
9.2.1.5 бағбандық
бөренелерді пайдалану
9.2.1.6 жақын аралық
дөңгелекке лоппа
арқылы қазыңыз
9.2.1.7 қалған
жапырақтарды жинап, қабырғаға жинап
қойыңыз;
9.2.1.8 ағаш бұтағын
кесектермен кесіңіз;
9.2.1.9 фанердің
қалтасын
тазартқышпен тазалап,
қылшықпен əк тастау
керек;
9.2.1.10. бұрын
алынған аумақтың
тазалық дағдыларын
шоғырландырып,
тəжірибе жүзінде
қолдану

10-сынып
10.2.1.1
қазба тереңдігін
анықтау;
10.2.1.2
ағаштың
бұтақтарын
ұзын полюсте
бөренелермен
кесіңіз;
10.2.1.3 бұрын
алынған
аумақтың
тазалық
дағдыларын
шоғырландыру
жəне қалыпқа
келтіру;
10.2.1.4 аумақты
тазарту үшін
қажетті жұмыс
түрлерін өз
бетімен анықтау,
жоспарлау жəне
орындау
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9.2.3.1 паркет едені щеткамен
жəне электрлі тазалағышпен тазалау;
9.2.3.2 паркет алаңында дақтарды
кетіру;
9.2.3.3 бұрын алынған еденді тазалау дағдыларын нығайту
9.2.3.4 мұғалімнің көмегімен жəне
(немесе) жыныстарды тазарту үшін қажетті жұмыс түрлерін
ұжымдық түрде анықтау, жоспарлау жəне орындау
.

8.2.4.1 тұрғын үй жəне офистік
үй-жайларды бөліп көрсету;
8.2.4.2 мектептің кеңсе
бөлмелері: мұғалім бөлмесі,
мектеп директорларының
кабинеттері, сыныптар, сыныптар, мектеп қоймалары;
8.2.4.3 қызметтік үй-жайлар
туралы түсінік: түрлері,
мақсаттары, жабдықтары;
8.2.4.4 бөлмені сақтау жəне
ұйымдастыру туралы білу;
8.2.4.5 қызмет көрсету
бөлмесінде тазалау
ережелерін білу

9.2.4.1 баспалдақ құрылымы туралы түсініктерді қалыптастыру
(сатылар, арқандар, платформалар, қоршаулар (рельстер) немесе дайындау үшін материалдар;
9.2.4.2 мекеменің (кəсіпорынның)
жұмысына шолу жасау;
9.2.4.3 құжаттаманың маңыздылығын түсіну, үстелді тазалау
кезінде ережелерді қолдану;
9.2.4.4 ванна бөлмесінің
тазалығын арттыру қажеттілігінің
себептерін түсіну;
9.2.4.5 ванна бөлмесінің
құрылымы туралы түсінік беру
9.2.4.6 санитарлық-гигиеналық
жабдықтарды ажырату: түрлері
(раковина, төгу бөлігі ванна,
дəретхана, зəр шығару, гигиеналық душ), өндіру материалдары
(эмальданған шойын, керамика) ;
9.2.4.7 əмиян ыдысының құрылысы жайлы: (дəретхана ыдысы,
ағызу цистернасы, қалқымалы
жəне төгілген клапандар)
9.2.5.1 баспалдақтарды тазалау
кезінде қауіпсіздік ережелерін
қолдану;
9.2.5.2 резеңке қолғаптарды
қолдану
9.2.5.3 баспалдақты тазалау;
9.2.5.4 қоқысты алып тастау;
9.2.5.5 рельефті (тұтқаны) сүрту;
9.2.5.6 баспалдақты жуғыш заттармен жуу;
9.2.5.7, үстел шамы алып тастау;
9.2.5.8 шкафтың, терезе
жапқышының, радиатордың
сыртқы бетін алып тастау;
9.2.5.9 қоқыс себетінің себетін
тазалау;
9.2.5.10 санқұрал жабдықтарын
өңдейтін құралдарды пайдалану;
9.2.5.11 керамика мен эмальді
тазалауға арналған құралдарды
пайдалану;
9.2.5.12 ванна бөлмелерін тазалаудың жалпы ережелерін білу;
9.2.5.13 ваннаны
дезинфекциялауға арналған
құралдарды пайдалану;
9.2.5.14 тазалауға арналған
ағартқыш ерітіндіні қолдану;
9.2.5.15 дəретхананың қоқыс туралы түсінік;
9.2.5.16 резеңке қолғаптарын
(жуу, стерилизациялау, кептіру)
ұстау;
жеке гигиена ережелерін сақтау;
9.2.5.17 ваннада жабдық пен
еденді тазалау жəне жуу;
9.2.5.18 тазалау пасталарын жəне
ағартқыш ерітінділерді қолдану;
9.2.5.19 ваннада жəне плитаны
пайдаланып тежелуді болдырмау
9.2.6.1 ыдыс жуатын ыдыс туралы
ойлану: түрлері, мақсаттары;
9.2.6.2 керамика мен шыны ыдыстарды бөліп көрсету;
9.2.6.3 керамика мен əйнек, кір
жуу құралдарының қасиеттерін
түсіну;
9.2.6.4 асханалардың анықтамасы
бар: ережелер
тазалау жəне жуу;
9.2.6.5 мұғалімнің көмегімен жəне
(немесе) ыдысқа күтім жасау үшін
қажетті жұмыс түрлерін ұжымдық
түрде анықтау, жоспарлау жəне
орындау

10.2.3.1 мастиканы қолдану
үшін еденге арналған щетканы қолдану;
10.2.3.2 паркет еденін мастикамен жабу;
10.2.3.3 ламинат қабатының
қасиеттерін түсіну;
10.2.3.4 ламинат қабатын тазалауды жүзеге асыру;
10.2.3.5 ламинатты күту
ережелерін білу;
10.2.3.6 ламинаттан шыққан
түрлі дақтарды кетіру;
10.2.3.7 бұрын алынған
едендерді тазарту
дағдыларын шоғырландыру
жəне дамыту;
10.2.3.8 еденді тазарту үшін
қажетті жұмыс түрлерін өз
бетімен анықтау, жоспарлау
жəне орындау
10.2.4.1 асүйдің негізгі
бөлімдері: ыстық, суық, ет,
ұн, көкөніс, нан пісіргіштері,
жуу бөлмелері;
10.2.4.2 азық-түлік бөлімінің
негізгі цехтарын жəне
оларды орналастыруды
тағайындау туралы түсінік;
10.2.4.3 өсімдік
шеберханасының
жабдықтары туралы түсінік;

2.7.Асхана мен асханада жұмыс жасау

2.6.Ыдыстарға күтім жасау

2.5.Бөлмедегі тазалық

7.2.5.1 тазалау туралы
түсініктерді қалыптастыру;
7.2.5.2 тазалық сапасын анықтау;
7.2.5.3 габариттерді, радиаторларды, радиаторларды тазалау;
7.2.5.4 жууға арналған
шүберектерді жуу; 7.2.5.5
едендерді сүрту;
7.2.5.6 жұмыс нəтижелерін тексеру;
7.2.5.7 тұрмыстық шаңсорғышты
қолдану

8.2.5.1 жұмыстың түріне,
пайдаланылатын матаға,
таңбалауға, пайдалану
кезінде жəне сақтаған кездегі
талаптарға сəйкес тазалағыш
шүберектің мақсатына
қатысты түсінік беру;
8.2.5.2 жабдықты маркерлеу;
8.2.5.3 жұмыс үстелдерін,
үстелдің шамдарын сүрту;
8.2.5.4 қоқыс жинақтарын тазалау;
8.2.5.5 шаңсорғышпен шаңды
алып тастау;
8.2.5.6 жиһаз түрлері мен
оның мақсаты арасындағы
айырмашылық;
8.2.5.7 жиһаздың түрлері
(бояу, лак, мата, имитациялық
тері, пластиктен, эмальды) ;
ерекшеленеді;
8.2.5.8 жабын материалына
байланысты жиһазды күтудің
құралдары мен ережелерін
түсіну;
8.2.5.9 су өткізбейтін жəне су
өткізбейтін жиһаздан шаңды
кетіру;
8.2.5.10 айна беттерін тазалау;
8.2.5.11 терезелерді, рамаларды, терезелерді тазалау
ережелерін сақтау;
8.2.5.12 жұмсақ жиһаздарды
тазарту əдістерін қолдану;
8.2.5.13 Жұмсақ жиһазды
өңдеу кезінде шаңсорғышты
қолдану;
8.2.5.14 мектеп ғимараттарын
күнделікті, апталық, маусымдық тазалауды жүзеге асыру
8.2.6.1 алюминий, эмаль мен
7.2.6.1 фарфор мен шыны ыдыникельмен қапталған ыдыстарды бөліп көрсету;
старды бөлу;
7.2.6.2 алюминийдің қасиеттерін
8.2.6.2 алюминий,
ыдыс-аяқ пен ас құралдары үшін
эмальданған жəне никельден
материал ретінде түсіну;
7.2.6.3 шыны, қыштан, алюминий жасалған ыдыстарға күтім жасау ережелерін біледі;
бұйымдарын жуу
8.2.6.3 ағаштан жасалған
ас үй құралдарын өңдеу
ерекшеліктерін білу;
8.2.6.4 алюминий,
эмальданған жəне никельден жасалған ыдыстарды
тазалаңыз жəне жуыңыз

7.2.7.1 тамақ гигиенасы туралы
түсінік;
7.2.7.2 асхана қызметкеріне
қойылатын талаптар: киім, мінезқұлық;
7.2.7.3 тағамға арналған үстел
дайындау ережесін білу;
7.2.7.4 кестенің эстетикалық дизайны туралы түсінік;
7.2.7.5 азық-түлікті азықтандыру
жəне ыдыстарды тазалау кезінде
қауіпсіздік ережелерін қолдану;
7.2.7.6 үстелге қызмет көрсету;
7.2.7.7 үстелге тамақ алып бару;
7.2.7.8 азық-түлікпен қамтамасыз
ету;
7.2.7.9 кірленген ыдыстарды жинау;
7.2.7.10 ыдыс-аяқтарды жууға
арналған бөлікке салу;
7.2.7.11 кестелерді тазалау жəне
реттеу

8.2.7.1 ыдыстарды жууға
арналған санитарлық талаптарды орындау;
8.2.7.2 жуғыш заттар мен
ыдыс жуғыштарды қолдану;
8.2.7.3 ас үй құралдарын жуу;
8.2.7.4 асүй үстелін тазалау;
8.2.7.5 кесу тақтасын тазалау;
8.2.7.6 жуғыш затты тазалау;
8.2.7.7 асүйді тазалау

9.2.7.1 азық-түлік бірлігі туралы
түсінік;
9.2.7.2 ыдыс-аяқ жуғыштың
міндеттерін түсіну;
9.2.7.3 ас үйдің жұмысшысын пайдалану;
9.2.7.4 жуу цехында жұмыс
істегенде қауіпсіздік ережелерін
қолдану;
9.2.7.5 ыдыс-аяқ жуғышты
қолдану;
9.2.7.6 пайдаланылған ыдыстарды жууға арналған бөлмелерге
жинау жəне тасымалдау;
9.2.7.7 тамақ қалдықтарының
ыдыстарын тазалау;
9.2.7.8 азық-түлік өнімдерін
шығару;
9.2.7.9 ыдыстарды қолмен 2 жəне
3 ванналарда жуу;
9.2.7.10 ыдыс-аяқ пен ас
құралдарын кептіру;
9.2.7.11 жуу бөлмесін тазалау;
9.2.7.12 тұрмыстық тоңазытқыш
туралы идеясы бар: құрылғыны
жібіту, жуу жəне сүргілеу;
9.2.7.13 тоңазытқышты жібіту, жуу
жəне тазалау;
9.2.7.14 көкөністерді алғашқы
өңдеу: тамақ құндылығы туралы
түсінік қырыққабат, пияз, шпинат,
салат;
9.2.7.15 кептірілген көкөністерді
өңдеу;

10.2.5.1 үй-жайларды жалпы
тазалау туралы түсінік болу;
10.2.5.2 жалпы жəне
күнделікті тазалауды ажырату;
10.2.5.3 майлы, су негізіндегі
жəне желім бояумен боялған
панельдерді бөліп алу;
10.2.5.4 қабырғалық панельдер мен есіктерді тазалау
жəне жуу;
10.2.5.5 панельден шаңды
алып, су негізіндегі бояумен
жəне желіммен бояу;
10.2.5.6 таза кілемдер мен
жұмсақ жиһаз шаңсорғышпен
сору;
10.2.5.7 жылтыратылған
жиһазды өңдеуге арналған
құралдарды пайдалану;
10.2.5.8 əртүрлі едендерді
жəне баспалдақтарды алып
тастау;
10.2.5.9 жылтыратылған
жиһаздың бетін
жылтыратқышпен жаңарту;
10.2.5.10 фабрикада (асхана, киім шкафтары,
медициналық орталық)
өндірістік жəне басқа үйжайларды тазалау туралы
түсінік;
10.2.5.11 күнделікті,
апталық, маусымдық тазалауды өндірістік жəне кеңсе
ғимараттарын орындау;
10.2.5.12 үй-жайларды тазалау үшін қажетті жұмыс
түрлерін дербес анықтау,
жоспарлау жəне жүргізу
10.2.6.1 ыдыстарды
түрлеріне қарай сұрыптау;
10.2.6.2 қолмен ыдыс-аяқты,
аспаптарды, науаларды тазалау жəне жуу;
10.2.6.3 ыдыс жууға арналған аяқталғаннан кейін
рафтерлерді, щеткаларды,
маталарды жəне пайдаланылған жабдықты өңдеу;
10.2.6.4 ыдыс жуу машинасының жұмысын қадағалау;
10.2.6.5 ыдыстарды материалдар мен өңдеу əдісімен
(алюминий, эмальданған, никельмен, шойын) бөліп алу;
10.2.6.6 тазалау шешімдерін
дайындау;
10.2.6.7 жуғыш жəне дезинфекциялау құралдарын
қолданатын ас үй ыдыстарын, құралдар мен контейнерлерді тазалау жəне жуу;
10.2.6.8 ыдыс-аяқты, құралдарды жəне контейнерлерді
кептіру;
10.2.6.9 ыдыс-аяқ туралы: үстелден тазалаудың
тəсілдері мен ережелері,
жуу, кептіру;
10.2.6.10 ыдыстарды жуу
үшін қажетті жұмыс түрлерін
өз бетімен анықтау, жоспарлау жəне орындау
10.2.7.1 асхана столын эстетикалық дизайн жəне қызмет
көрсету туралы идеяны білу;
10.2.7.2 ыдыс-аяқты жинау
жəне тасымалдау үшін арбамен жұмыс істеу ережелерін
қолдану;
10.2.7.3 жуу кестелері;
10.2.7.4 қағаз пышақтарды
дайындау жəне оларды
майлыққа орналастыру;
10.2.7.5 үстелге арналған
құралдарды дəмдеуіштермен
толтырыңыз жəне қойыңыз;
10.2.7.6 орындықтарды
дұрыс орналастыру;
10.2.7.7 арбашада лас ыдыстар мен науаларды жинау;
10.2.7.8 ластанған ыдыстарды тасымалдау кезінде
арбамен жұмыс істеу
ережелерінсақтау;
10.2.7.9 жуу бөлмесіндегі арбаларды түсіру;
10.2.7.10 қоғамдық
тамақтандыру аймағындағы
қоқысты жинау, тазалау, жинау жəне жою;
10.2.7.11 асхана бөлмесінің
жиһазын тазалаңыз;
10.2.7.12 түгендеуді, аспаптарды, жуғыш заттарды
таңдау;

7.2.8.1 кірді жууға дайындаңыз:
(кірді кір жууға себетке
салыңыз, жастықшалар, төсеніш
қақпақтарын алып тастаңыз);
7.2.8.2 төсек-орын ауыстыру;
7.2.8.3 төсек жабдықтарын ауыстыру;
7.2.8.4 кірді шкафтың сөресіне
қойыңыз;
7.2.8.5 төсек-орындарға күтім жасау (құрғақ, желдету, бедер)

7.2.9.1 мектеп аумағын тазалау
кезінде санитарлық талаптар, жеке
гигиена ережелерін сақтау;
7.2.9.2 төсек-орындарды тазалау
кезінде санитарлық талаптарды
жəне этикет ережелерін сақтау;
7.2.9.3 комбинезондар туралы түсінік; 7.2.9.4 бөлмелерді
жəне едендерді тазалау кезінде
санитарлық талаптарға, жеке гигиена ережелеріне сəйкес келуі;
7.2.9.5 Арнайы киімді қалай
сақтауға жəне сақтауға болатынын
біліңіз;
7.2.9.6 асханаға қойылатын
санитарлық-гигиеналық талаптарды орындауға;
7.2.9.7 кестеден лас табаларды
жинағанда санитарлық талаптар
мен этикет ережелерін сақтау;
7.2.9.8
мұғалімнің көмегімен қолмен
түзету арқылы жұмыс киімдерін
жөндеу жұмыстарын жүргізу;
7.2.9.9.
мұғалімнің көмегі арқылы комбинезаларды үтіктеуді жүзеге асырады.

8.2.9.1 мектеп аумағын тазалау кезінде санитарлық
талаптар, жеке гигиеналық
ережелерді сақтау;
8.2.9.2 кеңсе кеңістігін тазалау кезінде санитарлық
талаптар, жеке гигиеналық
ережелер, этикет ережелерін
сақтау;
8.2.9.3 ыдыстардың жууға
арналған санитарлық
талаптарға сай болуы;
8.2.9.4 азық-түлік
қызметшісіне санитарлықгигиеналық талаптарды
орындау;
8.2.9.5 кірді жуу кезінде
санитарлық талаптарға, жеке
гигиеналық ережелерге сай
болуы;
8.2.9.6 санитарлықгигиеналық нормалар мен
комбинезондарға қойылатын
талаптар;
8.2.9.7 дезинфекциялық
ерітінділерді дайындау
ережелерін сақтау

9.2.9.1 ас үйге жəне тамақ өңдеуге
арналған санитарлық-гигиеналық
талаптарды сақтау;
9.2.9.2 қоғамдық тамақтандыру
қызметкерінің жеке гигиенасы
ережелерін сақтау;
9.2.9.3 өнімдерді, көкөністерді
сақтауға арналған санитарлықгигиеналық талаптарды
білу; 9.2.9.4 азық-түлік пен
көкөністердің белгілерін анықтау;
9.2.9.5 көкөніс пен тамыр етін
өңдеудің əдістеріне қойылатын
санитарлық талаптар;
9.2.9.6 тамақтан улану туралы
ұғымға ие: адамның жағдайы, алдын алу;
9.2.9.7 азық-түлікті дайындау мен
сақтауға қойылатын гигиеналық
талаптарды орындауға;
9.2.9.8азық-түлік қызметкерінің
профилактикалық медициналық
куəландыру түсінік беру; 9.2.9.9
ванна бөлмелері тазалаған кезде
санитарлық талаптар, жеке гигиена жəне этикет ережелерін сақтау;
9.2.9.10 дезинфекциялық
ерітінділерді дайындау
ережелерін сақтау

10.2.7.13 əртүрлі жабындылармен қабырғалар мен
едендерді жуу;
10.2.7.14 жуу цехының
жұмысын ұйымдастыру туралы идеясы бар;
10.2.7.15 тамақ қалдықтарын
жинау жəне сақтау
ережелерін біледі;
10.2.7.16 ас үй ыдыстарын, жабдықтар мен
контейнерлерді өңдеу: жуу
жəне кептіру;
10.2.7.17 тамақ қалдықтарын
жинау;
10.2.7.18 қажетті ас үй
жұмыстарының түрлерін өз
бетімен анықтау, жоспарлау
жəне орындау

10.2.8.1 кіші крахмал туралы ойланыңыз жəне антиэлектростатикалық емдеу;
10.2.8.2 электрокардиостимуляторлармен крахмал
жəне электростатикалық маталарды өңдеуге арналған
құралдарды пайдалану;
10.2.8.3 крахмалданған мата
өнімінің қасиеттерін түсіну;
10.2.8.4 крахмал қолданылатын өнімдерді білу;
10.2.8.5 крахмалдану үшін
түсінік;
10.2.8.6 жұмсақ жəне қатты
крахмалдану идеясына ие;
10.2.8.7 электрлендіруге
қабілетті тіндерді түсіну
Анти-электростатикалық
айырмашылықты анықтау
жууға қолданылатын тикс:
түрлері, қасиеттері, пайдалану, қауіпсіздік;
10.2.8.9 кірлердің белгілі бір
мөлшерін əзірлеуге арналған
крахмал мөлшерін анықтау;
10.2.8.10 крахмал паста
дайындау;
10.2.8.11 тоқыма өнімін
крахмалға дайындау;
10.2.8.12 өнімдерді крахмалдау, сығымдау, кептіру жəне
үтіктеу;
10.2.8.13 синтетикалық матаны антиалмостатикалық
агентмен өңдеу, оның əсерін
тексеру;
10.2.8.14 жууға қажетті
жұмыс түрлерін дербес
анықтайды, жоспарлайды
жəне жүргізеді
10.2.9.1 егін жинау жұмыстарын жүргізу кезінде санитарлық-гигиеналық ережелерді, жеке гигиена жəне
этикеттің ережелерін сақтау;
10.2.9.2 асхана дайындағанда
санитарлық талаптарды,
этикеттің ережелерін сақтау;
10.2.9.3 қоғамдық тамақтандыру кəсіпорынының аумағы
мен үй-жайының санитарлық
талаптарын түсіну;
10.2.9.4 қоқыс жинау, сақтау
жəне жою ережелерін
сақтау;
10.2.9.5 астық жинау
жабдығы, қоқыс контейнері
үшін санитарлық-гигиеналық
талаптарды орындауға;
10.2.9.6 санитарлықгигиеналық нормалар мен
комбинезон талаптары;
10.2.9.7 Дүкеннің өнімділігі
үшін егін жинаудың
маңыздылығын түсіну;
10.2.9.8 зауыттың күнделікті
жұмысының маңыздылығын
білу; 10.2.9.9 тазалауға арналған уақыт туралы ұғым бар

3) 3-бөлім «Қызмет көрсетуші бағалану жəне талдау»:
3-кесте
Бөлімше
3.1.Еңбек
заттарын
бағалау
жəне талдау

7-сынып
7.3.1.1 үй-жайлар, алынып
тасталған аймақтардың
үлгісі бойынша бағдарлау;
7.3.1.2 іс-əрекеттердің
реттілігі жəне орындалған
жұмыстың сапасын
ұжымдық талқылау
жүргізу;
7.3.1.3 орындалған
жұмыстың сапасын тексеру;
7.3.1.4 өзінің еңбегінің
нəтижесіне қызығушылық
таныту;
7.3.1.5 мұғалімнің
көмегіменалдағы жəне
атқарылған жұмыс туралы
ауызша есеп жасау;
7.3.1.6 алған білімін
тəжірибеде қолдану

8-сынып
8.3.1.1 мұғалімдердің
көрсетулері бойынша
жұмысты жоспарлауға
бағдарлану;
8.3.1.2 ұжымдық
талқылау барысындаісəрекеттерінің реттілігін
жоспарлау;
8.3.1.3 өзінің жəне
жолдастарының
жұмыстарын талдау жəне бағалау,
жұмыстағыартықшылықтар
мен кемшіліктерді
белгілеу;
8.3.1.4. алған білімдерін
практикалық қызметте
қолдану

9-сынып
9.3.1.1 мұғалімднің көрсетуі жəне
түсіндіруі бойынша іс-əрекеттердің
жүйелілігін жоспарлау;
9.3.1.2 жұмыс істеу кезіндегі
жүйелілігі жөнінде есеп беру;
9.3.1.3 жұмыстың барысын
мұғаліммен əңгімелеу кезінде жоспарлау;
9.3.1.4 мақсатқа жету үшін жігерлік,
өз еңбегіңнің жігерлі болуы үшін
тəртіптілік пен жауапкершілік таныту;
9.3.1.5. мұғалімнің сұрақтары бойынша жəне өз бетінше жұмыстың
орындалу үдерісін талдау;
9.3.1.6. орындалған жұмыстың сапасын бақылау;
9.3.1.7 өз еңбегінің
нəтижесіқызығушылық таныту;
9.3.1.8 іс-əрекеттерінің реттілігін
жəне орындалған жұмыстың сапасын ұжыммен талқылау

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

1.1 Қызмет
көрсететушілер
жайлы жалпы
мəліметтер

1.2
Материалдар,
құралдар мен
жабдықтарды
талдау

Оқыту мақсаты
1-тоқсан
7.1.1.1 өзін Қазақстанның азаматы ретінде
сезінуі; 7.1.1.2 мамандықты зерттеп,
ерекшеліктерімен қызмет көрсетудегі
қажеттіліктерді анықтау;
7.1.1.3 құрал-жабдықтарды, жұмыс
ережелері жəне кабинетте қызмет
көрсетушінің өзін-өзі ұстауын білу;
7.1.1.4 күнделікті өмірде əлеуметтіктұрмыстық дағдыларды меңгеру;
7.1.1.5 қызмет орындарын тазалаушы туралы білу: міндеттері, негізгі талаптар;
7.1.1.6 іскерлік қарым-қатынас, этикетнормалары туралы білу
7.1.2.1 мектеп ауласын жинау үшін қажетті
тұрмыстық құрал-саймандарды ажырата білу (сыпырғыш, күрек, тырма, қалақ,
қозғалтқыш, қырғыш, кетпен) ;
7.1.2.2 жұмыста құрал-саймандарды пайдалану;
7.1.2.3 құрал-саймандар мен оның
құрылысын білу;
7.1.2.4 жинау құралдарын тазарту жəне
сақтау орындарын орнату;
7.1.2.5 мектеп ауласында жұмыс істеуге
арналған арнайы киімдердің түрлері,
тағайындалуын, сақталуын жəне күтімін
білу;
7.1.2.6 жұмыс орындарын ұйымдастыру;
7.1.2.7 қауіпсіз жұмыс істеу ережесін орындау

2.Қызмет көрсетушінің технологиясы

8.2.3.1 паркетті еденнің жабу
туралы түсінік алу: түрлері,
мақсаттары жəне пайда болуы;
8.2.3.2 лакпен жабылған
паркетті еденді дымқыл тазалауды жүзеге асыру;
8.2.3.3 мастикпен жабылған
еденді сүргілеу үшін
дайындаңыз;
8.2.3.4 жұмыс нəтижесін тексеру;
8.2.3.5 паркетті еденге
арналған жуғыш заттарды
қолдан.

9.2.7.16 көкөністерді өңдеу кезінде
қалдықтардың тұжырымдамасын
түсінеді: түрлері, қолданылуы;
9.2.7.17 көкөністерді қауіпсіздік
ережелеріне сəйкес өңдеу;
9.2.7.18 көкөністердің сапасын
анықтау;
9.2.7.19 көкөністерді қолмен сорттау, жуу, тазалау жəне аяқтау;
9.2.7.20 тұзды сығымдау;
9.2.7.21 кептірілген көкөністерді
сіңдіру;
9.2.7.2 көкөністерді сабан, сақина,
жартылай сақина, дойбы арқылы
кесуге;
9.2.7.23 көкөністерді өңдеуге
арналған құралдарды таңдау;
9.2.7.24 түбірлік дақылдардың
түрлері туралы түсінік алады;
9.2.7.25 негізгі өңдеу талаптарын, қалдықтардың стандарттарын білу;
9.2.7.26 тамырлы дақылдарды
тазалау үшін қауіпсіз пайдалану ережелерін сақтай отырып,
пышақты қолданыңыз;
9.2.7.27 қауіпсіз жұмыс
ережелерін сақтау, картоп
пиллингін пайдалану;
9.2.7.28 түбірлік көкөністердің
жарамдылығын анықтау, түбірлік
дақылдарды жинау
8.2.8.1 тұрмыстық кір жуғыш 9.2.8.1 Кірдің жууды ұйымдастыру
машина туралы: құрылғыны, туралы түсінік;
пайдалану қағидатын, орын- 9.2.8.2 кір жуу машиналарының
далуын, қолдану ережелерін түрлері (жартылай автоматтабілу;
ры жəне автоматты машиналар)
жəне оларды орналастыру туралы
8.2.8.2 жуғыш заттар,
ағартқыштар жəне жууға
түсініктерді білу;
арналған блендер;
9.2.8.3 жуғыш заттарды (кір жуу
8.2.8.3 кір кірді сорттау жəне ұнтақтарын) бөліңіз: брендтер,
өлшеу;
қарапайым;
8.2.8.4 Кір жуғыш машинаны 9.2.8.4 жууға қажетті ұнтақ
жұмысқа дайындаңыз;
мөлшерін анықтаңыз;
8.2.8.5 кір жуғыш машинада 9.2.8.5 жууға арналған кірді
кірді жуыңыз;
сұрыптаңыз;
8.2.8.6 кірді шайыңыз
9.2.8.6 қажетті жуу кестесін
Центрифугада кептіру
анықтаңыз;
8.2.8.8 ауада кептіру
9.2.8.7 қайнаған кірдің мақсаты
8.2.8.9 ағартқыш жəне ақ түсті туралы білу;
зығыр мата
9.2.8.8 жууға, қауіпсіздік
8.2.8.10 кірді үтіктеу
ережелерін сақтауға арналған
синтетикалық жуғыш заттарды
қолдануға;
9.2.8.9 жуу бағдарламасына
сəйкес машина барабанына кірді
салу;
9.2.8.10 жуу бағдарламаларын
орнату;
9.2.8.11 машинаны жуудан кейін
жуыңыз;
9.2.8.12 кірлерді құрғатып,
үтіктеңіз

3.Еңбек заттарын
бағалау жəне талдау

10.2.2.1 бұрын алынған
ғимараттарға күтім жасау
дағдыларын күшейту жəне
қолдану;
10.2.2.2 өсімдіктерді күтіпбағу үшін қажетті жұмыс
түрлерін өз бетімен анықтау,
жоспарлау жəне орындау

2.8. Төсек жəне асхана жабдықтарына күтім жасау

9.2.2.1 бұрын алынған
ғимараттарға күтім жасау
дағдыларын сақтау жəне қолдану;
9.2.2.2 мұғалімнің көмегімен жəне
(немесе) өсімдіктерге күтім жасау үшін қажетті жұмыстардың
түрлерін ұжымдық түрде анықтау,
жоспарлау жəне орындау

2.9.Еңбек гигиенасының негіздері, өндірістік санитария жəне жеке гигиена

2.4.Бөлмені
ұйымдастыру

7.2.4.1 үйдің жабдығы: плинтус,
терезе жапқышы, терезе рамкасы, қыздыру радиаторы, есік (бір,
екі), шығыс, желдеткіш;
7.2.4.2 тұрғын үй бөлмелері (жатын бөлме, монша, тағамдар,
зал, асхана, зал, дəретхана) жəне
олардың мақсаты

8.2.2.1.жарық сүйетін
жəне көлеңкеге төзімді
өсімдіктертуралы түсінікке ие
болыңыз;
8.2.2.2 гүлдерді ауыстыру туралы ақпараты болу;
8.2.2.3 ауыстыруға жəне
көшіруге жататын өсімдіктерді
анықтау;
8.2.2.4 ауыстыру үшін
гүлзарларды таңдау;
8.2.2.5 өсімдікті ауыстырып
тиеу жəне ауыстыруды жүзеге
асыру

Бөлім

7.2.2.1 тереңдігін анықтау;
үдегі өсімдіктерді сыртқы түрімен
ерекшелендіру;
7.2.2.2. олардың атауын білу
7.2.2.3. гүлді суғару жəне бүрку;
7.2.2.4. суару үшін судың температурасы мен сапасына
қойылатын талаптар, суару
жиілігін білу;
7.2.2.5. суару практикасын түсіну;
7.2.2.6. құрғақ жапырақтарды
кесіп, жинау 7.2.2.7. уды суғаруға
жəне себуге дайындау;
7.2.2.8 түпқойманы тазалау
жəне жуу; 7.2.2.9 гүл өсіретін
құмыраларды сүрту
7.2.3.1 боялған жəне линолеум
қабатының тақтасын бөліп алу;
7.2.3.2 жууға арналған құралдар
туралы ақпартты түсіну, əртүрлі
жабындылармен едендерді жууға
қарсы қолданылатын құралдарды
қолдану;
7.2.3.3 щеткамен жұмыс істеу;
7.2.3.4 линолеуммен жəне плиткалы еденмен боялған ағаш
тақтайды құрғақ жəне дымқыл
тазалауға дайындау;
7.2.3.5 еденді швабрамен сүртіңіз;
7.2.3.6 шүберекті ыдыста шаю.

1.Материалтану. Құрал-саймандар мен жабдықтар

2.3.Едендерді тазалау

2.2.Бөлмедегі өсімдіктерге күтім жасау;

(Жалғасы. Басы 14-18-беттерде)
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10-сынып
10.3.1.1. өндірісте, асханада
қызметкерлердің атқарған тазалау жұмыстарына бақылау
жүргізуді негізге ала отырып
жоспар құру жəне бағдарлау;
10.3.1.2 жұмыс істеу сапасы
жəне жұмсалған уақытқа тексеру жасау;
10.3.1.3 жұмыс істеу сапасы
жəне жұмсалған уақытқа тексеру жасау;
10.3.1.4 тапсырмаларының
орындалуы жəне жоспарлау
іс-əрекеттерінің дəйектілігін
— ауызша нұсқаулар арқылы
бағдарлау;
10.3.1.5 өзінің еңбегінің нəтижесіне қызығушылық таныту;
10.3.1.6 өз еңбегінетəртіптілік
пен жауапкершілікті таныту;
10.3.1.7 алаптарға сəйкес
жұмыс сапасын бағалау

2.1 Мектеп
7.2.1.1 күзде жүргізілетін жұмыс жайаумағын жина- лы түсінік; 7.2.1.2 жұмыс нысанын ажыстыру
рату: жол, көгал, спорт алаңы, мектеп
құрылысының айналасындағы аймақтар;
7.2.1.3 сыпыртқыны, күректі, қалақты
қолдану;
7.2.1.4 қатты жабынды жолдарды сыпыру;
7.2.1.5 қоқысты білікшеге, үймеге жинап,
қоқысқа тасу; 7.2.1.6 көгалдан бұтақшалар
мен бөгде заттарды алып тастау;
7.2.1.7 мектеп аумағынан спорт
алаңдарын жəне телімдеді алып тастау
2.4. Үй-жай
құрылғысы

7.2.4.1 үй жабдықтарын ажырату: ернеулік,
терезе алды тақтайы, терезенің жақтауы,
жылыту радиаторы, есік(дара,қос), ашалы
розетка, желдеткіш тор;
7.2.4.2 тұрғын үй-жайындағы бөлмелерді
ажырату (жатын бөле, жуынатын
бөлме, ас үй, дəліз, асхана, мəжіліс зал,
дəретхана) жəне оардың тағайындалуы

2.8. Төсек жə- 7.2.8.1 киім кешектерді жууға дайындау:
не асхана жай- (лас киім-кешектерді себетке салу,төсек
маларын күту жайма, көрпе, жастық тыстарын шешу)
2.9. Еңбек
гигиенасы,
өндірістік
санитария
жəне жеке
гигиенаның
негіздері

7.2.9.1 санитарлық талаптарды орындау,
мектеп аумағын жинау кезіндегіжеке гигиена ережесі;
7.2.9.2 төсек-орын тысын жинау кезіндегі
санитарлық талаптарды жəне этикет
ережесін сақтау;
7.2.9.3 арнайы киім туралы білу

3.1 Еңбек
нəтижесін
бағалау жəне
талдау

7.3.1.1 үй-жайлар, алынып тасталған
аймақтардың үлгісі бойынша бағдарлау;
7.3.1.2 іс-əрекеттердің реттілігі жəне
орындалған жұмыстың сапасын ұжымдық
талқылау жүргізу

(Жалғасы 20-бетте)

RESMI

2. Қызмет көрсетушінің технологиясы

2.5 Үй-жайды
тазалау
2.6 Ыдыс-аяққа
күтім жасау

2.7 Асхана мен
ас əзірлейтін
бөліктердегі
жұмыс

2.8 Төсек пен
асхана жаймаларын күту
2.9 Еңбек гигиенасы, өндірістік
санитария жəне
жеке гигиенаның
негіздері

7.2.9.1 асхана қызметкеріне санитарлықгигиеналық талаптарды орындату;
7.2.9.2 үстелдерден лас ыдысты жинау
кезінде этикет ережесін жəне санитарлық
талаптарды орындау;
7.2.9.3 мұғалімнің көмегімен киімді жамау салу арқылы қолмен жөндеуді жүзеге
асыру

1.1 Қызмет
көрсететушілер
жайлы жалпы
мəліметтер

1.2
Материалдар,
құралдар мен
жабдықтарды
талдау
2.1 Мектеп
аумағын жинастыру

2.4 Үй-жай
құрылғысы

2.6 Ыдыс-аяқ
күтімі

2.9 Еңбек гигиенасы, өндірістік
санитария жəне
жеке гигиенаның
негіздері

Оқыту мақсаты

1-тоқсан
8.1.1.1 өз Отанына мақтанышын таныту;
8.1.1.2 қызмет көрсететушінің неғұрлым
маңызды ерекшеліктерін түсіну жəне
көрсете білу;
8.1.1.3 ыдыс-аяқ жуушының жұмысын
білу: міндеттері, негізгі талаптар;
8.1.1.4 қызметші əйелдің жұмысы туралы
білу: міндеттері, негізгі талаптар;
8.1.1.5 іскерлік қарым-қатынас пен этикет
нормаларын білу
8.1.2.1 зембіл мен сүйменнің құрылысы,
нысаны, қауіпсіздік ережесі мен
сақталуын білу;
8.1.2.2 жұмыс орындарын ұйымдастыру;
8.1.2.3қауіпсіз жұмыс істеу ережесін
орындау
8.2.1.1 күзгі, қысқы, көктемгі жəне жазғы
жұмыс аймақтарын ажырату;
8.2.1.2 тырмаға, зембілдерге жүгіну;
8.2.1.3 сарғайып түскен жапырақтарды
тырмамен күреу;
8.2.1.4 арамшөптерді жұлу жəне құрту;
8.2.1.5 жолдар мен алаңдарды сыпырып,
теңестіріп, құм себу;
8.2.1.6 жиналған қоқыстарды тасу
8.2.4.1 тұрғын үй жəне қызметтік үйжайларды ажырата білу;
8.2.4.2 мектептегі қызметтік үй-жайларды
ажырата білу: мұғалімдер бөлмесі,
мектеп басшыларының кабинеттері,
əдістемелік кабинеттері, сыныптар, мектеп үй-жайларының қоймасы;
8.2.4.3 қызметтік үй-жайлар туралы білу:
түрлері, нысаны, құрал-жабдықтары;
8.2.4.4 əрбір үй-жайда заттардың орналасуы жəне сақтау тəртібі туралы білу;
8.2.4.5 қызметтік үй-жайды тазалау
ережесін білу
8.2.6.1 алюминді, эмальданған жəне никельденген ыдыстарды ажырата білу;
8.2.6.2 алюминді, эмальданған жəне
никельденген ыдыстарға күтім жасау
қағидасын білу;
8.2.6.3 ағаш асхана мүкаммалын өңдеу
ерекшеліктерін білу;
8.2.6.4 алюминді, эмальданған жəне никельденген ыдыстарды тазалау жəне жуу
8.2.9.1 мектеп аумағын тазалау кезінде
жеке бас гигиенасы мен санитарлық талаптарды орындау;
8.2.9.2 қызметтік үй-жайларды тазалау кезінде жеке бас гигиенасы, этикет
ережесі мен санитарлық талаптарды
орындау;
8.2.9.3 ыдысты жуудағы санитарлық талаптарды орындау

3.1 Еңбек
тұрмыстық
дағдыларды
меңгеру; ңбек
нəтижесін
бағалау жəне
талдау

8.3.1.1 мұғалімдердің көрсетулері бойынша жұмысты жоспарлауға бағдарлану;
8.3.1.2 ұжымдық талқылау барысындаісəрекеттерінің реттілігін жоспарлау;
8.3.1.3 өзінің жəне жолдастарының
жұмыстарын талдау жəне бағалау,
жұмыстағыартықшылықтар мен
кемшіліктерді белгілеу;
8.3.1.4. алған білімдерін практикалық
қызметте қолдану

1.Материалтану. Құрал-саймандар мен
жабдықтар
2. Қызмет көрсетушінің технологиясы
3. Еңбек заттарын
бағалау жəне талдау

1.1 Қызмет
көрсететушілер
жайлы жалпы
мəліметтер

1.2 Материалдар,
құралдар мен
жабдықтарды
талдау
2.1 Мектеп
аумағын жинастыру

2.2 Бөлме
өсімдіктеріне
күтім жасау

3.1 Еңбек
нəтижесін
бағалау жəне
талдау

4-тоқсан
8.1.1.1 өз Отанына мақтанышын таныту;
8.1.1.2 қызмет көрсететушінің неғұрлым
маңызды ерекшеліктерін түсіну жəне
көрсете білу;
8.1.1.3 ыдыс-аяқ жуушының жұмысын
білу: міндеттері, негізгі талаптар;
8.1.1.4 қызметші əйелдің жұмысы туралы
білу: міндеттері, негізгі талаптар;
8.1.1.5 іскерлік қарым-қатынас пен этикет
нормаларын білу
8.1.2.1 жұмыс орындарын ұйымдастыру;
8.1.2.2қауіпсіз жұмыс істеу ережесін
орындау

8.2.1.1 гүлзарлар мен атыздар жайлы
білу;
8.2.1.2 гулзар топырақтарын қазу;
8.2.1.3 қазу сапасының мəні, тереңдігі, тəсілдері жəне қойылатын талаптарды білу;
8.2.1.4 гүлзарға жер таңдау;
8.2.1.5 гүлзардың шекарасы мен атыздың
бағытын анықтау;
8.2.1.6 атыздарды төсеу;
8.2.1.7берілген тереңдікті сақтай отырып
қазу;
8.2.1.8 сызғыштың көмегімен қазу
тереңдігін айқындау;
8.2.1.9 тырмамен қазылған топырақты
теңестіру;
8.2.1.10 қыстайтын көп жылдық екпелер
егетін жерлердегі топырақты тырмамен
қопсыту;
8.2.1.11 көпжылдық өсімдіктер егетін
жердің қатарларын кетпенмен қопсыту
8.2.2.1 жарық сүйгіш жəне көлеңкеге
төзімді өсімдіктер туралы білу;
8.2.2.2 бөлме өсімдіктерін ауыстырып
тиеу мен көшеттеу туралы білу: мəні,
тəсілдері;
8.2.2.3 ауыстырып тиеу мен көшеттеуге
жататын өсімдіктерді анықтау;
8.2.2.4 көшеттеуге гүл отырғызатын
құмыраны таңдау;
8.2.2.5 өсімдіктерді ауыстырып тиеу мен
қайта отырғызуды орындау
8.3.1.1 мұғалімдердің көрсетулері бойынша жұмысты жоспарлауға бағдарлану;
8.3.1.2 ұжымдық талқылау барысындаісəрекеттерінің реттілігін жоспарлау;
8.3.1.3 өзінің жəне жолдастарының
жұмыстарын талдау жəне бағалау,
жұмыстағыартықшылықтар мен
кемшіліктерді белгілеу;
8.3.1.4. алған білімдерін практикалық
қызметте қолдану

Бөлім

3) 9-сынып:
6-кесте
Бөлімшелер

Оқыту мақсаттары

1-тоқсан
9.1.1.1 өзге ұлт өкілдерінің пікіріне, тарихына, мəдениетіне құрметпен қарау;
9.1.1.2 қызмет көрсетушілердің еңбектерін
үйренуге жəне өз ойымен сипаттауға талпыну;
9.1.1.3 өз мүмкіндіктері жайлы , өзіне қажетті
тіршілігін қамтамасыз ету туралы түсініктің
болуы;
9.1.1.4 ас үй қызметшісінің жұмысы туралы
түсініктің болуы : міндеттері, негізгі талаптар;
9.1.1.5 аула сыпырушының жұмысы туралы
түсініктің болуы: міндеттері, негізгі талаптар;
9.1.1.6 тəрбиеші көмекшісінің жұмысы туралы түсініктің болуы: міндеттері, негізгі талаптар;
9.1.1.7 этикет жəне іскерлік қарым-қатынас
нормалары жайлы білу;
9.1.1.8 жұмыс орнында еңбек міндеттерін
орындамаған жағдайдағы жауапкершілікті
түсіну
1.2 Мате9.1.2.1 қайшыларының тағайындалу
риалдарды, қағидасының қолданылуыжəне сақталуы туқұралдарды ралы түсініктің болуы;
жəне
9.1.2.2 резеңке қолғап туралы түсініктің божабдықтарды луы: қағидалары, ұқыпты қарау ережесі туталдау
раы білу
9.1.2.3 жұмыс орындарын ұйымдастыру;
9.1.2.4 қауіпсіз жұмыс істеу ережелерін
орындау
2.1 Мектеп
9.2.1.1 ағаштың құрылысы туралы түсініктің
алды
болуы: ағаштың діңі, ұшар басы;
аймақты жи- 9.2.1.2 мектеп алды аймақтағы ағаштардың
нау
тұқымдарын ажырата білу;
9.2.1.3 ағаштарды күзгі күтімі жайлы
түсініктің болуы;
9.2.1.4 ағаш түбінің шеңбері,оның мəні жəне
дұрыс қазу қағидалары жайлы түсініктің болуы;
9.2.1.5 бақ қайшыларын қолдану;
9.2.1.6 ағаш түбінің шеңберін күрекпен қазу;
9.2.1.7 түскен жапырақтарды жинап жəне
тырмамен үйіндіге жинау;
9.2.1.8 ағаш бұтақтарын бақша қайшысымен
кесу;
9.2.1.9 жемісті ағаштың діңгегін қырғышпен
тазалап, бояғышпен əктеу
2.4 Үй9.2.4.1 баспалдақ құрылысын (саты, баспалдақ
жайлар
алаңы, қоршау (сүйеніштер немесе тұтқалар)
құрылғысы
жəне дайындауға арналған құрылыс материалдары жайлы түсініктің болуы;
9.2.4.2 жалпы мекеменің жұмысы жайлы
түсініктің болуы (кəсіпорынның)
2.5 Үй-жайды 9.2.5.1 сатыны тазалау кезіндегі қауіпсіздік
жинау
ережелерін сақтау;
9.2.5.2 резеңке қолғаптарды қолдану;
9.2.5.3 сатыны сыпыру;
9.2.5.4 қоқысты алу;
9.2.5.5 сүйеніштерді сүрту (тұтқалар) ;
9.2.5.6 сатыны жууға арналған
құралдарымен жуу
3.1 Еңбек
9.3.1.1 мұғалімднің көрсетуі жəне түсіндіруі
нəтижелерін бойынша іс-əрекеттердің жүйелілігін жобағалау жəне спарлау;
талдау
9.3.1.2 жұмыс істеу кезіндегі жүйелілігі
жөнінде есеп беру;
9.3.1.3 жұмыстың барысын мұғаліммен
əңгімелеу кезінде жоспарлау;
9.3.1.4 мақсатқа жету үшін жігерлік, өз
еңбегіңнің жігерлі болуы үшін тəртіптілік пен
жауапкершілік таныту;
9.3.1.5 мұғалімнің сұрақтары бойынша жəне
өз бетінше жұмыстың орындалу үдерісін
талдау;
9.3.1.6 орындалған жұмыстың сапасын бақылау 9.3.1.7 өз еңбегінің
нəтижесіқызығушылық таныту;
9.3.1.8 іс-əрекеттерінің реттілігін жəне
орындалған жұмыстың сапасын ұжыммен
талқылау
2-тоқсан
1.1 Мате9.1.1.1 өзге ұлт өкілдерінің пікіріне, тарихыриалтану.
на, мəдениетіне құрметпен қарау;
Құралдар
9.1.1.2 қызмет көрсетушілердің еңбектерін
жəне
үйренуге жəне өз ойымен сипаттауға талжабдықтар
пыну;
9.1.1.3 өз мүмкіндіктері жайлы , өзіне қажетті
жігерлікті қамтамасыз ету туралы түсініктің
болуы;
9.1.1.4 ас үй қызметшісінің жұмысы туралы
түсініктің болуы : міндеттері, негізгі талаптар;
9.1.1.5 аула сыпырушының жұмысы туралы
түсініктің болуы: міндеттері, негізгі талаптар;
9.1.1.6 тəрбиеші көмекшісінің жұмысы туралы түсініктің болуы: міндеттері, негізгі талаптар;
9.1.1.7 этикет жəне іскерлік қарым-қатынас
нормалары жайлы білу;
9.1.1.8 жұмыс орнында еңбек міндеттерін
орындамаған жағдайдағы жауапкершілікті
түсіну

1. Материалтану. Құралдар жəне жабдықтар

1.1 Қызмет
етушілердің
еңбектері
жайлы жалпы мəлімет

2.Қызмет көрсетушілердің еңбек техналогиясы

3. Еңбек заттарын
бағалау жəне талдау
1.Материалтану. Құрал-саймандар мен жабдықтар
2. Қызмет көрсетушінің технологиясы
3. Еңбек заттарын
бағалау жəне талдау

1.Материалтану. Құрал-саймандар мен жабдықтар

Бөлімшелер

8.3.1.1 мұғалімдердің көрсетулері бойынша жұмысты жоспарлауға бағдарлану;
8.3.1.2 ұжымдық талқылау барысындаісəрекеттерінің реттілігін жоспарлау;
8.3.1.3 өзінің жəне жолдастарының
жұмыстарын талдау жəне бағалау,
жұмыстағыартықшылықтар мен
кемшіліктерді белгілеу;
8.3.1.4. алған білімдерін практикалық
қызметте қолдану
2-тоқсан
1.1 Қызмет
8.1.1.1 өз Отанына мақтанышын таныту;
көрсететушілер 8.1.1.2 қызмет көрсететушінің неғұрлым
жайлы жалпы
маңызды ерекшеліктерін түсіну жəне
мəліметтер
көрсете білу;
8.1.1.3 ыдыс-аяқ жуушының жұмысын
білу: міндеттері, негізгі талаптар;
8.1.1.4 қызметші əйелдің жұмысы туралы
білу: міндеттері, негізгі талаптар;
8.1.1.5 іскерлік қарым-қатынас пен этикет
нормаларын білу
1.2
8.1.2.1 зембіл мен сүйменнің құрылысы,
нысаны, қауіпсіздік ережесі мен
Материалдар,
сақталуын білу;
құралдар мен
8.1.2.2жұмыс орындарын ұйымдастыру;
жабдықтарды
8.1.2.3қауіпсіз жұмыс істеу ережесін
талдау
орындау;
8.1.2.4 паркетті еденді жууға арналған
жуғыштарды пайдалану;
8.1.2.5 тазалау мүкаммалын таңбалау туралы білу: мəні, таңбалау ережесі
2.1 Мектеп
8.2.1.1 жол жабындыларына нұқсан
аумағын жина- келтірмей сүйменмен жұмыс істеу;
стыру
8.2.1.2 мұзды қабаттап, алып тастау;
8.2.1.3 қар мен мұзды арнайы алып баратын орындарына жиыстыру
2.3 Еден та8.2.3.1 паркетті еденді жабындау туралы
залау
білу: түрлері, мақсаты мен сыртқы түрі
бойынша ажырату;
8.2.3.2 лакпен қапталған паркетті еденге
ылғалды тазалау жасауды орындау;
8.2.3.3 мастикамен жабындалған еденді
жалтыратуға дайындау;
8.2.3.4 жұмыстың нəтижесін тексеру;
8.2.3.5 паркетті еденді жууға арналған
жуғыш құралдарды пайдалану
2.7 Асхана мен 8.2.7.1 ыдыс жуудағы санитарлық талапас əзірлейтін
тарды орындау;
бөлімшедегі
8.2.7.2 ыдыс жууға ыңғайлану жəне
жұмыс
жуғыш құралдарды қолдану;
8.2.7.3 ас үй жабдықтары;
8.2.7.4 ас үй үстелін тазалау;
8.2.7.5 азық-түлік туратын тақтайды тазалау;
8.2.7.6 ыдыс жуу ваннасын тазалау;
8.2.7.7 ас үйді жинау
2.9 Еңбек гиги8.2.9.1 ыдыс жуудағы санитарлық талапенасы, өндірістік тарды орындау;
санитария жəне 8.2.9.2 ас əзірлейтін бөлімшенің
жеке гигиенаның қызметкеріне санитарлық-гигиеналық танегіздері
лаптарды орындату
3.1 Еңбек
8.3.1.1 мұғалімдердің көрсетулері бойыннəтижесін
ша жұмысты жоспарлауға бағдарлану;
бағалау жəне
8.3.1.2 ұжымдық талқылау барысындаісталдау
əрекеттерінің реттілігін жоспарлау;
8.3.1.3 өзінің жəне жолдастарының
жұмыстарын талдау жəне бағалау,
жұмыстағыартықшылықтар мен
кемшіліктерді белгілеу;
8.3.1.4 алған білімдерін практикалық
қызметте қолдану
3-тоқсан
1.1 Қызмет
8.1.1.1 өз Отанына мақтанышын таныту;
көрсететушілер 8.1.1.2 қызмет көрсететушінің неғұрлым
жайлы жалпы
маңызды ерекшеліктерін түсіну жəне
мəліметтер
көрсете білу;
8.1.1.3 ыдыс-аяқ жуушының жұмысын
білу: міндеттері, негізгі талаптар;
8.1.1.4 қызметші əйелдің жұмысы туралы
білу: міндеттері, негізгі талаптар;
8.1.1.5 іскерлік қарым-қатынас пен этикет
нормаларын білу
1.2
8.1.2.1 зембіл мен сүйменнің құрылысы,
нысаны, қауіпсіздік ережесі мен
Материалдар,
сақталуын білу;
құралдар мен
8.1.2.2 жұмыс орындарын ұйымдастыру;
жабдықтарды
8.1.2.3 қауіпсіз жұмыс істеу ережесін
талдау
орындау;
8.1.2.4 паркетті еденге арналған жуғыш
құралдарды қолдану;
8.1.2.5 тазалау мүкаммалын таңбалау туралы білу: мəні, таңбалау ережесі;
8.1.2.6 кір машинасын қолдану кезінде
құрылысы, пайдаланылуы, қауіпсіздік
ережесін білу
2.5 Үй-жайды
8.2.5.1 тазалауға арналған шүберектерді
тазалау
пайдаланылатын мата түріне байланысты, жұмыс кезіндегі жағдайы мен сақтау
кезінде таңбалауға қойылатын талаптарты тағайындау;
8.2.5.2 тазалау мүкəммалына таңба салу;
8.2.5.3 жұмыс үстелдерін, үстелге
қойылатын жарық беретін аспаптарды
сүрту;
8.2.5.4 қоқыс жəшігін тазарту;
8.2.5.5 шаңсорғыштың көмегімен шаңды
жою;
8.2.5.6 жиһаздың түрлері жəне оның
мақсатын ажырата білу;
8.2.5.7 жиһаз жабындыларын ажырата
білу (бояу, лак, мата, былғары ауыстырушы, пластик, эмаль);
8.2.5.8 жиһаздың жабдықталған материалына байланысты құрал-саймандары мен
күтім жасау ережелерін білу;
8.2.5.9 суға төзімді жəне суға төзімсіз
жиһаздардың шаңдарын құрту;
8.2.5.10 айналы беттерін тазалау
8.2.5.11 қауіпсіздік ережелерін
сақтай отырып терезелерді, терезе
жақтауларын, терезенің алдын жуу;
8.2.5.12 жұмсақ жиһаздарды тазалау
тəсілдерін қолдану
8.2.5.13 жұмсақ жиһаздарды өңдеу
кезінде шаңсорғышты пайдалану
8.2.5.14 мектеп үй-жайларын күнделікті,
апталық, маусымдық тазалау жүргізуді
орындау
2.8 Төсек-орын 8.2.8.1 тұрмыстық кір жуу машинасы туратысы мен ас
лы білу: құрылғысы, əрекет ету принципі,
жаулықтарына өнімділігі, пайдалану ережесі;
күтім жасау
8.2.8.2 кір жууға жуғыш, ағартатын жəне
кірді нілдейтін құралдарды қолдану;
8.2.8.3 кір киімдерді сұрыптау жəне
өлшеу;
8.2.8.4 кір жуғыш машинаны жұмыс
жасауға дайындау;
8.2.8.5 киім-кешектерді кір жуғыш машинада жуу;
8.2.8.6 киім-кешектердішаю;
8.2.8.7 центрифугада кептіру;
8.2.8.8 ауада кептіру;
8.2.8.9 ақ киімді ағартып жəне нілдеу;
8.2.8.10 киім-кешекті үтіктеу
8.2.9.2 қызметтік үй-жайларды таза2.9 Еңбек гигиенасы, өндірістік лау кезінде жеке бас гигиенасы, этика
санитария жəне ережесі мен санитарлық талаптарды
жеке гигиенаның орындау;
негіздері
8.2.9.3ыдыс жуудағы санитарлық талаптарды орындау;
8.2.9.4ас əзірлейтін бөлімшенің
қызметкеріне санитарлық-гигиеналық талаптарды орындату;
8.2.9.5 кір жуу кезінде жеке гигиена
ережесін, санитарлық талаптарды орындау;
8.2.9.6 арнайы киімдерге санитарлықгигиеналық нормалар мен талаптарды
орындау;
8.2.9.7 дезинфекциялаушы ерітіндіні жасау ережесін орындау

3.Еңбек заттарын талдау жəне бағалау

2.1 Мектеп
аумағын жинастыру

2) 8-сынып:
5-кесте

3.1 Еңбек
нəтижесін
бағалау жəне
талдау

1. Материалтану. Құралдар жəне жабдықтар

1.2
Материалдар,
құралдар мен
жабдықтарды
талдау

2. Қызмет көрсетушінің технологиясы

1.Материалтану. Құрал-саймандар мен жабдықтар

1.1 Қызмет
көрсететушілер
жайлы жалпы
мəліметтер

3. Еңбек заттарын
бағалау жəне талдау

2.9 Еңбек гигиенасы, өндірістік
санитария жəне
жеке гигиенаның
негіздері
3.1 Еңбек
нəтижесін
бағалау жəне
талдау

2. Қызмет көрсетушінің технологиясы

2.5 Үй-жайды
тазалау

3. Еңбек заттарын бағалау жəне
талдау

3. Еңбек заттарын
бағалау жəне талдау

2. Қызмет көрсетушінің технологиясы

2.3 Едендерді
тазалау

7.3.1.1 үй-жайлар, алынып тасталған
аймақтардың үлгісі бойынша бағдарлау;
7.3.1.2 іс-əрекеттердің реттілігі жəне
орындалған жұмыстың сапасын ұжымдық
талқылау жүргізу;
7.3.1.3 орындалған жұмыстың сапасын
тексеру;
7.3.1.4 өзінің еңбегінің нəтижесіне
қызығушылық таныту;
7.3.1.5 мұғалімнің көмегіменалдағы жəне
атқарылған жұмыс туралы ауызша есеп
жасау
4-тоқсан
1.1 Қызмет
7.1.1.1 өзін Қазақстанның азаматы ретінде
көрсететушілер сезінуі;
жайлы жалпы 7.1.1.2 мамандықты зерттеп,
мəліметтер
ерекшеліктерімен қызмет көрсетудегі
қажеттіліктерді анықтау;
7.1.1.3 құрал-жабдықтарды, жұмыс
ережелері жəне кабинетте қызмет
көрсетушінің өзін-өзі ұстауын білу;
7.1.1.4 күнделікті өмірде əлеуметтіктұрмыстық дағдыларды меңгеру;
7.1.1.5 қызмет орындарын тазалаушы туралы білу: міндеттері, негізгі талаптар;
7.1.1.6 іскерлік қарым-қатынас, этикетнормалары туралы білу
1.2
7.1.2.1 мектеп ауласын жинау үшін қажетті
Материалдар, тұрмыстық құрал-саймандарды ажырақұралдар мен та білу (сыпырғыш, күрек, тырма, қалақ,
жабдықтарды қозғалтқыш, қырғыш, кетпен);
талдау
7.1.2.2 жұмыста құрал-саймандарды
пайдалану;
7.1.2.3 құрал-саймандар мен оның
құрылысын білу;
7.1.2.4 жинау құралдарын тазарту жəне
сақтау орындарын орнату;
7.1.2.5 мектеп ауласында жұмыс істеуге
арналған арнайы киімдердің түрлері,
тағайындалуын, сақталуын жəне күтімін
білу;
7.1.2.6 жұмыс орындарын ұйымдастыру;
7.1.2.7 қауіпсіз жұмыс істеу ережесін орындау;
7.1.2.8 тазарту құралдарын ажырату
(шелек,леген,қалақ, еден жуатын шөтке ,
шүберек , еден жуатын құрал);
7.1.2.9 еден жуғыш заттарын білу: түрлері,
тағайындалуы,қолдану ережесі,сақталуы;
7.1.2.10 электр қауіпсіздік ережесін білу;
7.1.2.11 электр үтігінің құрылысы,
тағайындау қағидасы, қауіпсіз жұмыс істеу
жəне сақтауды білу
2.1 Мектеп
7.2.1.1 көктемде жасалатын жұмыс
аумағын
аймақтары туралы білу;
жинастыру
7.2.1.2 көшет отырғызуға топырақты
дайындау;
7.2.1.3 құмды жəне сазбалшықты жерді
өңдеудегі айырмашылықты білу;
7.2.1.4 жолдан жəне гулзардан қоқысты
күреу
2.2 Бөлме
7.2.2.1 бөлме өсімдіктерінің түрлеріне
өсімдіктеріне
қарап ажырату, қазудың тереңдігін
күтім жасау.
анықтау;
7.2.2.2 олардың міндеттері туралы білу;
7.2.2.3 гүлді суғару жəне су бүрку;
7.2.2.4 суғару кезіндегі судың сапасы мен
температурасына қойылған талапты,
суғару мезгілін білу;
7.2.2.5 суғару тəсілін білу;
7.2.2.6 құрғақ жапырақтарды кесіп жəне
жинап алу; 7.2.2.7 суды суғаруға жəне себуге дайындау;
7.2.2.8 түпқойманы тазалау жəне жуу;
7.2.2.9 гүл өсіретін құмыраларды сүрту
2.6 Ыдыс-аяққа 7.2.6.1 фаянс жəне шыны ыдыстарды
күтім жасау
ажырату;
7.2.6.2 алюминийдің ыдыс пен асхана аспаптары сияқты материалдарға
қасиеттері туралы білу;
7.2.6.3 шыны, фаянс, алюминий ыдысаяқтарды жуу
2.7 Асхана мен 7.2.7.1 лас ыдыстарды жинау;
ас əзірлейтін
7.2.7.2 ыдысты жуатын бөлімге жеткізу;
бөліктердегі
7.2.7.3үстелдің үстін жинау жəне сүрту
жұмыс
2.8 Төсек пен
7.2.8.1 киім-кешекті шкафтың сөрелеріне
асхана жайма- қою;
ларын күту
7.2.8.2 төсек-орын жабдықтарын қарау
(кептіру, желдетіп алу, қағу, үтіктеу)
2.9 Еңбек
7.2.9.3 мұғалімнің көмегімен арнайы
гигиенасы,
киімдерді үтіктеуді орындау
өндірістік
санитария
жəне жеке
гигиенаның
негіздері
3.1 Еңбек
7.3.1.1 үй-жайлар, алынып тасталған
нəтижесін
аймақтардың үлгісі бойынша бағдарлау;
бағалау жəне 7.3.1.2 іс-əрекеттердің реттілігі жəне
талдау
орындалған жұмыстың сапасын ұжымдық
талқылау жүргізу;
7.3.1.3 орындалған жұмыстың сапасын
тексеру;
7.3.1.4 өзінің еңбегінің нəтижесіне
қызығушылық таныту;
7.3.1.5 мұғалімнің көмегіменалдағы жəне
атқарылған жұмыс туралы ауызша есеп
жасау;
7.3.1.6 алған білімін тəжірибеде қолдану

Бөлім

2.1 Мектеп
аумағын жинастыру

3.1 Еңбек
нəтижесін
бағалау жəне
талдау

1.Материалтану. Құрал-саймандар мен
жабдықтар

1.2.
Материалдар,
құралдар мен
жабдықтарды
талдау

2. Қызмет көрсетушінің технологиясы

1.Материалтану. Құрал-саймандар мен жабдықтар

1.1 Қызмет
көрсететушілер
жайлы жалпы
мəліметтер

2-тоқсан
7.1.1.1 өзін Қазақстанның азаматы ретінде
сезінуі;
7.1.1.2 мамандықты зерттеп,
ерекшеліктерімен қызмет көрсетудегі
қажеттіліктерді анықтау;
7.1.1.3 құрал-жабдықтарды, жұмыс
ережелері жəне кабинетте қызмет
көрсетушінің өзін-өзі ұстауын білу;
7.1.1.4 күнделікті өмірде əлеуметтіктұрмыстық дағдылардымеңгеру
7.1.1.5 қызмет орындарын тазалаушы туралы білу: міндеттері, негізгі талаптар;
7.1.1.6 іскерлік қарым-қатынас, этикетнормалары туралы білу
7.1.2.1 мектеп ауласын жинау үшін қажетті
тұрмыстық құрал-саймандарды ажырата білу (сыпырғыш, күрек, тырма, қалақ,
қозғалтқыш, қырғыш, кетпен);
7.1.2.2 жұмыста құрал-саймандарды пайдалану;
7.1.2.3 құрал-саймандар мен оның
құрылысын білу;
7.1.2.4 жинау құралдарын тазарту жəне
сақтау орындарын орнату;
7.1.2.5 мектеп ауласында жұмыс істеуге
арналған арнайы киімдердің түрлері, тағайындалуын, сақталуын жəне күтімін білу;
7.1.2.6 жұмыс орындарын ұйымдастыру;
7.1.2.7 қауіпсіз жұмыс істеу ережесін
орындау;
7.1.2.8 тазарту құралдарын ажырату
(шелек,леген,қалақ, еден жуатын шөтке ,
шүберек, еден жуатын құрал) ;
7.1.2.9 еден жуғыш заттарын білу: түрлері,
тағайындалуы,қолдану ережесі,сақталуы
7.2.1.1 қысқы аймақта жұмыс жасау жайлы
түсінік;
7.2.1.2 асфальт жəне бетон жабындарын
ажурату;
7.2.1.3 мұздың қаттылығының ауа температурасына тəуелділігін білу
7.2.3.1 боялған тақтай мен линолеуммен
бүркеулі едендерді ажырату;
7.2.3.2 жууға арналған жабдықтарды жəне
əртүрлі бүркемелі едендерді жуу кезінде
кері əсерін тигізетін жабдықтарды білу;
7.2.3.3 шөткімен, еден жуатын құралмен
жұмыс істеу;
7.2.3.4 боялған тақтайды, линолеуммен
бүркелген жəне кірпіш едендерді құрғақ
жəне ылғалды тазалауға дайындау;
7.2.3.5 еденді еден жуатын құралмен жуу;
7.2.3.6 шүбелекті легенде шайып алу
7.2.5.1 тазалаудың реттілігін білу;
7.2.5.2 тазалаудың сапасын анықтау;
7.2.5.3 терезе алдын, радиаторлар,
радиатордың қуыстарын сүрту;
7.2.5.4 жұмыс уақытында шүберектерді жуып
отыру;
7.2.5.5 едендерді сүрту;
7.2.5.6 жұмыснəтижелерін тексеру.
7.2.9.1 үй-жайларды, едендерді жинау
кезінде жеке бас гигенасының ережесі мен
санитарлық талаптарды орындау;
7.2.9.2 арнайы киімді күту мен сақтау
тəсілдері жайлы білу
7.3.1.1 үй-жайлар, алынып тасталған
аймақтардың үлгісі бойынша бағдарлауМ
7.3.1.2 іс-əрекеттердің реттілігі жəне
орындалған жұмыстың сапасын ұжымдық
талқылау жүргізу;
7.3.1.3 орындалған жұмыстың сапасын
тексеру;
7.3.1.4 өзінің еңбегінің нəтижесіне
қызығушылық таныту
3-тоқсан
7.1.1.1 өзін Қазақстанның азаматы ретінде
сезінуі;
7.1.1.2 мамандықты зерттеп,
ерекшеліктерімен қызмет көрсетудегі
қажеттіліктерді анықтау;
7.1.1.3 құрал-жабдықтарды, жұмыс
ережелері жəне кабинетте қызмет
көрсетушінің өзін-өзі ұстауын білу;
7.1.1.4 күнделікті өмірде əлеуметтіктұрмыстық дағдыларды меңгеру;
7.1.1.5 қызмет орындарын тазалаушы туралы білу: міндеттері, негізгі талаптар;
7.1.1.6 іскерлік қарым-қатынас, этикетнормалары туралы білу
7.1.2.1 мектеп ауласын жинау үшін қажетті
тұрмыстық құрал-саймандарды ажырата білу (сыпырғыш, күрек, тырма, қалақ,
қозғалтқыш, қырғыш, кетпен);
7.1.2.2 жұмыста құрал-саймандарды пайдалану;
7.1.2.3 құрал-саймандар мен оның
құрылысын білу;
7.1.2.4 жинау құралдарын тазарту жəне
сақтау орындарын орнату;
7.1.2.5 мектеп ауласында жұмыс істеуге
арналған арнайы киімдердің түрлері,
тағайындалуын, сақталуын жəне күтімін
білу;
7.1.2.6 жұмыс орындарын ұйымдастыру;
7.1.2.7 қауіпсіз жұмыс істеу ережесін орындау;
7.1.2.8 тазарту құралдарын ажырату
(шелек,леген,қалақ, еден жуатын шөтке ,
шүберек , еден жуатын құрал) ;
7.1.2.9 еден жуғыш заттарын білу: түрлері,
тағайындалуы,қолдану ережесі,сақталуы;
7.1.2.10 электр қауіпсіздік ережесін білу;
7.1.2.11 электр үтігінің құрылысы,
тағайындау қағидасы, қауіпсіз жұмыс істеу
жəне сақтауды білу;
7.1.2.12 тұрмыстық электр шаңсорғыштың
құрылысы, тағайындау қағидасы жəне
қауіпсіз жұмыс істеу жəне сақтауды білу
7.2.1.1 жолдың жүру бөлігіндеқауіпсіз
жұмыс істеу ережесін білу;
7.2.1.2 жол жабынын бұзбай
қозғалтқышпен, қырғышпен жұмыс істеу;
7.2.1.3 жолды қардан тазалау;
7.2.1.4 қарды арнайы бөлінген орындарға
шығару
7.2.5.1 тұрмыстық электр шаңсорғышты
пайдалану
7.2.6.1 фаянс жəне шыны ыдыстарды
ажырату;
7.2.6.2 алюминийдің ыдыс пен асхана аспаптары сияқты материалдарға
қасиеттері туралы білу;
7.2.6.3 шыны, фаянс, алюминий ыдысаяқтарды жуу
7.2.7.1 тамақ гигиенасы туралы білу;
7.2.7.2 қызметкерлерге қойылатын талаптар туралы білу: асхана киімі, жүрістұрысы;
7.2.7.3 үстелді дайындауда тамақты қою
ережесін білу
7.2.7.4 үстелді эстетикалық ресімдей білу;
7.2.7.5 асты беру жəне ыдыс-аяқ жинауда
қауіпсіздік ережелерін қолдану;
7.2.7.6 үстелге ыдыстарды орналастыру;
7.2.7.7 тамақты үстелдерге тарату;
7.2.7.8 тамақты беру
7.2.8.1 төсек-орынын ауыстыру;
7.2.8.2 төсекті жинау

3. Еңбек заттарын бағалау
жəне талдау

(Жалғасы. Басы 14-19-беттерде)
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1.2 Материалдарды,
құралдарды
жəне жабдықтарды
талдау

9.1.2.1 жұмыс орындарын ұйымдастыру;
9.1.2.2 қауіпсіз жұмыс істеу ережесін сақтау;
9.1.2.3 құрылғыны қолдану ,электрополотермен сөйлесу кезіндегі қауіпсіздік ережесі
жайлы түсініктің болуы
(Жалғасы 21-бетте)

RESMI

4) 10-сынып:
7-кесте
Бөлімше

1.1 Қызмет
көрсетушілер
жайлы жалпы
мəліметтер

Оқыту мақсаттары
1-тоқсан
10.1.1.1 əртүрлі дін, нəсіл , мəдениет
иелеріне төзімділікпен қарау; 10.1.1.2
əртүрлі еңбек етушілердің материалдарын жəне тəсілдерін салыстыру, талдау;
10.1.1.3 өндіруші мекемені тазалаушы
қызметкерлерінің жұмысы, міндеттері,
басты талаптары туралы түсінік болу;

3. Еңбек заттарын бағалау жəне талдау
1.Материалтану. Құралдар жəне жабдықтар

1.2 Еңбек заттарын жəне
құралдарын
бағалау

2.1 Мектеп
ауласындағы
тазалық жұмысы

2.2 Бөлмедегі
өсімдіктерге
күтім жасау;

2.3 Едендерді
тазалау

2.5 Бөлмедегі
тазалық

2.7 Асхана мен
асханада жұмыс
жасау

2. Қызмет көрсетушінің технологиясы

2. Қызмет көрсету технологиясы

2.7 Асхана мен
асханада жұмыс
жасау
2.9 Еңбек
гигиенасының
негіздері,
өндірістік санитария жəне жеке
гигиена
3.1 Еңбек заттарын бағалау
жəне талдау

1.1 Қызмет
көрсетушілер
жайлы жалпы
мəліметтер

2.9 Еңбек
гигиенасының
негіздері,
өндірістік санитария жəне жеке
гигиена

3.Еңбек заттарын бағалау жəне талдау

9.2.3.1 электрополотером жəне ысқышпен
паркетті еденді сүрту;
9.2.3.2 паркетті едендегіи дақтарды жою;
9.2.3.3 бұрыннан алынған еденді жуу
дағдыларын өңдеу жəне бекіту;
9.2.3.4 едендерді жинауға арналған
жұмыс түрлерін мұғəлімнің жəне ұжымның
көмегімен анықтау, жоспарлау
2.7 Асханада 9.2.7.1 ас əзірлейтін бөлімше туралы түсінік;
9.2.7.2 ыдыс жуушының міндеттері туралы
жəне астүсініктің болуы;
əзірлейтін
бөлімшедегі 9.2.7.3 асхана қызметкерінің арнайы киімін
жұмыс
қолдану;
9.2.7.4 ыдыс жаутын цехтің жұмысы
кезіндегі қауіпсіздік ережелерін сақтау;
9.2.7.5 ыдыс жуатын машинаны қолдану;
9.2.7.6 пайдаланылған ыдыстарды жинап
ыдыс жуу бөліміне тасу;
9.2.7.7 ыдысты тамақ қалдықтарынан тазарту;
9.2.7.8 тамақ қалдықтарын жинау;
9.2.7.9 ыдыстарды қолмен 2-3-ші ванналарда жуу;
9.2.7.10 ыдыстар мен асхана құралдарын
кептіру
9.2.7.11 ыдыс жуу бөлімін жинау;
9.2.7.12 тұрмыс тоңазтқышы туралы
түсініктің болуы: құрылғыны жібіту, жуу жəне
сүрту;
9.2.7.13 тоңазытқышты жуып , сүрту жəне
еріту;
9.2.7.14 көкөністерді біріншілік өңдеу
кезіндегі тағамдық құндылығы туралы түсініктің болуы: орамжапырақ,
пияз,саумалдық,салат;
9.2.7.15кептірілген көкөністерді өңдеу;
9.2.7.16 көкөністерді өңдеу кезіндегі
қалдықтар туралы түсінігінің болуы:
түрлері,қолданылуы;
9.2.7.17 қауіпсіздік шараларын сақтай отырып, көкөністерді өңдеу;
9.2.7.18 көкөністердің сапасын анықтау;
9.2.7.17 көкөністерді қауіпсіздік ережелеріне
сəйкес өңдеу;
9.2.7.18 көкөністердің сапасын анықтау;
9.2.7.19 көкөністерді қолмен сорттау, жуу,
тазалау жəне аяқтау;
9.2.7.20 тұзды сығымдау;
9.2.7.21 кептірілген көкөністерді сіңдіру;
9.2.7.2 көкөністерді сабан, сақина, жартылай
сақина, дойбы арқылы кесуге;
9.2.7.23 көкөністерді өңдеуге арналған
құралдарды таңдау;
9.2.7.24 түбірлік дақылдардың түрлері туралы түсінік алады;
9.2.7.25 негізгі өңдеу талаптарын,
қалдықтардың стандарттарын білу;
9.2.7.26 тамырлы дақылдарды тазалау үшін
қауіпсіз пайдалану ережелерін сақтай отырып, пышақты қолданыңыз;
9.2.7.27 қауіпсіз жұмыс ережелерін сақтау,
картоп пиллингін пайдалану;
9.2.7.28 түбірлік көкөністердің
жарамдылығын анықтау, түбірлік
дақылдарды жинау

10.1.1.4 іскерлік қарым-қатынас пен этикет нормаларын білу;
10.1.1.5 заңнамаға сəйкес материалдық
зиян тигізгені үшін жауапкершілікті сезіну
1.2 Еңбек
10.1.2.1 ұзын сырықта сақтау секторының
заттарынжəне
құрылысы, тағайындау қағидасы жəне
құралдарын
қауіпсіз жұмыс іскеу туралы білу;
бағалау
10.1.2.2 паркетті еденнің жабдықталу мастикасын білу: мақсаты, түрлері, пайдалану, қауіпсіз жұмыс істеу ережесі, сақтау;
10.1.2.3 жылтыратылған жиһазды өңдеу
құралдарын білу: мақсаты, түрлері, пайдалану, сақтау;
10.1.2.4 түрлі жабдықты жəне
мүкəммалды өңдеу мен тазалауда
қолданылатын жуғыш заттар туралы
білу: мақсаты, түрлері, пайдалану, сақтау
ережесі, ерітінді жасау;
10.1.2.5 ламинат жуатын жуғыш заттарды
ажырата білу: түрлері, қауіпсіз пайдалану
ережесі, сақтау;
10.1.2.6 жұмыс орнын ұйымдастыру;
10.1.2.7 қауіпсіз жұмыс істеу ережесін
орындау
2.1 Мектеп
10.2.1.1 қазба тереңдігін анықтау;
ауласындағы
10.2.1.2 ағаштың бұтақтарын ұзын полютазалық жұмысы сте бөренелермен кесіңіз;
10.2.1.3 бұрын алынған аумақтың тазалық
дағдыларын шоғырландыру жəне қалыпқа
келтіру;
10.2.1.4 аумақты тазарту үшін қажетті
жұмыс түрлерін өз бетімен анықтау, жоспарлау жəне орындау
2.3 Едендерді
10.2.3.1 Мастиканы қолдану үшін еденге
тазалау
арналған щетканы қолдану;
10.2.3.2 паркет еденін мастикамен жабу;
10.2.3.3 ламинат қабатының қасиеттерін
түсіну;
10.2.3.4 ламинат қабатын тазалауды
жүзеге асыру;
10.2.3.5 ламинатты күту ережелерін білу;
10.2.3.6 ламинаттан шыққан түрлі
дақтарды кетіру;
10.2.3.7 бұрын алынған едендерді тазарту; дағдыларын шоғырландыру жəне
дамыту
10.2.3.8 еденді тазарту үшін қажетті
жұмыс түрлерін өз бетімен анықтау, жоспарлау жəне орындау
2.6 Ыдыстарға 10.2.6.1 ыдыстарды түрлеріне қарай
сұрыптау;
күтім жасау
10.2.6.2 қолмен ыдыс-аяқты, аспаптарды,
науаларды тазалау жəне жуу;
10.2.6.3 ыдыс жууға арналған
аяқталғаннан кейін рафтерлерді, щеткаларды, маталарды жəне пайдаланылған
жабдықты өңдеу;
10.2.6.4 ыдыс жуу машинасының
жұмысын қадағалау;
10.2.6.5 ыдыстарды материалдар мен
өңдеу əдісімен (алюминий, эмальданған,
никельмен, шойын) бөліп алу;
10.2.6.6 тазалау шешімдерін дайындау;
10.2.6.7 жуғыш жəне дезинфекциялау;
құралдарын қолданатын ас үй ыдыстарын, құралдар мен контейнерлерді тазалау жəне жуу;
10.2.6.8 ыдыс-аяқты, құралдарды жəне
контейнерлерді кептіру;
10.2.6.9 ыдыс-аяқ туралы: үстелден тазалаудың тəсілдері мен ережелері, жуу,
кептіру
2.9 Еңбек
10.2.9.1 тазалау жұмыстарын жүргізу
гигиенасының
кезінде санитарлық-гигиеналық
негіздері,
ережелерді, жеке гигиена жəне этикеттің
өндірістік сани- ережелерін сақтау;
тария жəне жеке 10.2.9.2 арнайы киімдердің талаптары
мен санитарлық-гигиеналық талаптарын
гигиена
орындау;
10.2.9.3 өндірістік кəсіпорын жұмысының
күн тəртібі маңыздылығын білу;
10.2.9.4 тазалауға бөлінген уақыты туралы білу
3.1 Еңбек
10.3.1.1 өндірісте, асханада
нəтижесін
қызметкерлердің атқарған тазалау
бағалау жəне
жұмыстарына бақылау жүргізуді негізге
талдау
ала отырып жоспар құру жəне бағдарлау;
10.3.1.2 жұмыс істеу сапасы жəне
жұмсалған уақытқа тексеру жасау;
10.3.1.3 тазалауға қойылған
талаптарының нəтижесіне бағдарлау;
10.3.1.4 тапсырмаларының орындалуы жəне жоспарлау іс-əрекеттерінің
дəйектілігін — ауызша нұсқаулар арқылы
бағдарлау;
10.3.1.5 өзінің еңбегінің нəтижесіне
қызығушылық таныту;
10.3.1.6 өз еңбегінетəртіптілік пен
жауапкершілікті таныту;
10.3.1.7 талаптарға сəйкес жұмыс сапасын бағалау
2-тоқсан
10.1.1.1 əр түрлі дін, нəсіл , мəдениет
1.1 Қызмет
иелеріне төзімділікпен қарау;
көрсетушілер
10.1.1.2 əр түрлі еңбек етушілердің матежайлы жалпы
риалдарын жəне тəсілдерін салыстыру,
мəліметтер
талдау;
10.1.1.3 өндіруші мекемені тазалаушы
қызметкерлерінің жұмысы, міндеттері, басты талаптары туралы түсінік болу;
10.1.1.4 іскерлік қарым-қатынас пен этикет нормаларын білу;
10.1.1.5 заңнамаға сəйкес материалдық
зиян тигізгені үшін жауапкершілікті сезіну
1.2 Еңбек зат10.1.2.1 ұзын сырықта сақтау секторының
тарын жəне
құрылысы, тағайындау қағидасы жəне
құралдарын
қауіпсіз жұмыс іскеу туралы білу;
бағалау
10.1.2.2 паркетті еденнің жабдықталу мастикасын білу: мақсаты, түрлері, пайдалану, қауіпсіз жұмыс істеу ережесі, сақтау;
10.1.2.3 жылтыратылған жиһазды өңдеу
құралдарын білу: мақсаты, түрлері, пайдалану, сақтау;
10.1.2.4 түрлі жабдықты жəне
мүкəммалды өңдеу мен тазалауда
қолданылатын жуғыш заттар туралы
білу: мақсаты, түрлері, пайдалану, сақтау
ережесі, ерітінді жасау;
10.1.2.5 ламинат жуатын жуғыш заттарды
ажырата білу: түрлері, қауіпсіз пайдалану
ережесі, сақтау;
10.1.2.6 жұмыс орнын ұйымдастыру;
10.1.2.7 қауіпсіз жұмыс істеу ережесін
орындау
2.1 Мектеп
10.2.1.3 бұрын алынған аумақтың тазалық
ауласындағы
дағдыларын шоғырландыру жəне қалыпқа
тазалық жұмысы келтіру; 10.2.1.4 аумақты тазарту үшін
қажетті жұмыс түрлерін өз бетімен
анықтау, жоспарлау жəне орындау
2.4 Бөлмені
10.2.4.1 асүйдің негізгі бөлімдерін ажыұйымдастыру
рату: ыстық, суық, ет, ұн, көкөніс, нан
пісіргіштері, жуу бөлмелері;
10.2.4.2 азық-түлік бөлімінің негізгі цехтарын жəне оларды орналастыруды
тағайындау туралы түсінік;
10.2.4.3 өсімдік шеберханасының
жабдықтары туралы түсінік
2.5 Бөлмедегі
10.2.5.1 үй-жайларды жалпы тазалау тутазалық
ралы түсінік болу;
10.2.5.2 жалпы жəне күнделікті тазалауды
ажырату;
10.2.5.3 майлы, су негізіндегі жəне желім
бояумен боялған панельдерді бөліп алу;
10.2.5.4 қабырғалық панельдер мен
есіктерді тазалау жəне жуу;
10.2.5.5 панельден шаңды алып, су
негізіндегі бояумен жəне желіммен бояу;
10.2.5.6 таза кілемдер мен жұмсақ жиһаз
шаңсорғышпен сору;
10.2.5.7 жылтыратылған жиһазды өңдеуге
арналған құралдарды пайдалану;
10.2.5.8 əртүрлі едендерді жəне
баспалдақтарды алып тастау;
10.2.5.9 жылтыратылған жиһаздың бетін
жылтыратқышпен жаңарту;
10.2.5.10 фабрикада (асхана, киім шкафтары, медициналық орталық) өндірістік
жəне үй-жайларды тазалау туралы түсінік;
10.2.5.11 күнделікті, апталық, маусымдық
тазалауды өндірістік жəне кеңсе
ғимараттарын орындау;
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1.Материалтану. Құралдар
жəне жабдықтар

2. Қызмет көрсетушілердің еңбек техналогиясы

2.1 Мектеп
алды
аймақты жинау
2.3 Еденді
тазалау

3.1.Еңбек заттарын бағалау жəне талдау

1.2 Материалдарды,
құралдарды
жəне
жабдықтарды
талдау

9.2.9.1 ас үйге жəне тамақ өңдеуге арналған
санитарлық-гигиеналық талаптарды сақтау;
9.2.9.2 қоғамдық тамақтандыру
қызметкерінің жеке гигиенасы ережелерін
сақтау;
9.2.9.3 өнімдерді, көкөністерді сақтауға
арналған санитарлық-гигиеналық талаптарды білу;
9.2.9.4 азық-түлік пен көкөністердің
белгілерін анықтау;
9.2.9.5 көкөніс пен тамыр етін өңдеудің
əдістеріне қойылатын санитарлық талаптар;
9.2.9.6 тамақтан улану туралы ұғымға ие:
адамның жағдайы, алдын алу;
9.2.9.7 азық-түлікті дайындау мен сақтауға
қойылатын гигиеналық талаптарды
орындауға;
9.2.9.8 азық-түлік қызметкерінің
профилактикалық медициналық куəландыру
түсінік беру
3.1 Еңбек
9.3.1.1 мұғалімднің көрсетуі жəне түсіндіруі
нəтижесін
бойынша іс-əрекеттердің жүйелілігін жобағалау жəне спарлау;
талдау
9.3.1.2 жұмыс істеу кезіндегі жүйелілігі
жөнінде есеп беру;
9.3.1.3 жұмыстың барысын мұғаліммен
əңгімелеу кезінде жоспарлау;
9.3.1.4 мақсатқа жету үшін жігерлік, өз
еңбегіңнің жігерлі болуы үшін тəртіптілік пен
жауапкершілік таныту;
9.3.1.5 мұғалімнің сұрақтары бойынша жəне
өз бетінше жұмыстың орындалу үдерісін
талдау;
9.3.1.6 орындалған жұмыстың сапасын
бақылау
9.3.1.7 өз еңбегінің нəтижесіқызығушылық
таныту;
9.3.1.8 іс-əрекеттерінің реттілігін жəне
орындалған жұмыстың сапасын ұжыммен
талқылау
4-тоқсан
1.1 Қызмет
9.1.1.1 өзге ұлт өкілдерінің пікіріне, тарихыкөрсетна, мəдениетіне құрметпен қарау;
тушілер жай- 9.1.1.2 қызмет көрсетушілердің еңбектерін
лы жалпы
үйренуге жəне өз ойымен сипаттауға талмəліметтер
пыну;
9.1.1.3 өз мүмкіндіктері жайлы , өзіне қажетті
жігерлікті қамтамасыз ету туралы түсініктің
болуы;
9.1.1.4 ас үй қызметшісінің жұмысы туралы
түсініктің болуы : міндеттері, негізгі талаптар;
9.1.1.5 аула сыпырушының жұмысы туралы
түсініктің болуы: міндеттері, негізгі талаптар;
9.1.1.6 тəрбиеші көмекшісінің жұмысы туралы түсініктің болуы: міндеттері, негізгі талаптар;
9.1.1.7 этикет жəне іскерлік қарым-қатынас
нормалары жайлы білу;
9.1.1.8 жұмыс орнында еңбек міндеттерін
орындамаған жағдайдағы жауапкершілікті
түсіну
1.2. мате9.1.2.2 резеңке қолғап туралы түсініктің бориалдар,
луы: қағидалары, ұқыпты қарау ережесі туралы білу
құралдар
9.1.2.3 жұмыс орындарын ұйымдастыру;
мен
жабдықтарды 9.1.2.4 қауіпсіз жұмыс істеу ережелерін
орындау;
талдау
9.1.2.5 санитарлық торапты тазалау
кезінде арнайы кииім туралы түсініктің болуы (резеңке етік жəне қолғап, су өтпейін
алжапқыш): тағайындалуы, күтіп қолдану
ережелері
9.1.2.6 санитарлық құралдардың
тағайындалуы, қолданылуы, қауіпсіз
қолдану ережелері мен сақталуына
бейімделу туралы түсініктің болуы;
9.1.2.7 күйіктас жəне эмальды ыдыстарды
тазалау құралдарын ажырата білу
2.1 Мектеп
9.2.1.8 бұрынғы алынған аумақты тазарту
аумағын жи- дағдыларын өңдеу жəне бекіту
настыру
2.2 Бөлме
9.2.2.1 бұрыннан алынған бөлме
өсімдіктеріне өсімдіктерінің күтімін жасау дағдысымен
күтім жасау
өңдеу жəне бекіту;
9.2.2.2 мұғалімнің көмегімен жəне (немесе)
ұжымдық айқындауға, жоспарлауға жəне
орындауға түрлері үшін қажетті өсімдіктерді
күту
2.4 Үй-жай
9.2.4.1 снитарлық тораптың тазалығы
құрылысы
жоғарғы дəрежеде болу сепебтері туралы
түсінігінің болуы;
9.2.4.2 санитарлық торап құрылғысы туралы
түсініктің болуы;
9.2.4.3 санитарлық-техникалық
жабдықтарды ажырата білу: түрлері (раковина, ағызу, ванна, унитаз, писсуарғагигиеналық себезгі), дайындау материалы
(эмальданған шойын, керамика), қасиеттері;
9.2.4.4 унитазға құрылымы жайлы түсініктің
болуы: (клозетті тостаған, жуатын бак
тұратын корпусы, поплавкового жəне түсу
клапандары)
2.5 Үй9.2.5.1 саноборудованияны өңдеуге
жайды таарналған құралдарды пайдалану: шөткі,
залау
вантуз;
9.2.5.2 керамиканы жəне эмальдарды
тазалауға арналған құралдарды пайдалану;
9.2.5.3 санитарлық торап тазалау кезіндегі
жалпы ережелерді білу;
9.2.5.4 санитарлық торапты залалсыздандыру үшін арнайы құрадарды пайдалану;
9.2.5.5 хлорлы əк ерітіндісін талазау кезінде
пайдалану;
9.2.5.6 унитаздағы қоқыстар туралы
түсініктің болуы: себептері мен салдары;
9.2.5.7 резеңке қолғаптар өңдеу(жуу, зарарсыздандыру, кептіру);
жеке гигиена ережелерін сақтау;
9.2.5.8 сантехникалық торапта еденді, жəне
құралдарды жуып, тазалу;
9.2.5.9 хлорлы əк ерітіндісі жəне тазалағыш
пасталарды қолдану;
9.2.5.10 вантуздың көмегімен
ваннадағы,умывальниктегі қоқымдарды жою
9.2.9.1 Выполнять санитарные требования,
2.9 Ееңбек
правила личной гигиены и этикета при уборгигиенасы,
ке санузлов;
өндірістік
9.2.9.2 выполнять правила составления десанитария
жəне жеке
зинфицирующих растворов;
гигиенаның
9.2.9.1 санитарлық тораптарды тазалау
негіздері
кезіндегі санитарлық ережелерді,жеке бас
тазалық гигиенасын жəне этикетті орындау;
9.2.9.2 дезинфекциялайтын ерітінділер жасау ережесін орындау
9.3.1.1 мұғалімднің көрсетуі жəне түсіндіруі
3.1 Еңбек
бойынша іс-əрекеттердің жүйелілігін жонəтижесін
бағалау жəне спарлау;
9.3.1.2 жұмыс істеу кезіндегі жүйелілігі
талдау
жөнінде есеп беру;
9.3.1.3 жұмыстың барысын мұғаліммен
əңгімелеу кезінде жоспарлау;
9.3.1.4 мақсатқа жету үшін жігерлік, өз
еңбегіңнің жігерлі болуы үшін тəртіптілік пен
жауапкершілік таныту;
9.3.1.5 мұғалімнің сұрақтары бойынша жəне
өз бетінше жұмыстың орындалу үдерісін
талдау;
9.3.1.6 орындалған жұмыстың сапасын
бақылау
9.3.1.7 өз еңбегінің нəтижесіқызығушылық
таныт;у
9.3.1.8 іс-əрекеттерінің реттілігін жəне
орындалған жұмыстың сапасын ұжыммен
талқылау
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1.1 Қызмет
етушілердің
еңбектері
жайлы жалпы мəлімет

3.Еңбек заттарын бағалау жəне талдау

2.9 Өндірістік
санитария
жəне жеке
гигиена ,
негізгі еңбек
гигиенасы
3.1 Еңбек
нəтижелерін
бағалау жəне
талдау

1.Материалтану. Құрал-саймандар мен жабдықтар

2.6 Ыдыс-аяқ
күтімі

2. Қызмет көрсетушінің технологиясы

2.5 Үй-жайды
жинау

9.2.3.1 электрополотером жəне ысқышпен
паркетті еденді сүрту;
9.2.3.2 паркетті едендегіи дақтарды жою;
9.2.3.3 бұрыннан алынған еденді жуу
дағдыларын өңдеу жəне бекіту;
9.2.3.4 едендерді жинауға арналған
жұмыс түрлерін мұғəлімнің жəне ұжымның
көмегімен анықтау, жоспарлау
9.2.4.1 жазбаша үстелді жинау кезінде құжаттың
маңыздылық ережесін қолдана білу туралы
түсінік болу
9.2.5.1 жазбаша үстел, үстел шамын жинау;
9.2.5.2 шкафтың сыртқы бетін, терезе алдын, жылыту радиаторын тазалау;
9.2.5.3 пайдаланылған қағаздарды салуға
арналған себеттерді тазалау
9.2.6.1 асхана ыдысы туралы түсінік болу:
түрлері, тағайындау
9.2.6.2 күйіктас жəне шыны ыдыстарды ажырата білу
9.2.6.3 күйіктас жəне шыны ыдыстардың
құрылымн, жуу кезінде қолдану тəсілдерін
білу;
9.2.6.4 асхана-құралдары туралы тұсінік:
тағайындау ережелері,
тазалау жəне жуу.
9.2.6.5 ыдыс күтіміне керекті жұмыс түрлерін
мұғалімнің көмегімен жəне (немесе)
ұжыммен орындап жоспарлау
9.2.9.1 асхана жəне ас блогы
қызметкерлеріне қойылатын санитарлықгигиеналық талаптарды орындау;
9.2.9.2 қоғамдық тамақтандыру
қызметкерінің жеке басының тазалық
ережелерін рындау
9.3.1.1 мұғалімднің көрсетуі жəне түсіндіруі
бойынша іс-əрекеттердің жүйелілігін жоспарлау;
9.3.1.2 мен жұмыс істеу кезіндегі жүйелілік
туралы есеп беру;
9.3.1.3 мұғаліммен əңгіме барысында жұмыс
барысын жоспарлау;
9.3.1.4 мақсатқа жету үшін жігерлік, өз еңбегіңнің жігерлі болуы үшін тəртіптілік пен
жауапкершілік таныту;
9.3.1.5 мұғалімнің сұрақтары бойынша жəне
өз бетінше жұмыстың орындалу үдерісін
талдау;
9.3.1.6 орындалған жұмыстың сапасын
бақылау;
9.3.1.7 өз еңбегінің нəтижесіқызығушылық
таныту;
9.3.1.8 іс-əрекеттерінің реттілігін жəне
орындалған жұмыстың сапасын ұжыммен
талқылау
3-тоқсан
9.1.1.1 өзге ұлт өкілдерінің пікіріне, тарихына, мəдениетіне құрметпен қарау;
9.1.1.2 қызмет көрсетушілердің еңбектерін
үйренуге жəне өз ойымен сипаттауға талпыну;
9.1.1.3 өз мүмкіндіктері жайлы , өзіне қажетті
тіршілігін қамтамасыз ету туралы түсініктің
болуы;
9.1.1.4 ас үй қызметшісінің жұмысы туралы
түсініктің болуы : міндеттері, негізгі талаптар;
9.1.1.5 аула сыпырушының жұмысы туралы
түсініктің болуы: міндеттері, негізгі талаптар;
9.1.1.6 тəрбиеші көмекшісінің жұмысы туралы түсініктің болуы: міндеттері, негізгі талаптар;
9.1.1.7 этикет жəне іскерлік қарым-қатынас
нормалары жайлы білу;
9.1.1.8 жұмыс орнында еңбек міндеттерін
орындамаған жағдайдағы жауапкершілікті
түсіну
9.1.2.2 резеңке қолғап туралы түсініктің болуы: қағидалары, ұқыпты қарау ережесі туралы білу
9.1.2.3 жұмыс орындарын ұйымдастыру;
9.1.2.4 қауіпсіз жұмыс істеу ережелерін
орындау;
9.1.2.5 құрылғыны қолдану
,электрополотерді қолдану кезіндегі
қауіпсіздік ережесі жайлы түсініктің болуы;
9.1.2.6 ыдыс жаутын құрал, оны қолдану ,
ыдыс жуатын машинаны қолднау кезіндегі
қауіпсіздік шаралары туралы түсініктің болуы;
9.1.2.7 тұрмыстық тоңазытқышты
қолданудағы қауіпсіздік ережелерін,
құрылғыны қолдану туралы түсініктің болуы
9.2.1.1 бұрынғы алынған аумақты тазарту
дағдыларын өңдеу жəне бекіту

3.Еңбек заттарын бағалау жəне талдау

2.4 Үй-жай
құрылысы

2.9 Еңбек
гигиенасының
негіздері,
өндірістік
санитария
жəне жеке
гигиена

9.2.1.1 бұрынғы алынған аумақты тазарту
дағдылары бойынша өңдеу жəне бекіту

Бөлім

3. Еңбек заттарын талдау жəне бағалау

2. Қызмет көрсетушілердің еңбек техналогиясы

2.1 Мектеп
алды аймақты жинау
2.3 Еденді
тазалау

2.Қызмет көрсетушінің технологиясы

(Жалғасы. Басы 14-20-беттерде)
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3.1 Еңбек
нəтижелерінің
бағалануы мен
талдануы

1.1 Қызмет
көрсетушілер
жайлы жалпы
мəліметтер

10.2.5.12 үй-жайларды тазалау үшін
қажетті жұмыс түрлерін дербес анықтау,
жоспарлау жəне жүргізу
10.2.7.1 асхана столын эстетикалық дизайн жəне қызмет көрсету туралы идеяны білу
10.2.9.1 тазалау жұмыстарын жүргізу
кезінде санитарлық-гигиеналық
ережелерді, жеке гигиена жəне этикеттің
ережелерін сақтау;
10.2.9.2 асхана дайындағанда санитарлық
талаптарды, этикеттің ережелерін сақтау
10.3.1.1 өндірісте , асханада
қызметкерлердің атқарған тазалау
жұмыстарына бақылау жүргізуді негізге
ала отырып жоспар құру жəне бағдарлау;
10.3.1.2 жұмыс істеу сапасы жəне
жұмсалған уақытқа тексеру жасау;
10.3.1.3 тазалауға қойылған
талаптарының нəтижесіне бағдарлау;
10.3.1.4 тапсырмаларының орындалуы жəне жоспарлау іс-əрекеттерінің
дəйектілігін — ауызша нұсқаулар арқылы
бағдарлау; 10.3.1.5 өзінің еңбегінің
нəтижесіне қызығушылық таныту;
10.3.1.6 өз еңбегінетəртіптілік пен
жауапкершілікті таныту;
10.3.1.7 талаптарға сəйкес жұмыс сапасын бағалау
3-тоқсан
10.1.1.1 əр түрлі дін, нəсіл , мəдениет
иелеріне төзімділікпен қарау;
10.1.1.2 əр түрлі еңбек етушілердің материалдарын жəне тəсілдерін салыстыру,
талдау;
10.1.1.3 өндіруші мекемені тазалаушы
қызметкерлерінің жұмысы, міндеттері, басты талаптары туралы түсінік болу;
10.1.1.4 іскерлік қарым-қатынас пен этикет нормаларын білу;
10.1.1.5 заңнамаға сəйкес материалдық
зиян тигізгені үшін жауапкершілікті сезіну
10.1.2.1 ұзын сырықта сақтау секторының
құрылысы, тағайындау қағидасы жəне
қауіпсіз жұмыс іскеу туралы білу;
10.1.2.2 паркетті еденнің жабдықталу мастикасын білу: мақсаты, түрлері, пайдалану, қауіпсіз жұмыс істеу ережесі, сақтау;
10.1.2.3 жылтыратылған жиһазды өңдеу
құралдарын білу: мақсаты, түрлері, пайдалану, сақтау; 10.1.2.4 түрлі жабдықты
жəне мүкəммалды өңдеу мен тазалауда қолданылатын жуғыш заттар туралы
білу: мақсаты, түрлері, пайдалану, сақтау
ережесі, ерітінді жасау;
10.1.2.5 ламинат жуатын жуғыш заттарды
ажырата білу: түрлері, қауіпсіз пайдалану
ережесі, сақтау;
10.1.2.6 жұмыс орнын ұйымдастыру;
10.1.2.7 қауіпсіз жұмыс істеу ережесін
орындау
10.2.1.1бұрын алынған аумақтың тазалық
дағдыларын шоғырландыру жəне қалыпқа
келтіру;
10.2.1.2аумақты тазарту үшін қажетті
жұмыс түрлерін өз бетімен анықтау, жоспарлау жəне орындау
10.2.2.1 бұрын алынған бөлмелердегі
өсімдіктерге күтім жасау дағдыларын
күшейту жəне қолдану;
10.2.2.2 өсімдіктерді күтіп-бағу үшін
қажетті жұмыс түрлерін өз бетімен
анықтау, жоспарлау жəне орындау
10.2.3.1 бұрын алынған едендерді тазарту
дағдыларын шоғырландыру жəне дамыту;
10.2.3.2 еденді тазарту үшін қажетті
жұмыс түрлерін өз бетімен анықтау, жоспарлау жəне орындау
10.2.5.1 күнделікті, апталық, маусымдық
тазалауды өндірістік жəне кеңсе
ғимараттарын орындау;
10.2.5.2 үй-жайларды тазалау үшін
қажетті жұмыс түрлерін дербес анықтау,
жоспарлау жəне жүргізу
10.2.7.2 ыдыс-аяқты жинау жəне тасымалдау үшін арбамен жұмыс істеу ережелерін
қолдану;
10.2.7.3 үстелдерді жуу;
10.2.7.4 қағаз пышақтарды дайындау
жəне оларды майлыққа орналастыру;
10.2.7.5 Үстелге арналған құралдарды
дəмдеуіштермен толтырыңыз жəне
қойыңыз;
10.2.7.6 орындықтарды дұрыс
орналастыру
10.2.7.7 арбашада лас ыдыстар мен науаларды жинау;
10.2.7.8 ластанған ыдыстарды тасымалдау; кезінде арбамен жұмыс істеу
ережелерінсақтау;
10.2.7.9 жуу бөлмесіндегі арбаларды
түсіру;
10.2.7.10 қоғамдық тамақтандыру
аймағындағы қоқысты жинау, тазалау, жинау жəне жою;
10.2.7.11 асхана бөлмесінің жиһазын
тазалаңыз;
10.2.7.12 түгендеуді, аспаптарды, жуғыш
заттарды таңдау;
10.2.7.13 əртүрлі жабындылармен
қабырғалар мен едендерді жуу;
10.2.7.14 Жуу цехының жұмысын
ұйымдастыру туралы идеясы болуы;
10.2.7.15 тамақ қалдықтарын жинау жəне
сақтау ережелерін біледі;
10.2.7.16 ас үй ыдыстарын, жабдықтар
мен контейнерлерді өңдеу: жуу жəне
кептіру;
10.2.7.17 тамақ қалдықтарын жинау;
10.2.7.18 қажетті ас үй жұмыстарының
түрлерін өз бетімен анықтау, жоспарлау
жəне орындау
10.2.9.1 қоғамдық тамақтандыру
кəсіпорынының аумағы мен үй-жайының
санитарлық талаптарын түсіну;
10.2.9.2 қоқыс жинау, сақтау жəне жою
ережелерін сақтау;
10.2.9.3 астық жинау жабдығы, қоқыс
контейнері үшін санитарлық-гигиеналық
талаптарды орындау;
10.2.9.4 арнайы киімдердің талаптары
мен санитарлық-гигиеналық талаптарын
орындау;
10.2.9.5 өндірістік жұмыс цехтарында
тазалаудың мəні туралы білу;
10.2.9.6 өндірістік кəсіпорын жұмысының
күн тəртібі маңыздылығын білу;
10.2.9.7 тазалауға бөлінген уақыты туралы білу
10.3.1.1 өндірісте, асханада
қызметкерлердің атқарған тазалау
жұмыстарына бақылау жүргізуді негізге
ала отырып жоспар құру жəне бағдарлау;
10.3.1.2 жұмыс істеу сапасы жəне
жұмсалған уақытқа тексеру жасау;
10.3.1.3 тазалауға қойылған
талаптарының нəтижесіне бағдарлау;
10.3.1.4 тапсырмаларының орындалуы жəне жоспарлау іс-əрекеттерінің
дəйектілігін — ауызша нұсқаулар арқылы
бағдарлау;
10.3.1.5 өзінің еңбегінің нəтижесіне
қызығушылық таныту;
10.3.1.6 өз еңбегінетəртіптілік пен
жауапкершілікті таныту;
10.3.1.7 талаптарға сəйкес жұмыс сапасын бағалау
4-тоқсан
10.1.1.1 əртүрлі дін, нəсіл , мəдениет
иелеріне төзімділікпен қарау; 10.1.1.2
əртүрлі еңбек етушілердің материалдарын жəне тəсілдерін салыстыру, талдау;
10.1.1.3 өндіруші мекемені тазалаушы
қызметкерлерінің жұмысы, міндеттері,
басты талаптары туралы түсінік болу;
10.1.1.4 іскерлік қарым-қатынас пен этикет нормаларын білу;
10.1.1.5 заңнамаға сəйкес материалдық
зиян тигізгені үшін жауапкершілікті сезіну
(Жалғасы 22-бетте)

RESMI

22
1.2 Еңбек заттарын жəне
құралдарын
бағалау

2.1 Мектеп
ауласындағы
тазалық жұмысы

2.2 Бөлмедегі
өсімдіктерге
күтім жасау;

2. Қызмет көрсетушінің технологиясы

2.3 Едендерді
тазалау

2.5 Бөлмедегі
тазалық

2.6 Ыдыстарға
күтім жасау
2.7 Асхана мен
асханада жұмыс
жасау
2.8 Төсек орынды таза ұстау
2.9 Еңбек
гигиенасының
негіздері,
өндірістік санитария жəне жеке
гигиена

10.1.2.1 ұзын сырықта сақтау секторының
құрылысы, тағайындау қағидасы жəне
қауіпсіз жұмыс іскеу туралы білу;
10.1.2.2 паркетті еденнің жабдықталу мастикасын білу: мақсаты, түрлері, пайдалану, қауіпсіз жұмыс істеу ережесі, сақтау;
10.1.2.3 жылтыратылған жиһазды өңдеу
құралдарын білу: мақсаты, түрлері, пайдалану, сақтау;
10.1.2.4 түрлі жабдықты жəне
мүкəммалды өңдеу мен тазалауда
қолданылатын жуғыш заттар туралы
білу: мақсаты, түрлері, пайдалану, сақтау
ережесі, ерітінді жасау;
10.1.2.5 ламинат жуатын жуғыш заттарды
ажырата білу: түрлері, қауіпсіз пайдалану
ережесі, сақтау;
10.1.2.6 жұмыс орнын ұйымдастыру;
10.1.2.7 қауіпсіз жұмыс істеу ережесін
орындау
10.2.1.1бұрын алынған аумақтың тазалық
дағдыларын шоғырландыру жəне қалыпқа
келтіру;
10.2.1.2 аумақты тазарту үшін қажетті
жұмыс түрлерін өз бетімен анықтау, жоспарлау жəне орындау
10.2.2.1 Бұрын алынған бөлме
өсімдіктеріне күтім жасау дағдыларын
күшейту жəне қолдану;
10.2.2.2 өсімдіктерді күтіп-бағу үшін
қажетті жұмыс түрлерін өз бетімен
анықтау, жоспарлау жəне орындау
10.2.3.1 бұрын алынған едендерді тазарту
дағдыларын шоғырландыру жəне дамыту;
10.2.3.2 еденді тазарту үшін қажетті
жұмыс түрлерін өз бетімен анықтау, жоспарлау жəне орындау
10.2.5.3 күнделікті, апталық, маусымдық
тазалауды өндірістік жəне кеңсе
ғимараттарын орындау;
10.2.5.4 үй-жайларды тазалау үшін
қажетті жұмыс түрлерін дербес анықтау,
жоспарлау жəне жүргізу
10.2.6.1 ыдыстарды жуу үшін қажетті
жұмыс түрлерін өз бетімен анықтау, жоспарлау жəне орындау;
10.2.7.1 самостоятельно определять, планировать и выполнять виды необходимых
кухонных работ
10.2.7.1 жууға қажетті жұмыс түрлерін өз
бетімен анықтау, жоспарлау жəне орындау
10.2.9.1 тазалау жұмыстарын жүргізу
кезінде санитарлық-гигиеналық
ережелерді, жеке гигиена жəне этикеттің
ережелерін сақтау;
10.2.9.2 асхана дайындағанда санитарлық
талаптарды, этикеттің ережелерін сақтау;
10.2.9.3 Қоғамдық тамақтандыру
кəсіпорынының аумағы мен үй-жайының
санитарлық талаптарын түсіну;
10.2.9.4 қоқыс жинау, сақтау жəне жою
ережелерін сақтау;

3.Еңбек заттарын бағалау жəне талдау

(Жалғасы. Басы 14-21-беттерде)

3.1 Еңбек
нəтижесіне
бағалау жəне
талдау
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10.2.9.5 астық жинау жабдығы, қоқыс
контейнері үшін санитарлық-гигиеналық
талаптарды орындауға;
10.2.9.6 арнайы киім нормалары мен
санитарлық-гигиеналық талаптарды
орындау; 10.2.9.5 өндірістік жұмыс цехтарында тазалаудың мəні туралы білу;
10.2.9.6 өндірістік кəсіпорын жұмысының
күн тəртібі маңыздылығын білу;
10.2.9.7 тазалауға бөлінген уақыты туралы білу
10.3.1.1 өндірісте, асханада
қызметкерлердің атқарған тазалау
жұмыстарына бақылау жүргізуді негізге
ала отырып жоспар құру жəне бағдарлау;
10.3.1.2 жұмыс істеу сапасы жəне
жұмсалған уақытқа тексеру жасау;
10.3.1.3 тазалауға қойылған
талаптарының нəтижесіне бағдарлау;
10.3.1.4 тапсырмаларының орындалуы жəне жоспарлау іс-əрекеттерінің
дəйектілігін — ауызша нұсқаулар арқылы
бағдарлау;
10.3.1.5 өзінің еңбегінің нəтижесіне
қызығушылық таныту;
10.3.1.6 өз еңбегінетəртіптілік пен
жауапкершілікті таныту;
10.3.1.7 талаптарға сəйкес жұмыс сапасын бағалау

7.2.4.4 аппликацияға
əртүрлі ою-өрнектер мен
əшекейлерді қолдану;
7.2.4.5
белгілі бір тақырыпқа дұрыс
композициялық құрылған,
көк жиек сызығын пайдаланып аппликация құрастыру;
7.2.4.6
парақтың мөлшеріне немесе еңбек объектісінің
түріне байланысты сюжетті
аппликацияның пропорциясын ою-өрнектің көлемін
анықтау;
7.2.4.7
геометриялық жəне өсімдік
текті пішіндерді қолданып
көлемді аппликация
құрастыру

2.5 Папьемаше

Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға арналған
7-9 (10) сыныптар үшін
«Кəсіби еңбекке баулу» пəнінен жаңартылған мазмұндағы
үлгілік оқу бағдарламасына 16-қосымша
«Кəсіби еңбекке баулу. Көркем еңбек»
оқу пəнінің мазмұны

2.6 Жұмсақ
ойыншық

7-сынып
7.1.1.1
өзін Қазақстанның азаматы
ретінде сезіну;
7.1.1.2
мұғалімнің көмегімен еңбек
пəнінің ерекшеліктерін
анықтау жəне білу

8-сынып
8.1.1.1
өз Отанына деген мақтаныш
сезімін көрсету;
8.1.1.2
еңбек пəнінің негізгі
ерекшеліктерін түсіну жəне
білімін көрсету

9-сынып
9.1.1.1 өзге халықтың тарихы мен мəдениетіне, əр
түрлі ой-пірлерге құрмет
көрсету;
9.1.1.2 еңбек пəнінің
ерекшеліктерін сипаттау
жəне өз бетінше оқуға
ұмтылу
9.1.2.1 өз бетінше жəне
8.1.2.1 жұмыс құралдары
1.2
7.1.2.1
мен құрылғыларының, өлшеу
сұрақтар бойынша
Матедемалыста, оқуда, ойынқұрылғыларының атауын білу;
тапсырмаға бағдарлау;
риалдарды, да, тұрмыста қолданылатын
8.1.2.2
9.1.2.2
құралдар
кейбір бұйымдар мен
мен
материалдардың атауын білу; қолданылатын материалдардың өз бетінше жəне
мұғалімнің сұрақтары
негізгі қасиеттері туралы
жабдық7.1.2.2
бойынша бұйым жасаудың
тарды тал- мұғалімнің көмегімен жұмысқа түсініктің болуы;
8.1.2.3
жұмыс жоспарын
дау
керекті материалдар мен
құралдарды іріктеу;
өндірістік материалдармен
құрастыру;
7.1.2.3 санитарлық-гигиеналық жұмыс жасаудағы санитарлық9.1.2.3 жұмыс барысында
ережелерді сақтау;
гигиеналық талаптарды, матери- санитарлық-гигиеналық
7.1.2.4 жұмыс орнын
алдарды сақтау ережелерін білу; талаптарды, құралдар мен
ұйымдастыру;
8.1.2.4 еңбек заттарын
құрылғылармен жұмыс жа7.1.2.5 жұмыстың қауіпсіздік
дайындауға керекті материалдар, сауда қауіпсіздік шаралаережелерін сақтау
құралдар мен құрылғылар тура- рын сақтау жəне білу
лы мəліметтің болуы

10-сынып
10.1.1.1 əртүрлі мəдениеттегі,
нəсілдегі, діни сенімдегі
адамдарға толеранттылық
көрсету;
10.1.1.2 еңбек заттарын
дайындаудың жолдары мен
материалдарын талдау, салыстыру
10.1.2.1 өз бетінше жұмысқа
керекті материалдар мен
құралдарды іріктеу;
10.1.2.2 еңбек заттарын
дайындауға арналған жəне ең
қолайлысын, материалдардың
əр түрін салыстыру;
10.1.2.3 өз бетінше
технологиялық карта,
сызбалық үлгі, бұйымды жасау жоспарымен жұмыс жасай білу

2.7
Изонить

9.2.7.1 «Изонить» техникасы бойынша кестелеу ерекшеліктерін білу
(графикалық сурет);
9.2.7.2 материалдарды,
құралдарды, құрылғыларды
дұрыс таңдай білу ;
9.2.7.3 кестелеудің техникалық тəсілдерін білу (бұрышты толтыру, айналасын толтыру);
9.2.7.4 бояу, түс, пішінін
үйлестіріп өрнектер, композициялар құрастыру, «Изонить»
техникасымен əр түрлі
бұйымдар жасау

2.8 Макраме

9.2.8.1 «Макраме» техникасының ерекшеліктерін, жіңішке
арқан, шпагат, бау, жіптің
маңызы мен қолданылуын
білу;
9.2.8.2 тоқыма бұйымдарының қасиетін білу: түсі,
қалыңдығы, кесілуі, бірігуі,
бұралуы, тоқылуы;
9.2.8.3 макраме технологиясын меңгеру (түйіндер: «капуцин», ілгекті, «фриволите», оң жəне теріс түйіндер,
репстен жасалған түйін,
тізбектер – «пико» жəне «жылан тəрізді»)

2) 2-бөлім «Еңбек заттарын дайындау технологиясы»:
2-кесте
Бөлімше
7-сынып
2.1 Көркемдік 7.2.1.1 моделдеу жəне
құрастыру
құрастыру объектісін
анықтау;
7.2.1.2 сызба, эскиз дайындау;
7.2.1.3 жұмыс жоспарын
құрастыру, материалдарды
іріктеу;
7.2.1.4 белгіленген
жоспарға сүйену

8-сынып
8.2.1.1 өз бетінше жəне
мұғалімнің ішінара көмегімен
үлгіні шынайы объект, иллюстрациямен салыстыру тапсырмасына бағдарлай білу;
8.2.1.2 өз бетінше жəне
мұғалімнің көмегімен бұйымды
жасау жоспарын құрастыру;
8.2.1.3 бұйымды жасауда
жоспарға сүйену

9-сынып
9.2.1.1 өз бетінше бұйымның
үлгісі бойынша тамсырмаға
бағдарлау;
9.2.1.2 əңгімелесу барысында
жұмыс жоспарын құрастыру
жəне үлгіні талдау;
9.2.1.3 технологиялық карта бойынша затты жасаудың
кезектілігін анықтау

10-сынып
10.2.1.1 еңбек бұйымдарын
дайындау кезектілігін өз
бетінше анықтау;
10.2.1.2
тұрмыстық жағдайда еңбек
заттарын қолдану мен
маңызын білу;
10.2.1.3 орындалған
жұмыстың сапасын үлгімен
салыстырып бағалай білу

2.2 Əшекейлі 7.2.2.1 əшекейлі өрнектер
шығарқұрастыру, геометриялық
машылық
пішіндер мен мүйіз тəрізді
элементтерді пайдалану;
7.2.2.2 қазақ ою-өрнектерін
ажырату: «Құс қанаты» ,
«Төртқұлақ», «Шаршы»;
7.2.2.3 шаршы, шеңбер,
ромб, сопақша, жолақшада
шексіз ою-өрнектерді
құрастыру;
7.2.2.4 жолақты жиекте
əшекей жасау
7.2.2.5
тұйықталған ою-өрнекті
құрастыруды орындау
(шаршы, ромб, шеңбер,
сопақшада);
7.2.2.6
əшекейлі əрлеуде түстерді
таңдап үйлестіре білу,
бояудың түстерін атау жəне
ажырату;
7.2.2.7 сызбаның бағытын,
суреттің шетін сақтай отырып, бояумен өрнектің
элементтерін бояу

8.2.2.1шаршы, шеңбер, ромб,
сопақша, жолақшада шексіз оюөрнектерді құрастыру;
8.2.2.2 қазақ өрнектерімен
керамикалық бұйымдарды
əшекейлеу ерекшеліктерін білу;
8.2.2.3 кесеге əшекей өрнектер
құрастыру.
8.2.2.4 ыдыстың сұлбасын қию.
8.2.2.5 жұмысқа құралдар мен
құрылғыларды, бояуларды дайындау
8.2.2.6 заттың пішінін ескеріп
өрнектерді құрастыру жəне
іріктеу; 8.2.2.7 қазақ оюөрнектерімен ыдыстың (кесе,
табақ, шəйнек) сұлбасын салу;
8.2.2.8 Хохломада таралған
бұйымдардың сызбасын салу
(құмыра, табақ)
8.2.2.9 қағаздан бұйымның пішінін
қию (кесе, құмыра, қасық);
8.2.2.10 сұлбаларды «шөп»
ою-өрнегін қолданып бірнеше
жеңіл графикалық элементтерді
жеткізе отырып қылқаламмен
кескіндемесін орындау

9.2.2.1 қазақ өрнектерімен
керамикалық бұйымдарды
көлемді əшекейлеудің
ерекшеліктерін білу;
9.2.2.2 керамикалық
бұйымдарды əшекейлеуде
мүйіз тəрізді элементтерді
қолдану;
9.2.2.3 əшекейлі өрнектерді
құрастыру құс қанаты, шаршы, төрт құлақ;
9.2.2.4 папье-машеден
көлемді ыдыс дайындау;
9.2.2.5
қағаздан дымковский
ойыншықтарының сұлбасын
қию (байбіше, ат, салт атты,
бала күтуші, үндік, əтеш)
9.2.2.6 дымковский
ойыншықтарының сұлбасын
қиғаш жолақ, əртүрлі
өрнектер, жолақтар, штрихтар
мен тұйықталған пішіндерді
қолданып кескіндеу

10.2.2.1 заттың көлемді
пішінін ескеріп ою-өрнек
құрастыру;
10.2.2.2 қазақ өрнектерімен
көлемді ыдыстарды
əшекейлеу (кесе, табақ,
шəйнек);
10.2.2.3 геометриялық
жəне өсімдік текті элементтерді қолданып орыс
өрнектерін құрастыру;
10.2.2.4 əшекейлі ою-өрнек
құрастыру: құс қанаты,
төрт құлақ, шаршы;
10.2.2.5 папье-машеден
көлемді ыдыс дайындау ;
10.2.2.6 өз бетінше заттың
көлемді пішінін ескеріп оюөрнек құрастыру;
10.2.2.7 қыл қалам мен
бояу таңдау, сызбасын
салу;
10.2.2.8 «шөп» оюөрнегін қолданып
ыдыстардың сұлбасына
хохлома кескіндемесін
қылқаламмен орындау

2.3. Матамен 7.2.3.1 бұйымды əшекейлеп
жұмыс
тігу үшін маталарды,
жіптерді таңдай білу;
7.2.3.2 қол тігістерін
орындау технологиясын
меңгеру: көктеу, сабақты,
ілмелі, кірес тəрізді торламалы;
7.2.3.3 қол тігісімен
қиылғандарды жабық
біріктіру тігістерін өңдеу:
қиғаш, крест тəрізді, астыртын;
7.2.3.4 қол тігісі арқылы
қиықтарды біріктіру;
7.2.3.5 қолмен көркемдеп
тігу туралы түсініктің болуы

8.2.3.1 кестеге арналған суретті
таңдау; 8.2.3.2 суретті матаға
түсіру;
8.2.3.3 кестеге арналған жіптерді
іріктеу;
8.2.3.4 бұйымды əртүрлі
тігістермен тігу;
8.2.3.5
мұғалімнің көмегімен пішу, тігу
қазақ ою-өрнегімен əшекейлеуді
жүзеге асыру: көрпеше, сөмке,
тұмысқа қажетті заттар, киім
бөлшектері;
8.2.3.6
ою-өрнекті пішу, негізін дайындай
білу, ою-өрнекті негізгі бөлшекке
қиғаш тігіс арқылы біріктіру,
өрнекті ілгекті тігіспен өңдеу

9.2.3.1 өз бетінше тамсырмаға бағдарлау; 9.2.3.2 өз
бетінше бұйымның үлгілерін
салыстыру; 9.2.3.3 өз бетінше
бұйымды жасаудың жұмыс
жоспарын құрастыру;
9.2.3.4 əртүрлі қол тігістерін
жасай білу (инені алға алу,
сабақты, көктеу, торламал).
9.2.3.5 қолмен қабу тəсілдері
мен маңызын білу;
9.2.3.6 ою-өрнектерді
бөлшектерден құрастыру;
9.2.3.7 бір бөлшекті жастық
тысты піше білу;
9.2.3.8 жастық тысты сəндеу
үшін мүйіз тəрізді өрнекті қию
жəне құрастыру;
9.2.3.9 ою-өрнекті негізгі
бөлікпен қол тігісімен
біріктіру;
9.2.3.10 жіптерді, фурнитураны дұрыс іріктеу;
9.2.3.11 бұйымды өңдеуді
аяқтау дағдыларын меңгеру
(тазалау, үтіктеу)

10.2.3.1 «ришелье»
қолданылатын, қол тігісі
үлгісінде кестелеу («бау»,
сабақтас, түйін);
10.2.3.2 үлгі бойынша кестелеу: қиылған
қарапайым, дөңес, ойып
жасалған;
10.2.3.3 қол тігістерінің
техникасын жəне оның
нұсқаларын меңгеру: тігіс
жолы, сабақтас, ілмекті,
крест тəрізді, жылан, шырша
10.2.3.4
есепті жəне бос тігістер;
10.2.3.5 көркемдік
безендіру, бұйымды өңдеу
(бұйымды рамкаға салу)
10.2.3.6 кестелеуде түстер
мен композициялық
шешімдерді өз бетінше
анықтау

2.4 Аппликация

8.2.4.1 қағазды қолдануды жəне
маңызын білу;
8.2.4.2 қағаздың ерекшеліктері
мен қасиетін білу: бүктелуі,
кесілуі, ылғалды сіңіруі,
қалыңдыңы, түсі;
8.2.4.3 бөлшектерді біріктіру
ережесін білу;

9.2.4.1 матадан «Аппликация» жасау техникасы бойынша бұйымды дайындаудың
ерекшелігін білу;
9.2.4.2 жұмыста қолданылатын материалдардың қасиеттерін анықтау: түсі, құрылымы, тоқылуы, өндірілуі;

10.2.4.1 «аппликация» техникасында қолданылатын
əртүрлі материалдар туралы мəліметтің болуы;
10.2.4.2 жұмыста қолданылатын материалдардың
қасиеттерін білу;

7.2.4.1 қағаз өндірісі туралы түсініктің болуы;
7.2.4.2 қағазды бүктеу
тəсілдерін меңгеру;
7.2.4.3 жазықтықта аппликация орындау, көлемді
жəне заттық аппликациялар;

10.2.4.3 əр түрлі материалдардан аппликация жасау техникасын меңгеру:
былғары, мата, қабық,
үгінді, құм;
10.2.4.4 аппликацияның
əр түрінде қолданылатын
құралдар мен құрылғыларды білу;
10.2.4.5 өз бетінше түсі
мен композициясы жағынан суретті таңдай білу;
10.2.4.6 шығармашылық
пен қиялды көрсету;
10.2.4.7 фон таңдау,
кескінін құрастыру, суретті
фонға көшіру;
10.2.4.8 желімдеу технологиясын меңгеру;
10.2.4.9 аппликацияның
əр түрінде қолданылатын
желімдеу құралдарын білу

8.2.6.1 жұмсақ ойыншық тігуге
арналған материалдарды таңдай
білу;
8.2.6.2 жұмсақ ойыншықтың негізгі жəне қосымша бөлшектерін
бөлу;
8.2.6.3 ойыншық дайындауда
үлгі, қима бойынша пішуді дайындай білу;
8.2.6.4 үлгі, қимабойынша матаны
пішуді жүзеге асыру;
8.2.6.5 негізгі жəне қосымша
бөлшектерді піше білу;
8.2.6.6 біріктіретін қол тігістерін
жасау технологиясын меңгеру
(ілмелі, қиғаш).
8.2.6.7 жіп, тоқыма бау, фурнитураны дұрыс іріктеу

1-кесте
Бөлімше
1.1 Еңбек
пəні туралы жалпы
мəлімет

9.2.4.3 біріктіру технологиясын меңгеру (тігу, желімдеу);
9.2.4.4 қажетті желімдердің
құрамын таңдау: клейстер,
казеинді желім, ПВА;
9.2.4.5 крахмалданбаған
матаны қию тəсілдерін білу,
матаны бөлшектерді пішуге
дайындау;
9.2.4.6 матадан гүл жасау
үшін бөлшектерін пішуге матаны дайындау;
9.2.4.7 бояу, пішін, түсті үйлестіре отырып композициялар, өрнектер құрастыру

7.2.5.1 бұйымдарды жасауда папье-маше технологиясын білу;
7.2.5.2 клейстер дайындай білу;
7.2.5.3 бұйымның пішінін
желімдеуге алдын ала
дайындықты жүзеге асыра білу;
7.2.5.4 бұйымға қажетті
пішінді қағаз қабаттарынан
желімдеу;
7.2.5.5 бұйымды кептіре
білу;
7.2.5.6 папье-машені
пішіннен алу;
7.2.5.7 бұйымды түпкілікті
өңдеу: бұйымның екі бөлігін
желімдеу, бұйымның
сыртқы бетін тегістеу

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

132. «Кəсіби еңбекке баулу. Көркем еңбек» профилі бойынша
бағдарлама келесі бөлімдерді қамтиды:
1) 1-бөлім «Материалтану. Құралдар мен жабдықтар»;
2) 2-бөлім «Еңбек заттарын дайындау технологиясы»;
3) 3-бөлім «Еңбек заттарын талдау жəне бағалау».
133. «Материалтану. Құралдар жəне жабдықтар» бөлімі келесі
бөлімшелерден тұрады:
1) еңбек пəні туралы жалпы мəлімет;
2) материалдарды, құралдар мен жабдықтарды талдау.
134. «Еңбек заттарын дайындау технологиясы» бөлімі келесі
бөлімшелерден тұрады:
1) көркемдік құрастыру;
2) əшекейлі шығармашылық;
3) матамен жұмыс;
4) аппликация;
5) папье-маше;
6) жұмсақ ойыншық;
7) изонить;
8) макраме;
9) тоқу;
10) былғарымен жұмыс.
135. «Еңбек заттарын талдау жəне бағалау» бөлімі келесі бөлімшеден тұрады:
1) еңбек заттарын талдау жəне бағалау.
136. Оқыту мақсаттарының жүйесі:
1) 1-бөлім «Материалтану. Құралдар жəне жабдықтар»:

8.2.4.4 бөлшектерді біріктіретін
желімдердің құрамын білу (клейстер, казеинді желім, ПВА);
8.2.4.5 парақтан көлемді бұйым
жасай білу;
8.2.4.6 қағазды бедерлеу, бүгу,
симметриялы қию технологиясын
меңгеру

2.9 Тоқу

7.2.9.1 тоқыма бізбен
тоқудың шығу тарихын білу;
7.2.9.2
ілгектердің түрлерін ажырату (сыртқы, ішкі тігіс)
7.2.9.3 бөкебай мен
қалпақты сыртқы жəне ішкі
ілгектермен тоқудың оңай
техникасын меңгеру;
7.2.9.4 бұйымды бізбен тоқу
ерекшеліктерін меңгеру;
7.2.9.5 тоқыма жіптің
қасиетін білу: сапасы,
түсі, қалыңдығы, кесілуі,
тарқатылуы, шатасуы

8.2.9.1 əртүрлі бұйымдарды тоқу
үшін тоқыма жібін іріктей білу;
8.2.9.2
бұйымның сипаты мен жіптің
жуандығы бойынша бізді іріктеп
алу;
8.2.9.3 жеңіл ою-өрнектерді тоқу
техникасын меңгеру;
8.9.2.4
əртүрлі өрнектермен шағын
бұйымды тоқу

2.10
Былғарымен
жұмыс

9.2.9.1 жаға мен жеңді бізбен
тоқу технологиясын меңгеру;
9.2.9.2 өз бетінше жəне
мұғалімнің кеңесімен киімнің
өлшектерін тоқу;
9.2.9.3 инемен тоқу ерекшелігін білу;
9.2.9.4 тоқу үшін инелер мен
жіптерді іріктей білу;
9.2.9.5 əртүрлі ілгек
түрлерімен тоқу техникасын
меңгеру (бос ілгек, аласа
қатар, шалып тоқу, екі шалмалы, айналма ілгектер);
9.2.8.6 ілмектер жиынтығы,
қосымша ілмектерді қосу жəне
азайту, жабық ілмектер тəсілі

10.2.9.1 біз жəне ілгекпен
əр түрлі бұйымдарды өз
бетінше тоқу;
10.2.9.2 бұйымды соңғы
өңдеуді жүзеге асыру: жуу,
кептіру, үтіктеу.
10.2.9.3 кестелеу техникасын қолданып сəндікқолданбалы өнер заттарын
дайындау: картина, панно

9.2.10.1
былғарыны қолдану мен
маңызын, былғарыдан бұйым
дайындау ерекшеліктерін
білу;
9.2.10.2
былғарының қасиеттерін білу;
9.2.10.3
былғарымен жұмыс жасауға
арналған құралдар мен
құрылғыларды білу;
9.2.10.4 сызбаүлгі, қима,
пішуді дайындай білу;
9.2.10.5
материалдарды сақтау
ережесін білу;
9.2.10.6
былғарыны өңдеу тəсілдері
мен технологиясын меңгеру;
9.2.10.7
өрнектер мен композицияларды құрастыра білу;
9.2.10.8 былғарыдан сəндікқолданбалы өнер заттарын
жасау: картиналар, тақталар,
кəдесыйлар

10.2.10.1 ескі былғарыны
өңдеуге дайындау;
10.2.10.2 былғарыны
тегістеу жəне бояу техникасын меңгеру;
10.2.10.3 өз бетінше
жұмысқа арналған құралдар мен құрылғыларды
іріктеу;
10.2.10.4 түрлі бөлшектерді сұлбалау, үлгілеу,
пішімін дайындау (гүлдер
мен жапырақтар)
10.2.10.5 былғарының
бөлшектерін белгілеуді
ұтымды жүзеге асыру;
10.2.10.6 былғарыдан
бөлшектерді үлгілеу;
10.2.10.7 балауыз, электр
плитасы, керосин шамында бөлшектерді өңдеу;
10.2.10.8 «жмурка»
техникасы бойынша
бөлшектерді өңдеу;
10.2.10.9 лакталған
былғарыны өңдеу;
10.2.10.10 сəндік-қолданбалы өнер бұйымдарын
былғарыдан жасау

3) 3-бөлім «Еңбек заттарын талдау жəне бағалау»:
3-кесте
Бөлімше
3.1.
Еңбек
заттарын талдау жəне
бағалау

7-сынып
7. 3.1.1 өз жұмысын жəне
жолдастарының жұмысын
бағалауға жəне талдауға
ұмтылу;
7.3.1.2 жұмыста жетістіктер
мен кемшіліктерді
белгілеу;
7.3.1.3
оқыған терминдерді
сөздік есепте қолданып,
орындалған жұмыс туралы
есеп жасау;
7. 3.1.4 алған білімді
практикалық іс-əрекетте
қолдану

8-сынып
8.3.1.1 мұғалімнің ішінара көмегімен
ағымдық өзіндік бақылауды жүзеге
асыру;
8.3.1.2 жұмыстың сапасын тексеру;
8.3.1.3 сөзінде техникалық
терминдерді қолдану;
8.3.1.4
мұғалімнің сұрақтары бойынша жəне
өз бетімен орындалған жұмыс туралы
сөздік есепті жүзеге асыру;
8.3.1.5
мұғалімнің сұрақтары бойынша жəне
өз бетімен өз бұйымын толыққанды
талдауға ұмтылу;
8.3.1.6 өлшеуіш құралдардың
көмегімен жəне көзбен қарап
бұйымның өлшемін анықтау
(Жалғасы 23-бетте)

9-сынып
9.3.1.1 техникалық терминологияны қолданып,
өз жұмысында жəне
басқалардың жұмысында
көрсетілген идеялар мен
тақырыптарды сипаттау;
9.3.1.2
өз жұмысын жəне
басқалардың жұмысын
бейімдеу, жетілдіру бойынша
конструктивті түсініктемелер
қабылдау жəне ұсыныстар
жасау;
9.3.1.3
дайын жұмысты сыныпқа
көрсетіп, презентация жасау

10-сынып
10.3.1.1
техникалық терминологияны қолданып,
өз жұмысын жəне
басқалардың жұмысын
құру үшін қолданылатын
əдістер мен тəсілдерді
талқылау жəне бағалау;
10.3.1.2
қолданылған идеяларды
салыстыруға негізделіп,
өз жұмысын жəне
басқалардың жұмысын
бейімдеу, жетілдіру бойынша сыни ұсыныстар
жасау
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1. Материалтану. Құралдар мен
жабдықтар

3.Еңбек заттарын талдау жəне бағалау

3-тоқсан
7.1.1.1 өзін Қазақстанның азаматы
ретінде сезіну;
7.1.1.2 мұғалімнің көмегімен еңбек
пəнінің ерекшеліктерін анықтау жəне білу
7.1.2.1 демалыста, оқуда, ойында,
1.2
Материалдарды, тұрмыста қолданылатын кейбір бұйымдар мен материалдардың атауын білу;
құралдар мен
7.1.2.2 мұғалімнің көмегімен жұмысқа
жабдықтарды
керекті материалдар мен құралдарды
талдау
іріктеу; 7.1.2.3 санитарлық-гигиеналық
ережелерді сақтау; 7.1.2.4 жұмыс орнын ұйымдастыру; 7.1.2.5 жұмыстың
қауіпсіздік ережелерін сақтау

2.9 Тоқу

1.1 Еңбек пəні
туралы жалпы
мəлімет

7.2.9.1 тоқыма бізбен тоқудың шығу тарихын білу;
7.2.9.2 ілгектердің түрлерін ажырату
(сыртқы, ішкі тігіс)
7.2.9.3 бөкебай мен қалпақты сыртқы
жəне ішкі ілгектермен тоқудың оңай техникасын меңгеру; 7.2.9.4 бұйымды бізбен
тоқу ерекшеліктерін меңгеру;
7.2.9.5 тоқыма жіптің қасиетін білу: сапасы, түсі, қалыңдығы, кесілуі, тарқатылуы,
шатасуы

3.1 Еңбек затта- 7.3.3.1 өз жұмысын жəне жолдастарының
рын талдау жəне жұмысын бағалауға жəне талдауға
бағалау
ұмтылу;
7.3.3.2 жұмыстың жетістіктері мен
кемшіліктерін белгілеу;
7.3.3.3 оқыған терминдерді сөздік есепте қолданып, орындалған жұмыс туралы
есеп жасау;
7.3.3.4 алған білімді практикалық ісəрекетте қолдану

Бөлім
1. Материалтану.
Құралдар мен жабдықтар

1.1 Еңбек пəні
туралы жалпы
мəлімет
1.2
Материалдарды,
құралдар мен
жабдықтарды
талдау

8.1.2.1 жұмыс құралдары мен құрылғыларының, өлшеу құрылғыларының
атауын білу;
8.1.2.2 қолданылатын материалдардың
негізгі қасиеттері туралы түсініктің болуы;
8.1.2.3 өндірістік материалдармен жұмыс
жасаудағы санитарлық-гигиеналық талаптарды, материалдарды сақтау ережелерін
білу;
2.1 Көркемдік
8.2.1.1 өз бетінше жəне мұғалімнің
құрастыру
ішінара көмегімен үлгіні шынайы объект,
иллюстрациямен салыстыру тапсырмасына бағдарлай білу;
8.2.1.2 өз бетінше жəне мұғалімнің көмегімен бұйымды жасау жоспарын құрастыру;
8.2.1.3 бұйымды жасауда жоспарға
сүйену
2.2 Əшекейлі
8.2.2.1 шаршы, шеңбер, ромб, сопақша,
шығармашылық жолақшада шексіз ою-өрнектерді
құрастыру;
8.2.2.2 қазақ өрнектерімен керамикалық
бұйымдарды əшекейлеу ерекшеліктерін
білу;
8.2.2.3 кесеге əшекей өрнектер құрастыру;
8.2.2.4 ыдыстың сұлбасын қию;
8.2.2.5 жұмысқа құралдар мен
құрылғыларды, бояуларды дайындау;
8.2.2.6 заттың пішінін ескеріп өрнектерді
құрастыру жəне іріктеу;
8.2.2.7 қазақ ою-өрнектерімен ыдыстың
(кесе, табақ, шəйнек) сұлбасын салу;
8.2.2.8 Хохломада таралған бұйымдардың
сызбасын салу (құмыра, табақ)
2.4 Аппликация 8.2.4.1 қағазды қолдануды жəне маңызын
білу;
8.2.4.2 қағаздың ерекшеліктері мен
қасиетін білу: бүктелуі, кесілуі, ылғалды
сіңіруі, қалыңдыңы, түсі;
8.2.4.3 бөлшектерді біріктіру ережесін
білу;
8.2.4.4 бөлшектерді біріктіретін желімдердің құрамын білу (клейстер, казеинді
желім, ПВА);
8.2.4.5 парақтан көлемді бұйым жасай
білу;
8.2.4.6 қағазды бедерлеу, бүгу, симметриялы қию технологиясын меңгеру
2.9 Тоқу
8.2.9.1 əртүрлі бұйымдарды тоқу үшін
тоқыма жібін іріктей білу;
8.2.9.2 бұйымның сипаты мен жіптің
жуандығы бойынша бізді іріктеп алу;
8.2.9.3 жеңіл ою-өрнектерді тоқу техникасын меңгеру
3.1 Еңбек зат8.3.3.1 мұғалімнің ішінара көмегімен
тарын талдау
ағымдық өзіндік бақылауды жүзеге асыру;
жəне бағалау
8.3.3.2 жұмыстың сапасын тексеру;
8.3.3.3 сөзінде техникалық терминдерді
қолдану;
8.3.3.4 мұғалімнің сұрақтары бойынша
жəне өз бетімен орындалған жұмыс туралы сөздік есепті жүзеге асыру
3-тоқсан
1.1 Еңбек пəні
8.1.1.1 өз Отанына деген мақтаныш
туралы жалпы
сезімін көрсету;
мəлімет
8.1.1.2 еңбек пəнінің негізгі ерекшеліктерін
түсіну жəне білімін көрсету
8.1.2.1 жұмыс құралдары мен құрылғыла1.2
Материалдарды, рының, өлшеу құрылғыларының атауын
білу; 8.1.2.2 қолданылатын материалқұралдар мен
дардың негізгі қасиеттері туралы түсініктің
жабдықтарды
болуы; 8.1.2.3 өндірістік материалдармен
талдау
жұмыс жасаудағы санитарлық-гигиеналық
талаптарды, материалдарды сақтау
ережелерін білу;
8.1.2.4 еңбек заттарын дайындауға
керекті материалдар, құралдар мен
құрылғылар туралы мəліметтің болуы
2.1 Көркемдік
құрастыру

3.Еңбек заттарын талдау жəне
бағалау
1. Материалтану. Құралдар мен
жабдықтар

2-тоқсан
8.1.1.1 еңбек пəнінің негізгі ерекшеліктерін
түсіну жəне білімін көрсету

8.2.1.1 өз бетінше жəне мұғалімнің
ішінара көмегімен үлгіні шынайы объект,
иллюстрациямен салыстыру тапсырмасына бағдарлай білу;
8.2.1.2 өз бетінше жəне мұғалімнің
көмегімен бұйымды жасау жоспарын
құрастыру;
8.2.1.3 бұйымды жасауда жоспарға
сүйену
2.2 Əшекейлі
8.2.2.1 шаршы, шеңбер, ромб, сопақша,
шығармашылық жолақшада шексіз ою-өрнектерді
құрастыру; 8.2.2.2 қазақ өрнектерімен
керамикалық бұйымдарды əшекейлеу
ерекшеліктерін білу;
8.2.2.3 кесеге əшекей өрнектер құрастыру.
8.2.2.4 ыдыстың сұлбасын қию;
8.2.2.5 жұмысқа құралдар мен
құрылғыларды, бояуларды дайындау;
8.2.2.6 заттың пішінін ескеріп өрнектерді
құрастыру жəне іріктеу;
8.2.2.7 қазақ ою-өрнектерімен ыдыстың
(кесе, табақ, шəйнек) сұлбасын салу;
8.2.2.8 Хохломада таралған бұйымдардың
сызбасын салу (құмыра, табақ);
8.2.2.9 қағаздан бұйымның пішінін қию
(кесе, құмыра, қасық);
8.2.2.10 сұлбаларды «шөп» ою-өрнегін
қолданып бірнеше жеңіл графикалық
элементтерді жеткізе отырып
қылқаламмен кескіндемесін орындау
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2.Еңбек заттарын дайындау технологиясы
3.Еңбек заттарын
талдау жəне бағалау

8.2.1.1 өз бетінше жəне мұғалімнің
көмегімен бұйымды жасау жоспарын
құрастыру;
8.2.1.2 бұйымды жасауда жоспарға
сүйену
2.2 Əшекейлі
8.2.2.1 шаршы, шеңбер, ромб, сопақша,
шығармашылық жолақшада шексіз ою-өрнектерді
құрастыру;
8.2.2.2 қазақ өрнектерімен керамикалық
бұйымдарды əшекейлеу ерекшеліктерін
білу;
8.2.2.3 кесеге əшекей өрнектер құрастыру;
8.2.2.4 ыдыстың сұлбасын қию;
8.2.2.5 жұмысқа құралдар мен
құрылғыларды, бояуларды дайындау;
8.2.2.6 заттың пішінін ескеріп өрнектерді
құрастыру жəне іріктеу
2.4 Аппликация 8.2.4.1 қағазды қолдануды жəне маңызын
білу;
8.2.4.2 қағаздың ерекшеліктері мен
қасиетін білу: бүктелуі, кесілуі, ылғалды
сіңіруі, қалыңдыңы, түсі;
8.2.4.3 бөлшектерді біріктіру ережесін
білу;
8.2.4.4 бөлшектерді біріктіретін
желімдердің құрамын білу (клейстер,
казеинді желім, ПВА);
8.2.4.5 парақтан көлемді бұйым жасай
білу;
8.2.4.6 қағазды бедерлеу, бүгу, симметриялы қию технологиясын меңгеру
2.9 Тоқу
8.2.9.1 жеңіл ою-өрнектерді тоқу техникасын меңгеру
3.1 Еңбек зат8.3.3.1 мұғалімнің ішінара көмегімен
тарын талдау
ағымдық өзіндік бақылауды жүзеге асыру;
жəне бағалау
8.3.3.2 жұмыстың сапасын тексеру;
8.3.3.3 сөзінде техникалық терминдерді
қолдану

3.Еңбек заттарын талдау жəне
бағалау

7.1.2.1 мұғалімнің көмегімен жұмысқа
керекті материалдар мен құралдарды
іріктеу;
7.1.2.2 санитарлық-гигиеналық
ережелерді сақтау;
7.1.2.3 жұмыс орнын ұйымдастыру;
7.1.2.4 жұмыстың қауіпсіздік ережелерін
сақтау
2.1 Көркемдік
7.2.1.1 моделдеу жəне құрастыру
құрастыру
объектісін анықтау;
7.2.1.2 сызба, эскиз дайындау;
7.2.1.3 жұмыс жоспарын құрастыру, материалдарды іріктеу;
7.2.1.4 белгіленген жоспарға сүйену
2.2 Əшекейлі
7.2.2.1 əшекейлі өрнектер құрастыру,
шығармашылық геометриялық пішіндер мен мүйіз тəрізді
элементтерді пайдалану;
7.2.2.2 қазақ ою-өрнектерін ажырату:
«Құс қанаты», «Төртқұлақ», «Шаршы»;
7.2.2.3 шаршы, шеңбер, ромб, сопақша,
жолақшада шексіз ою-өрнектерді
құрастыру;
7.2.2.4 жолақты жиекте əшекей жасау;
7.2.2.5 тұйықталған ою-өрнекті
құрастыруды орындау (шаршы, ромб,
шеңбер, сопақшада);
7.2.2.6 əшекейлі əрлеуде түстерді таңдап
үйлестіре білу, бояудың түстерін атау
жəне ажырату;
7.2.2.7 сызбаның бағытын, суреттің
шетін сақтай отырып, бояумен өрнектің
элементтерін бояу
2.3 Матамен
7.2.3.1 бұйымды əшекейлеп тігу үшін мажұмыс
таларды, жіптерді таңдай білу;
7.2.3.2 қол тігістерін орындау технологиясын меңгеру: көктеу, сабақты, ілмелі,
кірес тəрізді торламалы;
7.2.3.3 қол тігісімен қиылғандарды жабық
біріктіру тігістерін өңдеу: қиғаш, крест
тəрізді, астыртын;
7.2.3.4 қол тігісі арқылы қиықтарды
біріктіру;
7.2.3.5 қолмен көркемдеп тігу туралы
түсініктің болуы
2.4 Аппликация 7.2.4.1 қағаз өндірісі туралы түсініктің
болуы;
7.2.4.2 қағазды бүктеу тəсілдерін
меңгеру;
7.2.4.3 жазықтықта аппликация орындау,
көлемді жəне заттық аппликациялар;
7.2.4.4 аппликацияға əртүрлі оюөрнектер мен əшекейлерді қолдану;
7.2.4.5 белгілі бір тақырыпқа дұрыс
композициялық құрылған, көк жиек
сызығын пайдаланып аппликация
құрастыру;
2.5 Папье-маше 7.2.5.1 бұйымдарды жасауда папье-маше технологиясын білу;
7.2.5.2 клейстер дайындай білу;
7.2.5.3 бұйымның пішінін желімдеуге алдын ала дайындықты жүзеге асыра білу;
7.2.5.4 бұйымға қажетті пішінді қағаз
қабаттарынан желімдеу
2.9 Тоқу
7.2.9.1 бөкебай мен қалпақты сыртқы
жəне ішкі ілгектермен тоқудың оңай техникасын меңгеру;
7.2.9.2 бұйымды бізбен тоқу
ерекшеліктерін меңгеру
3.1 Еңбек затта- 7.3.3.1 өз жұмысын жəне жолдастарының
рын талдау жəне жұмысын бағалауға жəне талдауға
бағалау
ұмтылу;
7.3.3.2 жұмыстың жетістіктері мен
кемшіліктерін белгілеу;
7.3.3.3 оқыған терминдерді сөздік есепте қолданып, орындалған жұмыс туралы
есеп жасау;

8.1.2.1 қолданылатын материалдардың
негізгі қасиеттері туралы түсініктің болуы;
8.1.2.2 өндірістік материалдармен жұмыс
жасаудағы санитарлық-гигиеналық талаптарды, материалдарды сақтау ережелерін
білу

3) 9-сынып:
6-кесте
Бөлім

2-тоқсан
7.1.1.1 мұғалімнің көмегімен еңбек
пəнінің ерекшеліктерін анықтау жəне білу

1-тоқсан
8.1.1.1 еңбек пəнінің негізгі ерекшеліктерін
түсіну жəне білімін көрсету

8.2.3.1 кестеге арналған суретті таңдау;
8.2.3.2 суретті матаға түсіру;
8.2.3.3 кестеге арналған жіптерді іріктеу;
8.2.3.4 бұйымды əр түрлі тігістермен тігу
2.6 Жұмсақ
8.2.6.1 жұмсақ ойыншық тігуге арналған
ойыншық
материалдарды таңдай білу;
8.2.6.2 жұмсақ ойыншықтың негізгі жəне
қосымша бөлшектерін бөлу;
8.2.6.3 ойыншық дайындауда үлгі, қима
бойынша пішуді дайындай білу;
8.2.6.4 үлгі, қимабойынша матаны пішуді
жүзеге асыру;
8.2.6.5 негізгі жəне қосымша бөлшектерді
піше білу;
8.2.6.6 біріктіретін қол тігістерін жасау технологиясын меңгеру (ілмелі, қиғаш);
8.2.6.7 жіп, тоқыма бау, фурнитураны
дұрыс іріктеу
2.9 Тоқу
8.2.9.1 əртүрлі бұйымдарды тоқу үшін
тоқыма жібін іріктей білу;
8.2.9.2 бұйымның сипаты мен жіптің
жуандығы бойынша бізді іріктеп алу;
8.2.9.3 жеңіл ою-өрнектерді тоқу техникасын меңгеру;
8.2.9.4 əртүрлі өрнектермен шағын
бұйымды тоқу
3.1 Еңбек зат8.3.3.1 мұғалімнің ішінара көмегімен
тарын талдау
ағымдық өзіндік бақылауды жүзеге асыру;
жəне бағалау
8.3.3.2 жұмыстың сапасын тексеру;
8.3.3.3 сөзінде техникалық терминдерді
қолдану;
8.3.3.4 мұғалімнің сұрақтары бойынша
жəне өз бетімен орындалған жұмыс туралы сөздік есепті жүзеге асыру;
8.3.3.5 мұғалімнің сұрақтары бойынша
жəне өз бетімен өз бұйымын толыққанды
талдауға ұмтылу; 8.3.3.6 өлшеуіш
құралдардың көмегімен жəне көзбен
қарап бұйымның өлшемін анықтау.
4-тоқсан
1.1 Еңбек пəні
8.1.1.1 өз Отанына деген мақтаныш
туралы жалпы
сезімін көрсету;
мəлімет
8.1.1.2 еңбек пəнінің негізгі ерекшеліктерін
түсіну жəне білімін көрсету
1.2
8.1.2.1 жұмыс құралдары мен құрылғыМатериалдарды, ларының, өлшеу құрылғыларының
құралдар мен
атауын білу;
жабдықтарды
8.1.2.2 қолданылатын материалдардың
талдау
негізгі қасиеттері туралы түсініктің болуы;
8.1.2.3 өндірістік материалдармен жұмыс
жасаудағы санитарлық-гигиеналық талаптарды, материалдарды сақтау ережелерін
білу;
8.1.2.4 еңбек заттарын дайындауға
керекті материалдар, құралдар мен
құрылғылар туралы мəліметтің болуы
2.3 Матамен
8.2.3.1 кестеге арналған суретті таңдау;
жұмыс
8.2.3.2 суретті матаға түсіру;
8.2.3.3 кестеге арналған жіптерді іріктеу;
8.2.3.4 бұйымды əр түрлі тігістермен тігу;
8.2.3.5 мұғалімнің көмегімен пішу, тігу
қазақ ою-өрнегімен əшекейлеуді жүзеге
асыру: көрпеше, сөмке, тұмысқа қажетті
заттар, киім бөлшектері;
8.2.3.6 ою-өрнекті пішу, негізін дайындай білу, ою-өрнекті негізгі бөлшекке
қиғаш тігіс арқылы біріктіру, өрнекті ілгекті
тігіспен өңдеу
2.6 Жұмсақ
8.2.6.1 жұмсақ ойыншық тігуге арналған
ойыншық
материалдарды таңдай білу;
8.2.6.2 жұмсақ ойыншықтың негізгі жəне
қосымша бөлшектерін бөлу;
8.2.6.3 ойыншық дайындауда үлгі, қима
бойынша пішуді дайындай білу;
8.2.6.4 үлгі, қимабойынша матаны пішуді
жүзеге асыру;
8.2.6.5 негізгі жəне қосымша бөлшектерді
піше білу;
8.2.6.6 біріктіретін қол тігістерін жасау технологиясын меңгеру (ілмелі, қиғаш)
8.2.6.7 жіп, тоқыма бау, фурнитураны
дұрыс іріктеу
2.9 Тоқу
8.2.9.1 əртүрлі бұйымдарды тоқу үшін
тоқыма жібін іріктей білу;
8.2.9.2 бұйымның сипаты мен жіптің
жуандығы бойынша бізді іріктеп алу;
8.2.9.3 жеңіл ою-өрнектерді тоқу техникасын меңгеру;
8.2.9.4 əртүрлі өрнектермен шағын
бұйымды тоқу
3.1 Еңбек зат8.3.1.1 мұғалімнің ішінара көмегімен
тарын талдау
ағымдық өзіндік бақылауды жүзеге асыру;
жəне бағалау
8.3.1.2 жұмыстың сапасын тексеру;
8.3.1.3 сөзінде техникалық терминдерді
қолдану;
8.3.1.4 мұғалімнің сұрақтары бойынша
жəне өз бетімен орындалған жұмыс туралы сөздік есепті жүзеге асыру;
8.3.1.5 мұғалімнің сұрақтары бойынша
жəне өз бетімен өз бұйымын толыққанды
талдауға ұмтылу;
8.3.1.6 өлшеуіш құралдардың көмегімен
жəне көзбен қарап бұйымның өлшемін
анықтау

Бөлімше

1. Материалтану.
Құралдар мен жабдықтар

1.1 Еңбек пəні
туралы жалпы
мəлімет
1.2
Материалдарды,
құралдар мен
жабдықтарды
талдау

1.1 Еңбек пəні
туралы жалпы
мəлімет
1.2
Материалдарды,
құралдар мен
жабдықтарды
талдау

Оқу мақсаттары

1.1 Еңбек пəні
туралы жалпы
мəлімет
1.2
Материалдарды,
құралдар мен
жабдықтарды
талдау

2.Еңбек заттарын дайындау технологиясы

2. Еңбек заттарын дайындау технологиясы

1. Материалтану. Құралдар
мен жабдықтар

3.Еңбек заттарын талдау жəне бағалау

2.9 Тоқу

1. Материалтану. Құралдар
мен жабдықтар

2.5 Папье-маше

Бөлімше

2.3 Матамен
жұмыс

2.1 Көркемдік
құрастыру

2.Еңбек заттарын дайындау технологиясы

2.4 Аппликация

2) 8-сынып:
5-кесте

3.Еңбек заттарын талдау жəне бағалау
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2.3 Матамен
жұмыс

7.2.1.1 мұғалімнің көмегімен жұмыс жоспарын құрастыру, материалдарды
іріктеу;
7.2.1.2 белгіленген жоспарға сүйену
7.2.2.1 əшекейлі өрнектер құрастыру,
геометриялық пішіндер мен мүйіз тəрізді
элементтерді пайдалану;
7.2.2.2 қазақ ою-өрнектерін ажырату:
«Құс қанаты», «Төртқұлақ», «Шаршы»
7.2.3.1 бұйымды əшекейлеп тігу үшін маталарды, жіптерді таңдай білу;
7.2.3.2 қол тігістерін орындау технологиясын меңгеру: көктеу, сабақты, ілмелі,
кірес тəрізді торламалы;
7.2.3.4 қол тігісі арқылы қиықтарды
біріктіру
7.2.4.1 қағаз өндірісі туралы түсініктің
болуы;
7.2.4.2 қағазды бүктеу тəсілдерін
меңгеру;
7.2.4.3 жазықтықта аппликация орындау,
көлемді жəне заттық аппликациялар;
7.2.4.4 аппликацияға əртүрлі оюөрнектер мен əшекейлерді қолдану
7.2.5.1 бұйымдарды жасауда папье-маше технологиясын білу;
7.2.5.2 клейстер дайындай білу;
7.2.5.3 бұйымның пішінін желімдеуге алдын ала дайындықты жүзеге асыра білу;
7.2.5.4 бұйымға қажетті пішінді қағаз
қабаттарынан желімдеу
7.2.9.1 тоқыма бізбен тоқудың шығу тарихын білу;
7.2.9.2 ілгектердің түрлерін ажырату
(сыртқы, ішкі тігіс)
7.2.9.3 бөкебай мен қалпақты сыртқы
жəне ішкі ілгектермен тоқудың оңай техникасын меңгеру;
7.2.9.4 бұйымды бізбен тоқу
ерекшеліктерін меңгеру;
7.2.9.5 тоқыма жіптің қасиетін білу:
сапасы, түсі, қалыңдығы, кесілуі,
тарқатылуы, шатасуы
7.3.3.1 өз жұмысын жəне жолдастарының
жұмысын бағалауға жəне талдауға
ұмтылу;
7.3.3.2 жұмыстың жетістіктері мен
кемшіліктерін белгілеу

2.Еңбек заттарын дайындау технологиясы

2.2 Əшекейлі
шығармашылық

7.1.2.1 санитарлық-гигиеналық
ережелерді сақтау;
7.1.2.2 жұмыс орнын ұйымдастыру;
7.1.2.3 жұмыстың қауіпсіздік ережелерін
сақтау

3.Еңбек заттарын талдау
жəне бағалау

2.1 Көркемдік
құрастыру

1-тоқсан
7.1.1.1 мұғалімнің көмегімен еңбек
пəнінің ерекшеліктерін анықтау жəне білу

1. Материалтану. Құралдар мен
жабдықтар

1.1 Еңбек пəні
туралы жалпы
мəлімет
1.2
Материалдарды,
құралдар мен
жабдықтарды
талдау

Оқыту мақсаттары

2. Еңбек заттарын дайындау технологиясы

Бөлімше

3.Еңбек заттарын талдау
жəне бағалау

1.Материалтану. Құралдар
мен жабдықтар

Бөлім

1) 7-сынып:
4-кесте

7.2.1.1 моделдеу жəне құрастыру
объектісін анықтау;
7.2.1.2 сызба, эскиз дайындау;
7.2.1.3 жұмыс жоспарын құрастыру, материалдарды іріктеу;
7.2.1.4 белгіленген жоспарға сүйену
2.2 Əшекейлі
7.2.2.1 əшекейлі өрнектер құрастыру,
шығармашылық геометриялық пішіндер мен мүйіз тəрізді
элементтерді пайдалану;
7.2.2.2 қазақ ою-өрнектерін ажырату:
«Құс қанаты», «Төртқұлақ», «Шаршы»;
7.2.2.3 шаршы, шеңбер, ромб, сопақша,
жолақшада шексіз ою-өрнектерді
құрастыру;
7.2.2.4 жолақты жиекте əшекей жасау;
7.2.2.5 тұйықталған ою-өрнекті
құрастыруды орындау (шаршы, ромб,
шеңбер, сопақшада);
7.2.2.6 əшекейлі əрлеуде түстерді таңдап
үйлестіре білу, бояудың түстерін атау
жəне ажырату;
7.2.2.7 сызбаның бағытын, суреттің
шетін сақтай отырып, бояумен өрнектің
элементтерін бояу
2.3 Матамен
7.2.3.1 бұйымды əшекейлеп тігу үшін мажұмыс
таларды, жіптерді таңдай білу;
7.2.3.2 қол тігістерін орындау технологиясын меңгеру: көктеу, сабақты, ілмелі,
кірес тəрізді торламалы;
7.2.3.3 қол тігісімен қиылғандарды жабық
біріктіру тігістерін өңдеу: қиғаш, крест
тəрізді, астыртын;
7.2.3.4 қол тігісі арқылы қиықтарды
біріктіру;
7.2.3.5 қолмен көркемдеп тігу туралы
түсініктің болуы
2.4 Аппликация 7.2.4.1 қағаз өндірісі туралы түсініктің
болуы; 7.2.4.2 қағазды бүктеу тəсілдерін
меңгеру;
7.2.4.3 жазықтықта аппликация орындау,
көлемді жəне заттық аппликациялар;
7.2.4.4 аппликацияға əртүрлі оюөрнектер мен əшекейлерді қолдану;
2.5 Папье-маше 7.2.5.1 бұйымдарды жасауда папье-маше технологиясын білу;
7.2.5.2 клейстер дайындай білу;
7.2.5.3 бұйымның пішінін желімдеуге алдын ала дайындықты жүзеге асыра білу;
7.2.5.4 бұйымға қажетті пішінді қағаз
қабаттарынан желімдеу;
7.2.5.5 бұйымды кептіре білу;
7.2.5.6 папье-машені пішіннен алу;
7.2.5.7 бұйымды түпкілікті өңдеу:
бұйымның екі бөлігін желімдеу,
бұйымның сыртқы бетін тегістеу
2.9 Тоқу
7.2.9.1 тоқыма бізбен тоқудың шығу тарихын білу; 7.2.9.2 ілгектердің түрлерін
ажырату (сыртқы, ішкі тігіс);
7.2.9.3 бөкебай мен қалпақты сыртқы
жəне ішкі ілгектермен тоқудың оңай
техникасын меңгеру; 7.2.9.4 бұйымды
бізбен тоқу ерекшеліктерін меңгеру;
7.2.9.5 тоқыма жіптің қасиетін білу: сапасы, түсі, қалыңдығы, кесілуі, тарқатылуы,
шатасуы
3.1 Еңбек затта- 7.3.3.1 өз жұмысын жəне жолдастарының
рын талдау жəне жұмысын бағалауға жəне талдауға
бағалау
ұмтылу;
7.3.3.2 жұмыстың жетістіктері мен
кемшіліктерін белгілеу;
7.3.3.3 оқыған терминдерді сөздік есепте қолданып, орындалған жұмыс туралы
есеп жасау;
7.3.3. алған білімді практикалық ісəрекетте қолдану
4-тоқсан
1.1 Еңбек пəні
7.1.1.1 өзін Қазақстанның азаматы
туралы жалпы
ретінде сезіну;
мəлімет
7.1.1.2 мұғалімнің көмегімен еңбек
пəнінің ерекшеліктерін анықтау жəне білу
1.2
7.1.2.1 демалыста, оқуда, ойында,
Материалдарды, тұрмыста қолданылатын кейбір бұйымқұралдар мен
дар мен материалдардың атауын білу;
жабдықтарды
7.1.2.2 мұғалімнің көмегімен жұмысқа
талдау
керекті материалдар мен құралдарды
іріктеу;
7.1.2.3 санитарлық-гигиеналық
ережелерді сақтау;
7.1.2.4 жұмыс орнын ұйымдастыру;
7.1.2.5 жұмыстың қауіпсіздік ережелерін
сақтау
2.1 Көркемдік
7.2.1.1 моделдеу жəне құрастыру
құрастыру
объектісін анықтау;
7.2.1.2 сызба, эскиз дайындау;
7.2.1.3 жұмыс жоспарын құрастыру, материалдарды іріктеу;
7.2.1.4 белгіленген жоспарға сүйену
2.2 Əшекейлі
7.2.2.1 жолақты жиекте əшекей жасау;
шығармашылық 7.2.2.2 тұйықталған ою-өрнекті
құрастыруды орындау (шаршы, ромб,
шеңбер, сопақшада);
7.2.2.3 əшекейлі əрлеуде түстерді таңдап
үйлестіре білу, бояудың түстерін атау
жəне ажырату;
7.2.2.4 сызбаның бағытын, суреттің
шетін сақтай отырып, бояумен өрнектің
элементтерін бояу
2.3 Матамен
7.2.3.1 бұйымды əшекейлеп тігу үшін мажұмыс
таларды, жіптерді таңдай білу;
7.2.3.2 қол тігістерін орындау технологиясын меңгеру: көктеу, сабақты, ілмелі,
кірес тəрізді торламалы;
7.2.3.3 қол тігісімен қиылғандарды жабық
біріктіру тігістерін өңдеу: қиғаш, крест
тəрізді, астыртын;
7.2.3.4 қол тігісі арқылы қиықтарды
біріктіру; 7.2.3.5 қолмен көркемдеп тігу
туралы түсініктің болуы
2.4 Аппликация 7.2.4.1 қағаз өндірісі туралы түсініктің
болуы;
7.2.4.2 қағазды бүктеу тəсілдерін
меңгеру;
7.2.4.3 жазықтықта аппликация орындау,
көлемді жəне заттық аппликациялар;
7.2.4.4 аппликацияға əртүрлі оюөрнектер мен əшекейлерді қолдану;
7.2.4.5 белгілі бір тақырыпқа дұрыс
композициялық құрылған, көк жиек
сызығын пайдаланып аппликация
құрастыру;
7.2.4.6 парақтың мөлшеріне немесе
еңбек объектісінің түріне байланысты
сюжетті аппликацияның пропорциясын
ою-өрнектің көлемін анықтау;
7.2.4.7 геометриялық жəне өсімдік текті
пішіндерді қолданып көлемді аппликация
құрастыру
2.5 Папье-маше 7.2.5.1 бұйымдарды жасауда папье-маше технологиясын білу;
7.2.5.2 клейстер дайындай білу;
7.2.5.3 бұйымның пішінін желімдеуге алдын ала дайындықты жүзеге асыра білу;
7.2.5.4 бұйымға қажетті пішінді қағаз
қабаттарынан желімдеу;
7.2.5.5 бұйымды кептіре білу;
7.2.5.6 папье-машені пішіннен алу;
7.2.5.7 бұйымды түпкілікті өңдеу:
бұйымның екі бөлігін желімдеу,
бұйымның сыртқы бетін тегістеу

1. Материалтану. Құралдар мен
жабдықтар

2.1 Көркемдік
құрастыру

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

2.Еңбек заттарын дайындау технологиясы

(Жалғасы. Басы 14-22-беттерде)
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2.1 Көркемдік
құрастыру

Оқыту мақсаттары

1-тоқсан
9.1.1.2 еңбек пəнінің ерекшеліктерін сипаттау жəне өз бетінше оқуға ұмтылу
9.1.2.1 өз бетінше жəне сұрақтар бойынша тапсырмаға бағдарлау;
9.1.2.2 өз бетінше жəне мұғалімнің
сұрақтары бойынша бұйым жасаудың
жұмыс жоспарын құрастыру

9.2.1.1 өз бетінше тамсырмаға бағдарлау
по образцу изделия;
9.2.1.2 əңгімелесу барысында жұмыс жоспарын құрастыру жəне үлгіні талдау;
9.2.1.3 технологиялық карта бойынша
еңбек заттарын дайындау кезектілігін білу

2.2 Əшекейлі
9.2.2.1 қазақ өрнектерімен керамикалық
шығармашылық бұйымдарды көлемді əшекейлеудің
ерекшеліктерін білу;
9.2.2.2 керамикалық бұйымдарды
əшекейлеуде мүйіз тəрізді элементтерді
қолдану; 9.2.2.3 əшекейлі өрнектерді
құрастыру құс қанаты, шаршы, төрт құлақ;
9.2.2.4 папье-машеден көлемді ыдыс
дайындау
2.4 Аппликация 9.2.4.1 матадан «Аппликация» жасау техникасы бойынша бұйымды дайындаудың
ерекшелігін білу;
9.2.4.2 жұмыста қолданылатын
материалдардың қасиеттерін анықтау:
түсі, құрылымы, тоқылуы, өндірілуі;
9.2.4.3 біріктіру технологиясын меңгеру
(тігу, желімдеу);
9.2.4.4 қажетті желімдердің құрамын
таңдау: клейстер, казеинді желім, ПВА;
9.2.4.5 крахмалданбаған матаны қию
тəсілдерін білу, матаны бөлшектерді
пішуге дайындау;
9.2.4.6 матадан гүл жасау үшін
бөлшектерін пішуге матаны дайындау;
9.2.4.7 бояу, пішін, түсті үйлестіре отырып
композициялар, өрнектер құрастыру
2.7 Изонить

9.2.7.1 «Изонить» техникасы бойынша
кестелеу ерекшеліктерін білу (графикалық
сурет);
9.2.7.2 материалдарды, құралдарды,
құрылғыларды дұрыс таңдай білу;
9.2.7.3 кестелеудің техникалық тəсілдерін
білу (бұрышты толтыру, айналасын толтыру); 9.2.7.4 бояу, түс, пішінін үйлестіріп
өрнектер, композициялар құрастыру,
«Изонить» техникасымен əр түрлі
бұйымдар жасау
(Жалғасы 24-бетте)

RESMI

Бөлімше

1.1 Еңбек пəні
туралы жалпы
мəлімет
1.2
Материалдарды,
құралдар мен
жабдықтарды
талдау

Оқыту мақсаттары
1-тоқсан
10.1.1.1 еңбек заттарын дайындаудың
жолдары мен материалдарын талдау,
салыстыру
10.1.2.1 өз бетінше жұмысқа керекті материалдар мен құралдарды іріктеу;
10.1.2.2 еңбек заттарын дайындауға
арналған жəне ең қолайлысын,
материалдардың əр түрін салыстыру;
10.1.2.3 өз бетінше технологиялық карта,
сызбалық үлгі, бұйымды жасау жоспарымен жұмыс жасай білу

2.10
Былғарымен
жұмыс

3.Еңбек заттарын талдау жəне бағалау

10.2.1.1 еңбек бұйымдарын дайындау
кезектілігін өз бетінше анықтау;
10.2.1.2 тұрмыстық жағдайда еңбек заттарын қолдану мен маңызын білу;
10.2.1.3 орындалған жұмыстың сапасын
үлгімен салыстырып бағалай білу
2.2 Əшекейлі
10.2.2.1 заттың көлемді пішінін ескеріп
шығармашылық ою-өрнек құрастыру;
10.2.2.2 қазақ өрнектерімен көлемді ыдыстарды əшекейлеу (кесе, табақ, шəйнек);
10.2.2.3 геометриялық жəне өсімдік текті
элементтерді қолданып орыс өрнектерін
құрастыру;
10.2.2.4 əшекейлі ою-өрнек құрастыру:
құс қанаты, шаршы;
10.2.2.5 папье-машеден көлемді ыдыс
дайындау;
10.2.2.6 өз бетінше заттың көлемді пішінін
ескеріп ою-өрнек құрастыру;
10.2.2.7 қыл қалам мен бояу таңдау, сызбасын салу
2.4 Аппликация 10.2.4.1 «аппликация» техникасында
қолданылатын əр түрлі материалдар туралы мəліметтің болуы;
10.2.4.2 жұмыста қолданылатын
материалдардың қасиеттерін білу;
10.2.4.3 əр түрлі материалдардан аппликация жасау техникасын меңгеру:
былғары, мата, қабық, үгінді, құм;
10.2.4.4 ппликацияның əр түрінде
қолданылатын құралдар мен
құрылғыларды білу;
10.2.4.5 өз бетінше түсі мен композициясы жағынан суретті таңдай білу;
10.2.4.6 шығармашылық пен қиялды
көрсету;
10.2.4.7 фон таңдау, кескінін құрастыру,
суретті фонға көшіру; 10.2.4.8 желімдеу
технологиясын меңгеру;
10.2.4.9 аппликацияның əр түрінде
қолданылатын желімдеу құралдарын білу
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3. Еңбек заттарын талдау жəне бағалау
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Бөлім

4) 10-сынып:
7-кесте

2.1 Көркемдік
құрастыру

1. Материалтану. Құралдар мен
жабдықтар

2-тоқсан
9.1.1.1 өзге халықтың тарихы мен мəдениетіне, əртүрлі ой-пірлерге құрмет
көрсету;
9.1.1.2 еңбек пəнінің ерекшеліктерін сипаттау жəне өз бетінше оқуға ұмтылу
1.2
9.1.2.1 өз бетінше жəне сұрақтар бойынМатериалдарды, ша тапсырмаға бағдарлау;
құралдар мен
9.1.2.2 өз бетінше жəне мұғалімнің
жабдықтарды
сұрақтары бойынша бұйым жасаудың
талдау
жұмыс жоспарын құрастыру;
9.1.2.3 жұмыс барысында санитарлықгигиеналық талаптарды, құралдар мен
құрылғылармен жұмыс жасауда қауіпсіздік
шараларын сақтау жəне білу
2.1 Көркемдік
9.2.1.1 өз бетінше бұйымның үлгісі бойынқұрастыру
ша тамсырмаға бағдарлау;
9.2.1.2 əңгімелесу барысында жұмыс жоспарын құрастыру жəне үлгіні талдау;
9.2.1.3 технологиялық карта бойынша
еңбек заттарын дайындау кезектілігін білу
2.2 Əшекейлі
9.2.2.1 қазақ өрнектерімен керамикалық
шығармашылық бұйымдарды көлемді əшекейлеудің
ерекшеліктерін білу;
9.2.2.2 керамикалық бұйымдарды
əшекейлеуде мүйіз тəрізді элементтерді
қолдану;
9.2.2.3 əшекейлі өрнектерді құрастыру құс
қанаты, шаршы, төрт құлақ;
9.2.2.4 папье-машеден көлемді ыдыс дайындау;
9.2.2.5 қағаздан дымковский ойыншықтарының сұлбасын қию (байбіше, ат, салт
атты, бала күтуші, үндік, əтеш);
9.2.2.6 дымковский ойыншықтарының
сұлбасын қиғаш жолақ, əр түрлі өрнектер,
жолақтар, штрихтар мен тұйықталған
пішіндерді қолданып кескіндеу
2.3 Матамен
9.2.3.1 өз бетінше тамсырмаға бағдарлау;
жұмыс
9.2.3.2 өз бетінше бұйымның үлгілерін
салыстыру; 9.2.3.3 өз бетінше бұйымды
жасаудың жұмыс жоспарын құрастыру;
9.2.3.4 əр түрлі қол тігістерін жасай білу
(инені алға алу, сабақты, көктеу, торламал);
9.2.3.5 қолмен қабу тəсілдері мен
маңызын білу;
9.2.3.6 ою-өрнектерді бөлшектерден
құрастыру;
9.2.3.7 бір бөлшекті жастық тысты піше
білу
2.4 Аппликация 9.2.4.1 матадан «Аппликация» жасау техникасы бойынша бұйымды дайындаудың
ерекшелігін білу;
9.2.4.2 жұмыста қолданылатын
материалдардың қасиеттерін анықтау:
түсі, құрылымы, тоқылуы, өндірілуі;
9.2.4.3 біріктіру технологиясын меңгеру
(тігу, желімдеу);
9.2.4.4 қажетті желімдердің құрамын
таңдау: клейстер, казеинді желім, ПВА;
9.2.4.5 крахмалданбаған матаны қию
тəсілдерін білу, матаны бөлшектерді
пішуге дайындау;
9.2.4.6 матадан гүл жасау үшін
бөлшектерін пішуге матаны дайындау;
9.2.4.7 бояу, пішін, түсті үйлестіре отырып
композициялар, өрнектер құрастыру
2.7 Изонить
9.2.7.1 «Изонить» техникасы бойынша
кестелеу ерекшеліктерін білу (графикалық
сурет);
9.2.7.2 материалдарды, құралдарды,
құрылғыларды дұрыс таңдай білу;
9.2.7.3 кестелеудің техникалық тəсілдерін
білу (бұрышты толтыру, айналасын толтыру)
2.9 Тоқу
9.2.9.1 жаға мен жеңді бізбен тоқу технологиясын меңгеру;
9.2.9.2 өз бетінше жəне мұғалімнің
кеңесімен киімнің бөлшектерін тоқу;
9.2.9.3 инемен тоқу ерекшелігін білу;
9.2.9.4 тоқу үшін инелер мен жіптерді
іріктей білу;
9.2.9.5 əр түрлі ілгек түрлерімен тоқу техникасын меңгеру (бос ілгек, аласа қатар,
шалып тоқу, екі шалмалы, айналма
ілгектер);
9.2.8.6 ілмектер жиынтығы,қосымша
ілмектерді қосу жəне азайту, жабық
ілмектер тəсілі
3.1 Еңбек зат9.3.1.1 техникалық терминологиятарын талдау
ны қолданып, өз жұмысында жəне
жəне бағалау
басқалардың жұмысында көрсетілген идеялар мен тақырыптарды сипаттау;
9.3.1.2 өз жұмысын жəне басқалардың
жұмысын бейімдеу, жетілдіру бойынша
конструктивті түсініктемелер қабылдау
жəне ұсыныстар жасау;
9.3.1.3 дайын жұмысты сыныпқа көрсетіп,
презентация жасау
3-тоқсан
1.1 Еңбек пəні
9.1.1.1 өзге халықтың тарихы мен
туралы жалпы
мəдениетіне, əртүрлі ой-пірлерге құрмет
мəлімет
көрсету;
9.1.1.2 еңбек пəнінің ерекшеліктерін сипаттау жəне өз бетінше оқуға ұмтылу
9.1.2.1 өз бетінше жəне сұрақтар бойын1.2
Материалдарды, ша тапсырмаға бағдарлау;
9.1.2.2 өз бетінше жəне мұғалімнің
құралдар мен
сұрақтары бойынша бұйым жасаудың
жабдықтарды
жұмыс жоспарын құрастыру;
талдау
9.1.2.3 жұмыс барысында санитарлықгигиеналық талаптарды, құралдар мен
құрылғылармен жұмыс жасауда қауіпсіздік
шараларын сақтау жəне білу
2.3 Матамен
9.2.3.1 өз бетінше тамсырмаға бағдарлау;
жұмыс
9.2.3.2 өз бетінше бұйымның үлгілерін
салыстыру;
9.2.3.3 өз бетінше бұйымды жасаудың
жұмыс жоспарын құрастыру;
9.2.3.4 əртүрлі қол тігістерін жасай білу
(инені алға алу, сабақты, көктеу, торламал).
9.2.3.5 қолмен қабу тəсілдері мен
маңызын білу;
9.2.3.6 ою-өрнектерді бөлшектерден
құрастыру;
9.2.3.7 бір бөлшекті жастық тысты піше
білу;
9.2.3.8 жастық тысты сəндеу үшін мүйіз
тəрізді өрнекті қию жəне құрастыру;
9.2.3.9 ою-өрнекті негізгі бөлікпен қол
тігісімен біріктіру;
9.2.3.10 жіптерді, фурнитураны дұрыс
іріктеу;
9.2.3.11 бұйымды өңдеуді аяқтау
дағдыларын меңгеру (тазалау, үтіктеу)
2.7 Изонить
9.2.7.1 «Изонить» техникасы бойынша
кестелеу ерекшеліктерін білу (графикалық сурет); 9.2.7.2 материалдарды, құралдарды, құрылғыларды дұрыс таңдай білу;
9.2.7.3 кестелеудің техникалық тəсілдерін
білу (бұрышты толтыру, айналасын толтыру); 9.2.7.4 бояу, түс, пішінін үйлестіріп
өрнектер, композициялар құрастыру,
«Изонить» техникасымен əр түрлі
бұйымдар жасау
1.1 Еңбек пəні
туралы жалпы
мəлімет

9.2.8.1 «Макраме» техникасының ерекшеліктерін, жіңішке арқан, шпагат, бау, жіптің
маңызы мен қолданылуын білу;
9.2.8.2 тоқыма бұйымдарының қасиетін
білу: түсі, қалыңдығы, кесілуі, бірігуі,
бұралуы, тоқылуы;
9.2.8.3 макраме технологиясын меңгеру
(түйіндер: «капуцин», ілгекті, «фриволите», оң жəне теріс түйіндер, репстен
жасалған түйін, тізбектер – «пико» жəне
«жылан тəрізді»)
2.9 Тоқу
9.2.9.1 жаға мен жеңді бізбен тоқу технологиясын меңгеру;
9.2.9.2 өз бетінше жəне мұғалімнің
кеңесімен киімнің бөлшектерін тоқу;
9.2.9.3 инемен тоқу ерекшелігін білу;
9.2.9.4 тоқу үшін инелер мен жіптерді
іріктей білу;
9.2.9.5 əр түрлі ілгек түрлерімен тоқу
техникасын меңгеру (бос ілгек, аласа
қатар, шалып тоқу, екі шалмалы, айналма
ілгектер);
9.2.8.6 ілмектер жиынтығы,қосымша
ілмектерді қосу жəне азайту, жабық
ілмектер тəсілі
2.10
9.2.10.1 былғарыны қолдану мен
Былғарымен
маңызын, былғарыдан бұйым дайындау
жұмыс
ерекшеліктерін білу;
9.2.10.2 былғарының қасиеттерін білу;
9.2.10.3 былғарымен жұмыс жасауға
арналған құралдар мен құрылғыларды
білу;
9.2.10.4 сызбаүлгі, қима, пішуді дайындай білу; 9.2.10.5 материалдарды сақтау
ережесін білу;
9.2.10.6 былғарыны өңдеу тəсілдері мен
технологиясын меңгеру;
9.2.10.7 өрнектер мен композицияларды
құрастыра білу
3.1 Еңбек зат9.3.3.1 техникалық терминологиятарын талдау
ны қолданып, өз жұмысында жəне
жəне бағалау
басқалардың жұмысында көрсетілген идеялар мен тақырыптарды сипаттау;
9.3.3.2 өз жұмысын жəне басқалардың
жұмысын бейімдеу, жетілдіру бойынша
конструктивті түсініктемелер қабылдау
жəне ұсыныстар жасау;
9.3.3.3 дайын жұмысты сыныпқа көрсетіп,
презентация жасау
4-тоқсан
1.1 Еңбек пəні
9.1.1.1 өзге халықтың тарихы мен
туралы жалпы
мəдениетіне, əр түрлі ой-пірлерге құрмет
мəлімет
көрсету;
9.1.1.2 еңбек пəнінің ерекшеліктерін сипаттау жəне өз бетінше оқуға ұмтылу
1.2
9.1.2.1 өз бетінше жəне сұрақтар бойынМатериалдарды, ша тапсырмаға бағдарлау;
құралдар мен
9.1.2.2 өз бетінше жəне мұғалімнің
жабдықтарды
сұрақтары бойынша бұйым жасаудың
талдау
жұмыс жоспарын құрастыру;
9.1.2.3 жұмыс барысында санитарлықгигиеналық талаптарды, құралдар мен
құрылғылармен жұмыс жасауда қауіпсіздік
шараларын сақтау жəне білу
2.3 Матамен
9.2.3.1 өз бетінше тамсырмаға бағдарлау;
жұмыс
9.2.3.2 өз бетінше бұйымның үлгілерін
салыстыру;
9.2.3.3 өз бетінше бұйымды жасаудың
жұмыс жоспарын құрастыру;
9.2.3.4 əр түрлі қол тігістерін жасай білу
(инені алға алу, сабақты, көктеу, торламал);
9.2.3.5 қолмен қабу тəсілдері мен
маңызын білу;
9.2.3.6 ою-өрнектерді бөлшектерден
құрастыру;
9.2.3.7 бір бөлшекті жастық тысты піше
білу;
9.2.3.8 жастық тысты сəндеу үшін мүйіз
тəрізді өрнекті қию жəне құрастыру;
9.2.3.9 ою-өрнекті негізгі бөлікпен қол
тігісімен біріктіру;
9.2.3.10 жіптерді, фурнитураны дұрыс
іріктеу;
9.2.3.11 бұйымды өңдеуді аяқтау
дағдыларын меңгеру (тазалау, үтіктеу)
2.7 Изонить
9.2.7.1 «Изонить» техникасы бойынша
кестелеу ерекшеліктерін білу (графикалық
сурет);
9.2.7.2 материалдарды, құралдарды,
құрылғыларды дұрыс таңдай білу;
9.2.7.3 кестелеудің техникалық тəсілдерін
білу (бұрышты толтыру, айналасын толтыру);
9.2.7.4 бояу, түс, пішінін үйлестіріп
өрнектер, композициялар құрастыру,
«Изонить» техникасымен əр түрлі
бұйымдар жасау
2.8 Макраме
9.2.8.1 «Макраме» техникасының
ерекшеліктерін, жіңішке арқан, шпагат,
бау, жіптің маңызы мен қолданылуын
білу;
9.2.8.2 тоқыма бұйымдарының қасиетін
білу: түсі, қалыңдығы, кесілуі, бірігуі,
бұралуы, тоқылуы;
9.2.8.3 макраме технологиясын меңгеру
(түйіндер: «капуцин», ілгекті, «фриволите», оң жəне теріс түйіндер, репстен
жасалған түйін, тізбектер – «пико» жəне
«жылан тəрізді»)
2.9 Тоқу
9.2.9.1 жаға мен жеңді бізбен тоқу технологиясын меңгеру;
9.2.9.2 өз бетінше жəне мұғалімнің
кеңесімен киімнің бөлшегін тоқу;
9.2.9.3 инемен тоқу ерекшелігін білу;
9.2.9.4 тоқу үшін инелер мен жіптерді
іріктей білу;
9.2.9.5 əр түрлі ілгек түрлерімен тоқу
техникасын меңгеру (бос ілгек, аласа
қатар, шалып тоқу, екі шалмалы, айналма
ілгектер);
9.2.8.6 ілмектер жиынтығы,қосымша
ілмектерді қосу жəне азайту, жабық
ілмектер тəсілі
2.10
9.2.10.1 былғарыны қолдану мен
Былғарымен
маңызын, былғарыдан бұйым дайындау
жұмыс
ерекшеліктерін білу;
9.2.10.2 былғарының қасиеттерін білу;
9.2.10.3 былғарымен жұмыс жасауға арналған құралдар мен құрылғыларды білу;
9.2.10.4 сызбаүлгі, қима, пішуді дайындай білу;
9.2.10.5 материалдарды сақтау ережесін
білу;
9.2.10.6 былғарыны өңдеу тəсілдері мен
технологиясын меңгеру;
9.2.10.7 өрнектер мен композицияларды
құрастыра білу;
9.2.10.8 былғарыдан сəндік-қолданбалы
өнер заттарын жасау: картиналар,
тақталар, кəдесыйлар
3.1 Еңбек зат9.3.3.1 техникалық терминологиятарын талдау
ны қолданып, өз жұмысында жəне
жəне бағалау
басқалардың жұмысында көрсетілген
идеялар мен тақырыптарды сипаттау;
9.3.3.2 өз жұмысын жəне басқалардың
жұмысын бейімдеу, жетілдіру бойынша
конструктивті түсініктемелер қабылдау
жəне ұсыныстар жасау;
9.3.3.3 дайын жұмысты сыныпқа көрсетіп,
презентация жасау
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3.1 Еңбек заттарын талдау
жəне бағалау

2.8 Макраме

9.2.9.1 жаға мен жеңді бізбен тоқу технологиясын меңгеру;
9.2.9.2 өз бетінше жəне мұғалімнің
кеңесімен киімнің бөлшектерін тоқу;
9.2.9.3 инемен тоқу ерекшелігін білу;
9.2.9.4 тоқу үшін инелер мен жіптерді
іріктей білу;
9.2.9.5 əртүрлі ілгек түрлерімен тоқу техникасын меңгеру (бос ілгек, аласа қатар,
шалып тоқу, екі шалмалы, айналма
ілгектер);
9.2.8.6 ілмектер жиынтығы,қосымша
ілмектерді қосу жəне азайту, жабық
ілмектер тəсілі
9.3.1.1 өз жұмысын жəне басқалардың
жұмысын бейімдеу, жетілдіру бойынша
конструктивті түсініктемелер қабылдау
жəне ұсыныстар жасау;

1. Материалтану. Құралдар
мен жабдықтар
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1. Материалтану. Құралдар мен
жабдықтар

3.Еңбек заттарын
талдау жəне бағалау

2.9 Тоқу

3.1 Еңбек заттарын талдау
жəне бағалау

10.3.3.1 техникалық терминологияны
қолданып, өз жұмысын жəне басқалардың
жұмысын құру үшін қолданылатын
əдістер мен тəсілдерді талқылау жəне
бағалау;
10.3.3.2 қолданылған идеяларды
салыстыруға негізделіп, өз жұмысын
жəне басқалардың жұмысын бейімдеу,
жетілдіру бойынша сыни ұсыныстар жасау
2-тоқсан
1.1 Еңбек пəні
10.1.1.1 əртүрлі мəдениеттегі, нəсілдегі,
туралы жалпы
діни сенімдегі адамдарға толеранттылық
мəлімет
көрсету
10.1.1.2 еңбек заттарын дайындаудың
жолдары мен материалдарын талдау,
салыстыру.
1.2
10.1.2.1 өз бетінше жұмысқа керекті матеМатериалдарды, риалдар мен құралдарды іріктеу;
құралдар мен
10.1.2.2 еңбек заттарын дайындауға
жабдықтарды
арналған жəне ең қолайлысын,
талдау
материалдардың əр түрін салыстыру;
10.1.2.3 өз бетінше технологиялық карта,
сызбалық үлгі, бұйымды жасау жоспарымен жұмыс жасай білу
2.1 Көркемдік
10.2.1.1 еңбек бұйымдарын дайындау
құрастыру
кезектілігін өз бетінше анықтау;
10.2.1.2 тұрмыстық жағдайда еңбек заттарын қолдану мен маңызын білу;
10.2.1.3 орындалған жұмыстың сапасын
үлгімен салыстырып бағалай білу
2.2 Əшекейлі
10.2.2.1 заттың көлемді пішінін ескеріп
шығармашылық ою-өрнек құрастыру;
10.2.2.2 қазақ өрнектерімен көлемді ыдыстарды əшекейлеу (кесе, табақ, шəйнек);
10.2.2.3 геометриялық жəне өсімдік текті
элементтерді қолданып орыс өрнектерін
құрастыру;
10.2.2.4 əшекейлі ою-өрнек құрастыру:
құс қанаты, шаршы;
10.2.2.5 папье-машеден көлемді ыдыс
дайындау;
10.2.2.6 өз бетінше заттың көлемді пішінін
ескеріп ою-өрнек құрастыру;
10.2.2.7 қыл қалам мен бояу таңдау, сызбасын салу;
10.2.2.8 «шөп» ою-өрнегін қолданып
ыдыстардың сұлбасына хохлома
кескіндемесін қылқаламмен орындау
2.3 Матамен
10.2.3.1 «ришелье» қолданылатын, қол
тігісі үлгісінде кестелеу («бау», сабақтас,
жұмыс
түйін);
10.2.3.2 үлгі бойынша кестелеу: қиылған
қарапайым, дөңес, ойып жасалған;
10.2.3.3 қол тігістерінің техникасын жəне
оның нұсқаларын меңгеру: тігіс жолы,
сабақтас, ілмекті, крест тəрізді, жылан,
шырша тəрізді
2.4 Аппликация 10.2.4.1 «аппликация» техникасында
қолданылатын əр түрлі материалдар туралы мəліметтің болуы;
10.2.4.2 жұмыста қолданылатын
материалдардың қасиеттерін білу;
10.2.4.3 əр түрлі материалдардан аппликация жасау техникасын меңгеру:
былғары, мата, қабық, үгінді, құм;
10.2.4.4 аппликацияның əр түрінде
қолданылатын құралдар мен
құрылғыларды білу;
10.2.4.5 өз бетінше түсі мен композициясы жағынан суретті таңдай білу;
10.2.4.6 шығармашылық пен қиялды
көрсету;
10.2.4.7 фон таңдау, кескінін құрастыру,
суретті фонға көшіру;
10.2.4.8 желімдеу технологиясын
меңгеру;
10.2.4.9 аппликацияның əр түрінде
қолданылатын желімдеу құралдарын білу
2.9 Тоқу
10.2.9.1 біз жəне ілгекпен əр түрлі
бұйымдарды өз бетінше тоқу;
10.2.9.2 бұйымды соңғы өңдеуді жүзеге
асыру: жуу, кептіру, үтіктеу
3.1 Еңбек зат10.3.1.1 техникалық терминологияны
тарын талдау
қолданып, өз жұмысын жəне басқалардың
жəне бағалау
жұмысын құру үшін қолданылатын
əдістер мен тəсілдерді талқылау жəне
бағалау;
10.3.1.2 қолданылған идеяларды салыстыруға негізделіп, өз жұмысын жəне
басқалардың жұмысын бейімдеу, жетілдіру бойынша сыни ұсыныстар жасау
3-тоқсан
1.1 Еңбек пəні
10.1.1.1 əртүрлі мəдениеттегі, нəсілдегі,
туралы жалпы
діни сенімдегі адамдарға толеранттылық
мəлімет
көрсету;
10.1.1.2 еңбек заттарын дайындаудың
жолдары мен материалдарын талдау,
салыстыру
10.1.2.1 өз бетінше жұмысқа керекті мате1.2
Материалдарды, риалдар мен құралдарды іріктеу;
10.1.2.2 еңбек заттарын дайындауға
құралдар мен
арналған жəне ең қолайлысын,
жабдықтарды
материалдардың əр түрін салыстыру;
талдау
10.1.2.3 өз бетінше технологиялық карта,
сызбалық үлгі, бұйымды жасау жоспарымен жұмыс жасай білу
2.3 Матамен
10.2.3.1 «ришелье» қолданылатын, қол
жұмыс
тігісі үлгісінде кестелеу («бау», сабақтас,
түйін);
10.2.3.2 үлгі бойынша кестелеу: қиылған
қарапайым, дөңес, ойып жасалған;
10.2.3.3 қол тігістерінің техникасын жəне
оның нұсқаларын меңгеру: тігіс жолы,
сабақтас, ілмекті, крест тəрізді, жылан,
шырша тəрізді;.
10.2.3.4 есепті жəне бос тігістер;
10.2.3.5 көркемдік безендіру, бұйымды
өңдеу (бұйымды рамкаға салу);
10.2.3.6 кестелеуде түстер мен
композициялық шешімдерді өз бетінше
анықтау
2.9 Тоқу

10.2.9.1 біз жəне ілгекпен əр түрлі
бұйымдарды өз бетінше тоқу;
10.2.9.2 бұйымды соңғы өңдеуді жүзеге
асыру: жуу, кептіру, үтіктеу.
10.2.9.3 кестелеу техникасын қолданып
сəндік-қолданбалы өнер заттарын дайындау: картина, панно
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10.2.10.1 ескі былғарыны өңдеуге дайындау; 10.2.10.2 былғарыны тегістеу жəне
бояу техникасын меңгеру;
10.2.10.3 өз бетінше жұмысқа арналған
құралдар мен құрылғыларды іріктеу;
10.2.10.4 түрлі бөлшектерді сұлбалау,
үлгілеу, пішімін дайындау (гүлдер мен
жапырақтар);
10.2.10.5 былғарының бөлшектерін
белгілеуді ұтымды жүзеге асыру;
10.2.10.6 былғарыдан бөлшектерді
үлгілеу
3.1 Еңбек зат10.3.3.1 техникалық терминологияны
тарын талдау
қолданып, өз жұмысын жəне басқалардың
жəне бағалау
жұмысын құру үшін қолданылатын
əдістер мен тəсілдерді талқылау жəне
бағалау;
10.3.3.2 қолданылған идеяларды салыстыруға негізделіп, өз жұмысын жəне
басқалардың жұмысын бейімдеу, жетілдіру бойынша сыни ұсыныстар жасау
4-тоқсан
1.1 Еңбек пəні
10.1.1.1 əртүрлі мəдениеттегі, нəсілдегі,
туралы жалпы
діни сенімдегі адамдарға толеранттылық
мəлімет
көрсету;
10.1.1.2 еңбек заттарын дайындаудың
жолдары мен материалдарын талдау,
салыстыру
1.2
10.1.2.1 өз бетінше жұмысқа керекті матеМатериалдарды, риалдар мен құралдарды іріктеу;
құралдар мен
10.1.2.2 еңбек заттарын дайындауға
жабдықтарды
арналған жəне ең қолайлысын,
талдау
материалдардың əр түрін салыстыру;
10.1.2.3 өз бетінше технологиялық карта,
сызбалық үлгі, бұйымды жасау жоспарымен жұмыс жасай білу
2.3 Матамен
10.2.3.1 «ришелье» қолданылатын, қол
жұмыс
тігісі үлгісінде кестелеу («бау», сабақтас,
түйін);
10.2.3.2 үлгі бойынша кестелеу: қиылған
қарапайым, дөңес, ойып жасалған;
10.2.3.3 қол тігістерінің техникасын жəне
оның нұсқаларын меңгеру: тігіс жолы,
сабақтас, ілмекті, крест тəрізді, жылан,
шырша тəрізді;
10.2.3.4 есепті жəне бос тігістер;
10.2.3.5 көркемдік безендіру, бұйымды
өңдеу (бұйымды рамкаға салу);
10.2.3.6 кестелеуде түстер мен композициялық шешімдерді өз бетінше анықтау
2.9 Тоқу
10.2.9.1 біз жəне ілгекпен əр түрлі
бұйымдарды өз бетінше тоқу;
10.2.9.2 бұйымды соңғы өңдеуді жүзеге
асыру: жуу, кептіру, үтіктеу;
10.2.9.3 кестелеу техникасын қолданып
сəндік-қолданбалы өнер заттарын дайындау: картина, панно
2.10
10.2.10.1 ескі былғарыны өңдеуге дайБылғарымен
ындау;
жұмыс
10.2.10.2 былғарыны тегістеу жəне бояу
техникасын меңгеру;
10.2.10.3 өз бетінше жұмысқа арналған
құралдар мен құрылғыларды іріктеу;
10.2.10.4 түрлі бөлшектерді сұлбалау,
үлгілеу, пішімін дайындау (гүлдер мен
жапырақтар);
10.2.10.5 былғарының бөлшектерін
белгілеуді ұтымды жүзеге асыру;
10.2.10.6 былғарыдан бөлшектерді
үлгілеу;
10.2.10.7 балауыз, электр плитасы, керосин шамында бөлшектерді өңдеу;
10.2.10.8 «жмурка» техникасы бойынша
бөлшектерді өңдеу;
10.2.10.9 лакталған былғарыны өңдеу;
10.2.10.10 сəндік-қолданбалы өнер
бұйымдарын былғарыдан жасау
3.1 Еңбек зат10.3.3.1 техникалық терминологияны
тарын талдау
қолданып, өз жұмысын жəне басқалардың
жəне бағалау
жұмысын құру үшін қолданылатын
əдістер мен тəсілдерді талқылау жəне
бағалау;
10.3.3.2 қолданылған идеяларды
салыстыруға негізделіп, өз жұмысын
жəне басқалардың жұмысын бейімдеу,
жетілдіру бойынша сыни ұсыныстар жасау

Ескерту: білім беру ұйымында оқу-еңбек үдерісін қажетті өндірістік
материалымен қамтамасыз ету мүмкіншіліктеріне қарай, мұғалім
тақырыптарды оқыту реттілігін белгілейді.
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2018 жылғы 20 қыркүйектегі № 469 бұйрығына 91-қосымша
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2013 жылғы 3 сəуірдегі № 115 бұйрығына 531-қосымша
Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға арналған 5-10
сыныптары үшін «Бейімделген дене шынықтыру» пəнінен
жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға арналған
5-10 сыныптары үшін «Бейімделген дене шынықтыру» пəнінен
жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы (бұдан əрі –
Бағдарлама) «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан
Республикасы Заңының 5-бабы 6) тармақшасына сəйкес əзірленген.
2. Бағдарламаның мақсаты білім алушылардың дене дамуын,
соматикалық жағдай мен моториктердегі ауытқушылықтарды түзеу,
денсаулықты нығайту жəне бала организімін шынықтыру, дұрыс
дамуға ықпал ету, қозғалыс икемдері мен дағдыларына үйрету.
3. «Бейімделген дене шынықтыру» пəнінің міндеттері:
1) тұлғаның үйлесімді дамуына ықпал ету, білім алушылардң
денсаулығын нығайту, дұрыс сымбат дағдыларын қалыптастыру,
майтабандылықтың алдын-алу, сыртқы ортаның жағымсыз
жағдайларына төтеп беру, салауатты өмір салтының құндылықтарына
тəрбиелеу;
2) қозғалыс əрекеттерінің негізгі бзалық түрлеріне үйрету;
3) координациялық қабілеттерді əрі дамыту;
4) жеке бас тазалығы, күн тəртібі, дене жаттығуларының адам
денсаулығына əсері, организм жүйесі туралы білім негізінде қозғалыс
қабілеттерін дамыту жəне еңбекқабілеті;
5) спорттың негізгі түрлері туралы тереңдетілген түсініктер;
6) бос уақытта ұнатқан спорт түрімен айналысу жəне дербес дене
жаттығуларын жасау;
7) өзіндік дене мүмкіндіктерінің баламалық бағалауларын
қалыптастыру;
8) психикалық процестерді дамытуға ықпал ету;
9) білім алушының дене тəрбиесі сабағында мұғалім қолданған
тілдік материалды игеру;
10) мінез-құлқтың əлеуметтік қалыптасқан формаларын
қалыптастыру, дене мəдениеті пəні сабақтарында жəне оқудан тыс
уақытта (айқай, агрессия, өзіндікагрессия, стереотиптер);
11) тұлғаны қалыптастыру.
4. Бейімделген дене шынықтырудың түзету-дамытушы міндеттері:
1) жүруде, жүгіруде, жүзуде, лақтыруда, секіруде, шаңғымен
сырғанауда, заттармен жасалатын жаттығуларда негізгі қозғалыстарды
жетілдіру;
2) дене дайындығын дамыту;
3) координациялық қабілеттерді дамыту;
4) соматикалық бұзылыстардың алдын-алу жəне түзеу;
5) психикалық, сенсорлы-перцептивті қабілеттерді түзеу жəне дамыту, бұзылыстарының алдын алу;
6) бұзылған қызметтердің орнын толтыру;
7) эмоционалды-тұлғалық даму кемістіктерін түзету.
2-тарау. Оқу процесін ұйымдастырудағы педагогикалық
тəсілдер
5. Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларды дене тұрғысынан
тəрбиелеу ақыл-ой, адами, эстетикалық жəне еңбекке тəрбиелеудің
барлық формалары бойынша мəселелерді кешенді түрде шешеді
(сабақтар, қозғалыстық ойындар, дербес қозғалу белсенділігі).
6. Бағдарлама жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушылардың
танымдық қызметі жəне жүйке-психикалық, соматикалық, дене дамуы
жағдайының ерекшеліктерін есепке ала құрастырылған.
7. Бағдарлама материалы білім алушылардың қарапайым
қозғалыстарының əртүрлі бұзылыстарына ықпал етуге, сондайақ əсіресе адамның еңбек қабілетіне қажетті анағұрлым күрделі
қозғалыстарды ұйымдастыру қабілетіне, ықпал етуге мүмкіндік береді.
8. Қозғалыстарды игеру мүмкіндігі білім алушының өз денесін
сезіне алуына, өз денесінің əрбір бөлікгінің қызметі мен мүмкіндіктерін
түсінуіне байланысты. Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушылар өз
денесінің құрылымын, қозғалыстардың негізгі бағыттарын, кеңістіктік
бағытталуын сезінуді үлкен қиыншылықпен меңгереді.
9. «Бейімделген дене шынықтыру» пəні бойынша оқу процесін
ұйымдастырудың педагогикалық тəсілдері оны жүзеге асыру ақылой қалықтығы жеңіл білім алушылардың білім алуда айрықша
қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған арнайы педагогиканың
принциптерге негізделген.
(Жалғасы бар)

