
 

 

Жаңа МЖМБС: артықшылығы мен 
болашағы 
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Түпқараған ауданы  

Баутино ауылы 
А.М.Горький атындағы мектеп-лицей 



МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ БІЛІМ 

БЕРУ СТАНДАРТЫ 

 Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің 2012 жылғы 

23 тамыздағы № 1080 қаулысымен бекітілген 

 

  Бастауыш білім берудің Мемлекеттік жалпыға 

міндетті білім беру стандарты «Білім беру 

туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан 

Республикасы Заңының 56—бабына сәйкес 

әзірленген. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z070000319_


ОҚЫТУ НӘТИЖЕЛЕРІНДЕГІ 

ЕРЕКШЕЛІК 
 ГОСО 2013 ж. 

Оқыту нәтижелері: 
• біледі  
• қолынан келеді  
• қолданады (ҥлгі бойынша, 
ҧқсастығы бойынша, 
жартылай өнімділік деңгейінде) 

 

 
Нақты оқу процесі үдетумен 
сипатталады: барлық пәндер 
бойынша дайын ақпараттың үлкен 
көлемін «беріп үлгеру қажет». 

 

 Жаңа  ГОСНО 

Оқыту нәтижелері:  
• біледі  
• тҥсінеді 
• қолданады 
• талдау жасайды 
• синтез жасайды 
• бағалайды 

 
Нақты оқу процесі әрбір сабақта білім 
«іздестіру» жөніндегі оқушылардың 
өзінің белсенді қызметімен 
сипатталады. 

 



 БАСТАУЫШ БІЛІМ БЕРУДІҢ МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА 

МІНДЕТТІ БІЛІМ БЕРУ СТАНДАРТЫ 
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БАҒАЛАУ 

БІЛІМ БЕРУ 
ПРОЦЕСІН 

ҦЙЫМДАСТЫРУ 

БІЛІМ БЕРУ 
САЛАЛАРЫ 

КҤТІЛЕТІН 
НӘТИЖЕЛЕР 

ҚҦНДЫЛЫҚТ
АР 



ҚҦНДЫЛЫҚТАР-ҚАСИЕТТЕР 

Жобада ГОС НО бағдарлағыштар ретінде 
қҧндылықтар тізбесі тҥрінде ҧсынылған:  

 

 Қазақстандық отаншылдық және азаматтық 
жауапкершілік 

 Қҧрмет 

 Ынтымақтастық 

 Еңбек және шығармашылық 

  Ашықтық  

 Ӛмір бойы алынатын білім.  
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ҚҦНДЫЛЫҚТАРДЫ БАҒЫТТАУ ЖҤЙЕСІНІҢ МОДЕЛІ 

 

 ҚҦНДЫЛЫҚТАР-МҦРАТТАР:  

  рухани, танымдық, эстетикалық, гуманиститік 

және әлеуметтік. 

 Тіршілік ету әрекетінде бекітілетін және жеке 

тұлғаның қасиеттері ретінде көрінетін 

ҚҦНДЫЛЫҚТАР-ҚАСИЕТТЕР. 

ҚҦНДЫЛЫҚТАР-МІНЕЗ-ҚҦЛЫҚ ТӘСІЛДЕРІ, 

қҧндылықтар-қасиеттерді іске асыруға және 

бекітуге барынша тән қҧралдар. 
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Функционалдық 
сауаттылық 

индикаторлары 

Жалпы 

 

Компью-
терлік 

Төтенше 
жағдайлардағы 

іс-әрекеттер 

Ақпаратт
ық 

Шет тілдерін 
коммуникативті 

білу 

Тұрмыстық 
проблемаларды 
шешу кезіндегі 

сауаттылық 

• шығарма, реферат жазу 

• калькуляторсыз есептеу 

• Өтініш жазу, сауалнамаларды, балкілерді 

толтыру  

• алғашқы мед. Көмек 

көрсету 

• арнайы қызметтерге 

шҧғыл көмекке 

жҥгіну  

• жеке қауіпсіздікке 

қатер төнетін 

жағдайларда өзін 

ҧстау  

• қажетті ақпаратты тауып іріктеу  

• сызбаларды, сызбанҧсқаларды, графиктерді 

оқу 

• БАҚ ақпаратын пайдалану 

• кітапхананың алфавиттік және жҥйелі 

каталогын пайдалану 

 

• топта жҧмыс жасау 

• жаңа жағдайларға бейімделу, 

• Мәтінді сөздікпен аудару, өзі, 

достары, қаласы туралы 

әңгімелеп беру, тауарлардың 

буып-тҥюлеріндегі нҧсқаулықтар 

• өнімдерді, тауарлар 

мен көрсетілетін 

қызметтерді таңдау, 

отбасының бюджетін 

жоспарлау, техникалық 

тҧрмыстық 

қҧрылғыларды 

пайдалану, картаны, 

анықтамалықты 

пайдалана отырып, 

бейтангыс қалада 

тҧспалдау 

 

• Интернет 

желісіндегі 

жҧмыс 

• офистік 

бағдарламала

рды пайдалану 

• фотосуреттерді 

өңдеу 

• видео 

• қҧрастыру 



Естествознание 

 

Человек и 

 общество 

Искусство 

 

Дене тәрбиесі 
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Жаратылыстану – жаратылыстану ғылымдарының 

пропедевтикалық курсы 

Әлемді тану – гуманитарлық ғылымдардың 

пропедевтикалық курсы 

Ӛзін-ӛзі тану 

Кӛркем еңбек – бецнелеу ӛнерінің және еңбекке 

баулудың біріктірілген курсы 

Музыка 

Дене тіәрбиесі 

Тіл және 

әдебиет 

Жаратылыстан

у 

 
Адам және 

қоғам 

Ӛнер 

 

Математика 

ИКТ 
Математика 

ИКТ 

 Сауаттылыққа оқыту 

 Орыс тілі 

Әдебиеттік оқу 

Қазақ тілі (Я 2) 

Ағылшын тілі 



ӨЛШЕМДЕРМЕН БАҒАЛАУДЫҢ ІС ЖҤЗІНДЕГІ 

МАҢЫЗЫ 

Өлшемдермен бағалауды қолдану мҥмкіндік береді : 

Мұғалімдерге  Оқушыларға  Ата-аналарға 

Оқу процесінің әрбір кезеңінде әр 

оқушының дайындық деңгейін 

анықтауға 

Оқытудың жеке нәтижесін 

болжамдау және жетістігін сезіну 

үшін бағалау өлшемдерін білу 

және түсіну 

Өз баласының оқығандығы 

деңгейінің объективті 

дәлелдемелерін алу 

Оқытудағы процесті қадағалауға 

және оқушыны дамытудың жеке 

траекториясын түзетуге 

Оқыту нәтижелерін растау үшін 

қабілеттерін және ойлау 

қызметінің типтерін, оқыту 

мәнерінің әралуандығын 

пайдалану 

Баланың оқуындағы прогресті 

қадағалау 

Оқушыларды оқу бағдарламасын 

меңгеруде болатын олқылықтарды 

жоюға уәждеуге 

Рефлекцияға қатысуға, өзін және 

қатарларын бағалауға 

Балаға оқыту процесінде қолдау 

көрсету 

Оқу бағдарламасының тиімділік 

мониторингін жүзеге асыруға 

Шынайы міндеттерді шешу үшін 

білімдері мен дағдыларын 

пайдалануға, әртүрлі 

көзқарастарын білдіруге, сыни 

ойлауға 

Мектеп мұғалімдерімен және 

әкімшілікпен кері байланыс орнату 

Оқушымен, мұғаліммен, ата-

аналармен арадағы кері 

байланысты қамтамасыз етуге 



НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ! 


