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академии образования им. И. Алтынсарина (протокол № 7 от 16 сентября                   
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Пилоттық мектептердің 8-сыныптарындағы «Қоғам және дін» оқу курсы 

оқулықтары мен ОӘК апробация қорытындысы бойынша әдістемелік 

ҧсынымдар. Әдістемелік ҧсынымдар. – Нҧр-Сҧлтан: Ы.Алтынсарин атындағы 

Ҧлттық білім академиясы, 2020. – 166 б.  

 

Методические рекомендации по итогам апробации учебников и УМК по 

учебному курсу «Общество и религия» в 8-х классах пилотных школ. 

Методические рекомендации. – Нур-Султан: НАО имени И.Алтынсарина, 2020. 

– 166 с.  

 

Әдістемелік ҧсынымдарда Негізгі орта білім беру деңгейінің 8-сыныбына 

арналған «Қоғам және дін» курсының оқулығы және оқу-әдістемелік 

кешендерін апробациялау нәтижелеріне талдау жасалған. «Қоғам және дін» 

курсының оқулығы және оқу-әдістемелік кешендерін апробациялау нәтижелері 

бойынша әдістемелік ҧсынымдар берілген.  

Әдістемелік ҧсынымдар білім беру ҧйымдарының басшыларына, пән-

мҧғалімдеріне, оқулық авторларына және баспа қызметкерлеріне арналған. 

 

В методических рекомендациях представлен анализ итогов апробации 

учебника и учебно-методических комплексов курса «Общество и религия» для 

8 класса уровня основного среднего образования. Даны методические 

рекомендации по итогам апробации учебников и учебно-методических 

комплексов курса «Общество и религия». 

Методические рекомендации адресованы руководителям отделов 

образования, учителям предметникам, авторам учебников, работникам 

издательств.  
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Кіріспе 

 

Қазақстан Республикасы Президентінің 2017 жылғы 20 маусымдағы 

№ 500 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының дін саласындағы 

мемлекеттік саясатының 2017-2020 жылдарға арналған Тҧжырымдамасында 

«Білім беру жҥйесі жеке тҧлға мен қоғамда қазақстандық патриотизмді, 

халықтың ҧлттық және рухани дәстҥрлеріне деген қҧрметті қалыптастыруда 

негізгі рӛл атқарады» деп атап кӛрсетілген. 

Тҧжырымдамада білім беру ҧйымдарында білім жҥйесінің негізгі 

қағидаттары анықталған:  

– мемлекеттің білім беру жҥйесінің зайырлы сипатын қамтамасыз етуі; 

– білім алушылар мен тәрбиеленушілердің, олардың ата-аналарының 

(заңды ӛкілдерінің) ішкі тәртіп қағидаттарын сақтауы, білім беру ҧйымының 

жарғысында және білім беру қызметін кӛрсету туралы шартта кӛзделген ӛзге де 

талаптарды орындауы; 

– білім беру және тәрбие процесінде оқушыларға дін туралы тек ғылыми 

тҧрғыдан білім беру; 

– оқыту кезінде қандай да бір діни бірлестікке кіруге немесе онда болуға 

мәжбҥрлеуге жол бермеу; 

– діни себептерге байланысты оқушылардың оқу сабақтарына қатысудан 

бас тартуына жол бермеу; 

– білім беру ҧйымдарында белгіленген киім ҥлгісіне қойылатын 

талаптарды орындау [1]. 

Аталған тҧжырымдама негізінде негізгі орта білім беру деңгейінің  

8-сыныбына арналған «Қоғам және дін» курсы бойынша ҥлгілік оқу 

бағдарламасы, оқулығы мен оқу әдістемелік кешендерді әзірленді. 

Осыған орай 2019-2020 оқу жылында еліміздің 31 пилоттық 

мектептерінің 8-сыныптарында «Қоғам және дін» курсы бойынша оқу 

бағдарламасын, оқулығы мен оқу әдістемелік кешендерді апробациялау 

жҥргізілді. 

Пилоттық мектептердің 8-сыныптарына арналған «Қоғам және дін» 

курсы оқулығы және оқу әдістемелік кешендерін апробациялау «Негізгі орта 

білім беру деңгейінің 8-сыныбына арналған «Қоғам және дін» курсының 

оқулықтары мен оқу әдістемелік кешендерін сынақтан ӛткізу туралы» 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2019 жылғы  

27 тамыздағы №390 бҧйрығына сәйкес жҥзеге асырылды.  

2019-2020 оқу жылында пилоттық мектептерде 8-сыныптың «Қоғам және 

дін» курсы бойынша оқулықты және оқу-әдістемелік кешендерін апробациялау 

мақсаты  Қазақстан Республикасының дін саласындағы мемлекеттік 

саясатының 2017-2020 жылдарға арналған Тҧжырымдамасы негізінде 

әзірленген оқу  бағдарламасы, оқулықтар және ОӘК сапасы мен тиімділігін 

талдау. Сонымен қатар пилоттық мектептің 8-сыныптарындағы нақты оқу 

процесі жағдайында оқулықтар және ОӘК жіберілген кемшіліктерді анықтау, 
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жалпы білім беретін мектептерге енгізуге дайындау мақсатында оқулықтар 

және ОӘК одан әрі жетілдіру бойынша ҧсыныстар беру. 

Апробацияға қатысқан 31 пилоттық мектептің 19-ы қалалық, 12-і 

ауылдық, соның ішінде 3 шағын жинақты мектеп. 8-сыныптарға арналған 

«Қоғам және дін» курсының оқулықтары мен оқу-әдістемелік кешендерін бір 

баспа әзірледі. 

Әдістемелік ҧсынымдарда Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2012 жылғы 24 шілдедегі №344 бҧйрығымен бекітілген 

Оқулықтарды, оқу-әдістемелік қҧралдарды әзірлеу, оларға сараптама, сынақ 

ӛткізу және мониторинг жҥргізу, оларды басып шығару жӛніндегі жҧмысты 

ҧйымдастыру қағидасына сәйкес 8-сыныптарға арналған «Қоғам және дін» 

курсының оқулықтары және ОӘК апробациялау нәтижелері талданды[2].  

Оқулық пен ОӘК апробациялау нәтижелерін талдау – оқу 

материалдарының сапасын бағалауды, туындаған проблемаларды және 

қиындықтарды анықтауды қамтиды. Ы.Алтынсарин атындағы Ҧлттық білім 

академиясы пилоттық мектептердің 8-сыныптарына арналған «Қоғам және дін» 

курсының оқулығы және ОӘК-ді апробациялау нәтижелерін талдау бойынша 

инструментарий (сауалнама) әзірледі. Сауалнама пән мҧғалімдері туралы 

мәліметтер, оқу бағдарламасына, оқулықтың қҧрылымы мен мазмҧнына 

қойылатын талаптар, ОӘК мазмҧнына қойылатын талаптар және оқулық пен 

ОӘК жалпы сипаттамадан тҧрады (1-қосымша). 

Оқулықтың қҧрылымы мен мазмҧнына қойылатын талаптар бойынша: 

- оқулық мазмҧны, бӛлімдер бойынша оқу материалдары кӛлемінің 

оңтайлылығы; 

- білім алушылардың психологиялық және жас ерекшеліктеріне оқу 

материалының сәйкес келуі; 

-оқу материалын мазмҧндау логикасы (бӛлімдер сабақтастығын сақтау); 

- оқулық мазмҧнында қазақстандық компоненттің кӛрініс табуы; 

- ғылыми және қолжетімділік принциптерін сақтау, мазмҧнының, 

тапсырмалардың шынайы ӛмірдегі жағдаяттарымен байланысын қамтамасыз 

ету; 

- тапсырмалардың және иллюстрациялық материалдардың оқу 

материалына сәйкестігіне талдау жасалды. 

Оқу әдістемелік кешендердің мазмҧнына қойылатын талаптар бойынша 

оқулық мазмҧнына сәйкестігі, оқу жетістіктерін бағалау, қосымша ресурстарды 

пайдалану және ҥй тапсырмаларын орындау бойынша тәжірибелік 

ҧсыныстардың болуы, сҧрақтар, тапсырмалар және мәтіндерді таңдауда 

жіберілген қателіктер анықталды. 

Сонымен қатар, «Қоғам және дін» курсының оқулықтары және ОӘК-ін 

апробациялау нәтижелері бойынша әдістемелік ҧсыныстар берілген.  
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1 8-СЫНЫПТАРДАҒЫ «ҚОҒАМ ЖӘНЕ ДІН» ОҚУ КУРСЫ 

ОҚУЛЫҚТАРЫ ЖӘНЕ ОӘК АПРОБАЦИЯ ҚОРЫТЫНДЫСЫ  

 

Елімізде білім мазмҧнын жаңартудағы ең маңызды қадамдардың бірі – 

маңызды әдістемелік база, оқу бағдарламасы, оқулық, әдістемелік қҧрал, жҧмыс 

дәптері, дидактикалық және ҥлестірме материалдар, тестілер, мультимедиалық 

оқыту қҧралдарымен жабдықталған оқулықтар мен оқу-әдістемелік 

кешендердің жаңа топтамасын жасау болып табылады. 

«Негізгі орта білім беру деңгейінің 8-сыныбына арналған «Қоғам және 

дін» курсының оқулықтары мен оқу әдістемелік кешендерін сынақтан ӛткізу 

туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2019 жылғы 

27 тамыздағыы №390 бҧйрығында 2019 жылғы 1-қыркҥйектен бастап негізгі 

орта білім беру деңгейінің 8-сыныбына арналған «Қоғам және дін» курсының 

оқулықтары мен оқу-әдістемелік кешендерін сынақтан ӛткізуді бастасын, деп 

атап кӛрсетілген [3]. 

Осы бҧйрық негізінде «Қоғам және дін» курсының оқулықтары мен ОӘК 

бойынша апробация жҥргізілген пилоттық мектептер саны бекітілді. 

Республиканың 31 пилоттық мектебінің 8-сыныптарында «Қоғам және дін» 

курсының оқулықтар мен ОӘК-нің апробациядан ӛтті (1-кесте).  

Жаңа оқулықтар әзірлейтін баспалар сол не басқа оқулықтың, ОӘК-нің 

тҥрлі мектеп аудиториясында, шағын және балалар саны кӛп сыныптарда, 

қалада және ауылдық жерлерде, ҥлгерімі жоғары және тӛмен сыныпта қалай 

жҧмыс жасайтыны туралы практик-мҧғалімдердің, пән мҧғалімдері мен 

әдіскерлердің пікірлерін білуі маңызды. Апробацияланып отырған оқулықтар 

бойынша педагогтердің ескертулері мен ҧсыныстары оқулықтар мен ОӘК 

баспалары пәндік редакциясының қайта ӛңдеуі ҥшін, сондай-ақ мектептерге 

арнап неғҧрлым сапалы және жетілдірілген жаңа оқулықтар шығаруға негіз 

болып табылады.   

Жаңа оқулықты апробациялау, оны нақты білім беру мекемелері 

жағдайында қолдану, оның дидактикалық мҥмкіндіктерін қоса берілген оқу 

материалдарымен ҥйлесімділікте сынақтан ӛткізу, білім беру мекемелерінің 

оқу-материалдық базасын, оқушылардың оқу мҥмкіндіктерін ескере отырып, 

педагогтің кәсіби ҧстанымы тҧрғысынан оқытудың нәтижелілігін бағалау, 

алынған тәжірибені сипаттау және оны әрі қарай қолдану жӛнінде ҧсынымдар 

дайындау дегенді білдіреді.  

 

1-кесте – 8-сынып «Қоғам және дін» курсының оқулықтары мен ОӘК 

бойынша апробация жҥргізілген пилоттық мектептер саны   
 

№ 

 

Областар атауы 

 

 

Мектептер атауы 

 

Мектеп 

типі 

 

 

Оқыту тілі 

1 Ақмола облысы 

 

Кӛкшетау қаласы, №14 орта 

мектебі  

қала аралас 

 

2 Бурабай ауданы, Оқжетпес орта ауыл аралас 
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мектебі  

3 Ақтӛбе облысы Темір ауданы,Шҧбарқҧдық 

елді-мекені №1 Шҧбарқҧдық 

мектеп-гимназиясы  

 

ауыл қазақ 

4 Ақтӛбе қаласы, № 25 жалпы 

орта білім беретін мектебі 

 

қала аралас 

 

5 Алматы облысы Кӛксу ауданы, 

Ақшатоған ауылы, №5 орта 

мектебі 

 

ауыл орыс 

6 Талдықорған қаласы,  

М. Жҧмабаев атындағы  

№19 орта мектеп-гимназиясы 

 

қала қазақ 

7 Атырау облысы Атырау қаласы,  

Ж. Қаражігітов атындағы № 16 

мектеп-лицейі 

 

қала аралас 

8 Индер ауданы, «Кӛктем» қазақ 

орта мектебі 

 

ауыл қазақ 

9 Шығыс-Қазақстан 

облысы 

Ӛскемен қаласы, Меновное 

орта мектебі 

 

қала аралас 

10 Ӛскемен қаласы, Шоқан 

Уәлиханов атындағы №3 

мектеп-лицейі 

 

қала қазақ 

11 Жамбыл облысы Тараз қаласы, №40 мектеп-

гимназиясы 

 

қала орыс 

12 Меркі ауданы, №5 Ақарал 

мектеп-гимназиясы 

 

ауыл қазақ 

13 Батыс-Қазақстан 

облысы 

Орал қаласы, №24 жалпы орта 

білім беретін мектебі 

 

қала орыс 

14 Теректі ауданы, Подстепное 

ауылы, Теректі аудандық 

лингвистикалық гимназиясы  

 

ауыл қазақ 

15 Қарағанды облысы Қарқаралы ауданы, Қарқаралы 

қаласының академик  О.А. 

Жәутіков атындағы жалпы 

білім беретін № 1 қазақ орта 

мектебі 

 

қала қазақ 

16 Қарағанды қаласы, Қазыбек би 

ауданы, №15 жалпы орта білім 

қала аралас 
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беретін мектебі 

 

17 Қостанай облысы  Қостанай ауданы, Озерная орта 

мектебі  

 

ауыл аралас 

18 Лисаковск қаласы, Лисаковск 

қаласы әкімдігінің білім 

бӛлімінің мектеп-гимназиясы 

 

қала орыс 

19 Қызылорда облысы  Қызылорда қаласы, 

Сақтапберген Әлжіков 

атындағы №144 орта мектебі  

  

қала қазақ 

20 Арал ауданы, Н.К.Крупская 

атындағы №14 мектеп-лицейі 

 

ауыл орыс 

21 Маңғыстау облысы Ақтау қаласы, №17 жалпы білім 

беретін орта мектеп 

 

қала аралас 

22 Тҥпқараған ауданы, Баутин 

ауылы, М.Горький атындағы 

мектеп-лицейі 

 

ауыл орыс 

23 Павлодар облысы  Павлодар қаласы, М.Әуезов 

атындағы №42 жалпы орта 

білім беретін мектебі 

 

қала аралас 

24 Аққулы ауданы, С.Сатыбалды 

атындағы жалпы орта білім 

беретін мектебі 

 

ауыл қазақ 

25 Солтҥстік Қазақстан 

облысы 

Ақжар ауданы, Алқатерек орта 

мектебі 

 

ауыл қазақ 

26 Петропавл қаласы, №44 орта 

мектебі 

 

қала орыс 

27 Тҥркістан облысы  Тҥркістан қаласы, М.Жҧмабаев 

атындағы №15 мектеп-

гимназиясы 

 

қала аралас 

28 Созақ ауданы, Созақ» жалпы 

орта мектеп – гимназиясы  

 

ауыл қазақ 

29 Нҧр-Сҧлтан қаласы № 53 мектеп-лицейі 

 

қала аралас 

30 Алматы қаласы Медеу ауданы, №19 жалпы орта 

білім беретін мектебі 

 

қала аралас 

31 Шымкент қаласы Жамбыл атындағы  

№26 мектеп-гимназиясы 

қала қазақ 
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Апробацияға еліміздің 31 пилоттық мектебі қатысты. Олардың 19-ы 

қалалық және 12-сі ауылдық мектеп (1-сурет).  
 

 
1-сурет. Апробацияға қатысқан мектептер саны 
 

 

2-сурет – Оқыту тілі бойынша мектептер саны 

 

Апробацияға қазақ тілінде оқытатын 12 мектеп, орыс тілінде оқытатын  

7 мектеп, аралас тілде оқытатын 12 мектеп қатысты. 

 

Пилотқа 14 облыстан, Нҧр-Сҧлтан, Алматы және Шымкент  қалаларынан 

31 мектеп және 31 сынып қатысты. Ӛңірлердегі оқыту қазақ тілінде 

жҥргізілетін сыныптардан 16 мектептен апробацияға 16-сынып жалпы саны  

331 оқушы қатысты (3-сурет). 

 

19 

12 

Апробацияға қатысқан мектептер саны 

Қала мектептері 

Ауыл мектептері 

12 

7 

12 

Оқыту тілі бойынша мектептер саны 

  
 

Қазақ тілінде оқытатын мектептер 

Орыс тілінде оқытатын мектептер 

Аралас мектептер 
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3-сурет- Оқыту қазақ тілінде жҥргізілетін сыныптар саны 

 

Ӛңірлердің апробацияға қатысқан 15 пилоттық мектебіндегі оқыту орыс 

тілінде жҥргізілетін  15 сыныптардан жалпы саны 346 оқушы қатысты (4-сурет)  

 
4-сурет. Оқыту орыс тілінде жҥргізілетін сыныптар саны 

16 

22 

26 

20 

24 

25 

20 

26 

9 

27 

21 

3 

8 

24 

28 

32 

0 5 10 15 20 25 30 35

Оқжетпес орта мектебі 

№1 Шұбарқұдық мектеп-гимназиясы  
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Көктем» қазақ орта мектебі 

Шоқан Уәлиханов атындағы №3 мектеп-лицейі 

№5 Ақарал мектеп-гимназиясы 

Теректі аудандық лингвистикалық гимназиясы  

 № 1 қазақ орта мектебі 

Озерная орта мектебі  

Сақтапберген Әлжіков атындағы №144 орта мектебі  

№17 жалпы білім беретін орта мектеп 

С.Сатыбалды атындағы жалпы орта білім беретін … 

Алқатерек орта мектебі 

Созақ жалпы орта мектеп – гимназиясы  

№ 53 мектеп-лицейі 

№26 мектеп-гимназиясы 

Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін сыныптар 
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№14 орта мектебі  

№ 25 жалпы орта білім беретін мектебі 

№5 орта мектебі 

Ж. Қаражігітов атындағы № 16 мектеп-лицейі 

Меновное орта мектебі 

№40 мектеп-гимназиясы 

№24 жалпы орта білім беретін мектебі 

№15 жалпы орта білім беретін мектебі 

Лисаковск қаласы әкімдігінің білім бөлімінің … 

Н.К.Крупская атындағы №14 мектеп-лицейі 

М.Горький атындағы мектеп-лицейі 

№42 жалпы орта білім беретін мектебі 

№44 орта мектебі 

М.Жұмабаев атындағы №15 мектеп-гимназиясы 

№19 жалпы орта білім беретін мектебі 

Оқыту орыс тілінде жүргізілетін сыныптар 
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Апробацияға 19 қалалық мектеп қатысты, ол жалпы санының 61%-ын 

қҧрайды. Пилоттағы қалалық мектептерден 19 сынып қатысты, олардың 7-уі 

қазақ тілінде оқытатын, 12-сі орыс тілінде оқытатын сыныптар.  

 

Оқыту қазақ тілінде жҥргізілетін қалалық 5 мектептен апробацияға  

5 сынып қатысты. Жалпы саны-135 оқушы. (5-сурет) 

 
5-сурет. Оқыту қазақ тілінде жҥргізілетін қалалық мектеп бӛлігіндегі 

оқушыларының саны. 

 

5-суретте кӛрсетілгендей оқыту қазақ тілінде жҥргізілетін қалалық 

мектептерден апробацияға саны жағынан неғҧрлым кӛп қатысқан оқушылар: 

оқыту қазақ тілінде жҥргізілетін сыныптар бойынша Шымкент қаласы Жамбыл 

атындағы №26 мектеп-гимназиясынан-32 оқушы, Қызылорда қаласы, 

Сақтапберген Әлжіков атындағы №144 орта мектебінен-27 оқушы, 

Талдықорған қаласы, М. Жҧмабаев атындағы №19 орта мектеп-гимназиясы мен  

Қарқаралы қаласының академик О.А. Жәутіков атындағы жалпы білім беретін 

№ 1 қазақ орта мектебінен-26 оқушы, Ӛскемен қаласы, Шоқан Уәлиханов 

атындағы №3 мектеп-лицейінен- 24 оқушы. 

 

Оқыту орыс тілінде жҥргізілетін қалалық 4 мектептен апробацияға  

4 сынып қатысты. Жалпы саны-99 оқушы. (6-сурет) 
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 № 1 қазақ орта мектебі 

Сақтапберген Әлжіков атындағы №144 
орта мектебі  

№26 мектеп-гимназиясы 
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оқыту тілі қазақша 
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6-сурет. Оқыту орыс тілінде жҥргізілетін қалалық мектеп бӛлігіндегі 

оқушыларының саны. 

 

Оқыту орыс тілінде жҥргізілетін сыныптар бойынша қалалық 

мектептерден апробацияға саны жағынан неғҧрлым кӛп қатысқан оқушылар: 

Тараз қаласы, №40 мектеп-гимназиясынан-28 оқушы, Лисаковск қаласы, 

Лисаковск қаласы әкімдігінің білім бӛлімінің мектеп-гимназиясынан-25 оқушы, 

Петропавл қаласы, №44 орта мектебі мен Орал қаласы, №24 жалпы орта білім 

беретін мектебінен 23 оқушы. 

Апробацияға аралас тілде оқытатын 10 қалалық мектеп қатысты, бҧл 

жалпы мектептер санының 32%-ын қҧрайды. Пилотқа 10 сынып қатысты, 

жалпы саны- 247 оқушы. (7-сурет) 

 

 
7-сурет. Аралас тілде оқытатын қалалық мектептегі оқушылар саны. 
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№40 мектеп-гимназиясы 

№24 жалпы орта білім беретін мектебі 

Лисаковск қаласы әкімдігінің білім 
бөлімінің мектеп-гимназиясы 
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Ж. Қаражігітов атындағы № 16 … 

Меновное орта мектебі 

№15 жалпы орта білім беретін мектебі 

№42 жалпы орта білім беретін мектебі 

М.Жұмабаев атындағы №15 мектеп-… 

№19 жалпы орта білім беретін мектебі 
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Оқыту орыс тілінде жҥргізілетін сыныптар бойынша қалалық аралас 

мектептерден апробацияға саны жағынан неғҧрлым кӛп қатысқан оқушылар: 

Тҥркістан қаласы, М.Жҧмабаев атындағы №15 мектеп-гимназиясынан-  

35 оқушы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, №19 жалпы орта білім беретін 

мектебінен- 29 оқушы, Ж. Қаражігітов атындағы № 16 мектеп-лицейінен- 

27 оқушы. 

7-суретте кӛрсетілгендей оқыту қазақ тілінде жҥргізілетін қалалық аралас 

тілде оқытатын мектептерден апробацияға саны жағынан неғҧрлым кӛп 

қатысқан оқушылар: Нҧр-Сҧлтан қаласы № 53 мектеп-лицейінен -28 оқушы. 

 

 
8-сурет. Ӛңірлердегі ауылдық мектеп саны. 

 

Апробация талдауы кӛрсеткендей, пилотқа 12 ауылдық мектеп, оның 

ішінде 2 шағын жинақты мектеп қатысты. Бҧл мектептердің жалпы санының 

39%-ын қҧрады. Қалалық мектептерге қарағанда 7 мектепке аз. Жалпы саны – 

12 сынып, оның қазақ тілінде оқытатыны – 9, орыс тілінде оқытатыны –  

3 сынып. Олардың ішінде 7-уі қазақ тілінде, 3-еуі орыс тілінде және 2-еуі 
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аралас тілде оқытатын мектептер. Апробацияға саны жағынан ең кӛп қатысқан 

оқушылар  Жамбыл облысынан (25), Тҥркістан облысынан  (24), Ақтӛбе 

облысынан (22) болды (8-сурет). 

 
9-сурет – Ауылдық мектептердегі қазақ тілінде оқитын оқушылар саны 

 

Апробацияға 7 ауылдық мектептен қазақ тілінде оқытатын 7 сынып 

қатысты. Талдау кӛрсеткендей, пилотқа қатысқан қалалық қазақ мектебімен 

салыстырғанда 2 мектепке артық. Тиісінше сыныптар саны да ауылдық 

жерлерде 2 сыныпқа артық болды. Жалпы саны 122 оқушыны қҧрады (9-сурет). 

 

 
10-сурет- Ӛңірлердегі қазақ тілінде оқытатын мектептер 
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Апробацияға қазақ тілде оқытатын 12 мектеп қатысты. Бҧл мектептердің 

жалпы санының 39%-ын қҧрады. Оның ішінде 5-еуі қала мектептері, 7-еуі 

ауылдық  мектеп, оның ішінде 2-еуі шағынжинақты мектептер.  Барлығы 12 

сынып. Диаграммада кӛрсетілгендей, апробацияға қатысқан сыныптардағы 

оқушылар саны әр тҥрлі. Қалалық мектеп бойынша 135 оқушы, ауылдық 

мектептерден 122 оқушы қатысты (10-сурет). 

 

 
11-сурет – Ауылдық мектептердегі орыс тілінде оқитын оқушылар саны  

 

Апробацияға орыс тілінде оқытатын 3 ауылдық мектептен 3 сынып 

қатысты. Орыс тілінде оқытатын қалалық мектептермен салыстырғанда 

мектептер саны 1 мектепке кем. Жалпы саны 49 оқушыны қҧрады (11-сурет).  

 

 
12-сурет– Ӛңірлердегі орыс тілінде оқытатын мектептер саны 
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Апробацияға орыс тілде оқытатын 7 мектеп қатысты. Бҧл мектептердің 

жалпы санының 22,5%-ын қҧрады. Оның ішінде 4-еуі қала мектептері, 3-еуі 

ауылдық  мектеп.  Барлығы 7 сынып қатысты.  Диаграммада кӛрсетілгендей, 

апробацияға қатысқан сыныптардағы оқушылар саны әр тҥрлі. Қалалық мектеп 

бойынша 99 оқушы, ауылдық мектептерден 49 оқушы қатысты (12-сурет). 

 
13-сурет – Аралас тілде оқитын ауылдық мектептердегі оқушылар саны  

 

Апробацияға ауылдық мектептердегі аралас тілде оқытатын 2 мектептен 

2 сынып қатысты. Аралас тілде оқытатын қалалық мектептермен 

салыстырғанда 8 мектепке кем. Қалалық аралас мектептегі сыныптардың 2-еуі 

қазақ, 8-і оқыту орыс тілінде жҥргізілетін сыныптар. Ал ауылдық аралас 

мектептен пилотка қатысқан сыныптардың екеуі де оқыту қазақ тілінде 

жҥргізілетін сыныптар (13-сурет). 

 

14-сурет- Ӛңірлердегі аралас тілде оқытатын мектептер 
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Апробацияға аралас тілде оқытатын 12 мектеп қатысты. Бҧл мектептердің 

жалпы санының 39%-ын қҧрады. Оның ішінде 10-ы қала мектептері, 2-еуі 

ауылдық  мектеп.  Барлығы 12 сынып, оның 8-і орыс тілінде және 4-еуі қазақ 

тілінде оқытатын сыныптар. Диаграммада кӛрсетілгендей, апробацияға 

қатысқан сыныптардағы оқушылар саны әр тҥрлі. Қалалық мектеп бойынша 

247 оқушы, ауылдық мектептерден 25 оқушы қатысты (14-сурет). 

Апробация талдауы кӛрсеткендей «Қоғам және дін» курсы оқулығын 

апробациядан ӛткізуге ӛңірлерден 31 мектептен 31 сынып қатысқан. Жалпы 

саны 677 оқушы (2-кесте). 

2-кесте – Пилоттық мектептер туралы мәліметтер 
Мектептер қазақ орыс аралас 

Қала 5 (135оқушы) 4 (99оқушы) 10 (247 оқушы) 

 

Ауыл 7 (122оқушы) 3 (49 оқушы) 2 (25 оқушы) 

Барлығы 12 (257) 7(148) 12(272) 

 

Сонымен апробацияға мектептердің жалпы санының 61%-ын қҧрайтын 

19 қала мектебі мен 39 %-ын қҧрайтын 12 ауыл мектебі қатысты. Апробацияға 

ӛңірлерден 8-сыныпқа арналған «Қоғам және дін» курсы оқулығы мен оқу-

әдістемелік кешенін апробациядан ӛткізуге 31тарих пәні мҧғалімдері қатысқан. 

 

Мұғалімдер туралы мәліметтер 

8-сынып (оқыту қазақ тілінде жҥргізілетін сыныптар) 
 

8-сыныпта «Қоғам және дін» оқулығы мен оқу-әдістемелік кешендерін 

апробациядан ӛткізген мұғалімдер туралы мәліметтер 3-кестеде кӛрсетілген. 

 

3-кесте – 8-сыныпқа арналған «Қоғам және дін» оқулығы мен оқу-

әдістемелік кешендерін апробациядан ӛткізуге қатысқан мҧғалімдер саны 
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Апробация талдауы кӛрсеткендей «Қоғам және дін» курсының оқулығы 

мен оқу-әдістемелік қҧралын апробациядан ӛткізуге ӛңірлерден оқыту қазақ 

тілінде жҥргізілетін 16 мектептен 16 мҧғалім қатысты. 
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15-сурет- Апробацияға қатысқан мҧғалімдердің білімі мен еңбек ӛтілі 

туралы  

 

8-сынып бойынша апробациядан ӛтетін мҧғалімдердің саны – 16. Оның 

ішінде білімі «Жоғары» мҧғалімдер саны – 16.  Білімі «жоғары» мҧғалімдердің 

ҥлесі – 100% .  

Оқыту қазақ тілінде жҥргізілетін мектептерден апробацияға қатысқан 

16 мҧғалімнің ішінде жҧмыс ӛтілі 1-5жыл аралығында 1 мҧғалім, 10 жылдан 

жоғары – 15 мҧғалім. Жҧмыс ӛтілі 10 жылдан жоғары мҧғалімдер ҥлесі (94%). 

Жҧмыс ӛтілі 1-5 жыл аралығындағы мҧғалімдердің ҥлесі – 6% қҧрайды  

(15-сурет).  

 

16-сурет- Апробацияға қатысқан мҧғалімдердің санаты туралы 

мәліметтер  

 

Апробацияға қатысатын мҧғалімдердің 1 – жоғары санатты, 1 – I санатты 

мҧғалімдер.   

Жаңа біліктілік талаптары бойынша апробацияға қатысқан мҧғалімдер 

88%-ды қҧрады. Апробацияға қатысқан 14 мҧғалімнің 1 – «педагог-модератор», 

2 – «педагог-сарапшы», 11 – «педагог – зерттеуші» дәрежесі бар.  Оқыту қазақ 
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тілінде жҥргізілетін сыныптарда «Педагог – зерттеуші» санаты бойынша 

мҧғалімдердің ҥлесі басым болып, 69%-ды қҧрады. Ал «педагог-сарапшы» 

ҥлесі 13%, «педагог-модератор» санаты бойынша 13%. (16-сурет) 

 

17-сурет – Апробацияға қатысқан мҧғалімдердің БАҦО «Ӛрлеу» 

курстарынан ӛткендігі туралы 

 

Апробацияға қатысатын мҧғалімдердің 2017 жылы жаңартылған білім 

мазмҧны бойынша «Ӛрлеу» БАҦО курстарына – 3, 2018 жылы – 5, 2019 жылы 

– 6, 2020 жылы 4 мҧғалім қатысты. Ең кӛп қатысқан мҧғалімдер Алматы 

облысы, Шығыс Қазақстан облысы, Павлодар облысы (3 мҧғалім 2018ж, 

2020ж), Қарағанды облысы (1 мҧғалім, 2017ж, 2019ж) бойынша байқалды.  

Оқыту қазақ тілінде жҥргізілетін сыныптарда 2019 БАҦО «Ӛрлеу» курстарынан 

ӛткен мҧғалімдердің ҥлесі басым болып, 38%-ды қҧрады. Ал 2018ж 

мҧғалімдердің ҥлесі 31%, 2020ж 25%, 2017ж бойынша 19 %. БАҦО «Ӛрлеу» 

курстарына жалпы қатысқан мҧғалімдер саны – 14. (17-сурет). 

 

18-сурет – Апробацияға қатысқан мҧғалімдердің «НЗМ» ДББҦ 

курстарынан ӛткендігі туралы 
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Апробацияға қатысқан мҧғалімдердің 2017 жылы «НЗМ» ДББҦ 

курстарына қатысқан саны – 2. 2018 жылы – 4 мҧғалім, 2019 жылы – 3 мҧғалім, 

2020 жылы  «НЗМ» курстарына – 1 мҧғалім қатысты.  Ең кӛп қатысқан 

мҧғалімдер Маңқыстау облысы (1 мҧғалім 2017ж, 2018ж, 2018ж 2020ж) 

бойынша байқалды.   

Оқыту қазақ тілінде жҥргізілетін сыныптарда 2018 «НЗМ» ДББҦ 

курстарынан ӛткен мҧғалімдердің ҥлесі басым болып, 25%-ды қҧрады. Ал 

2019ж мҧғалімдердің ҥлесі 19%, 2017ж 13%, 2020ж. бойынша 6 %.  «НЗМ» 

ДББҦ курстарына жалпы қатысқан мҧғалімдер саны – 7. (18-сурет). 

 

8-сынып (оқыту орыс тілінде жүргізілетін сыныптар) 
 

8-сыныпта «Қоғам және дін» оқулығы мен оқу-әдістемелік кешендерін 

апробациядан ӛткізген мұғалімдер туралы мәліметтер 4-кестеде кӛрсетілген. 

 

4-кесте – 8-сыныпқа арналған «Қоғам және дін» оқулығы мен оқу-

әдістемелік кешендерін апробациядан ӛткізуге қатысқан мҧғалімдер саны 
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Апробация талдауы кӛрсеткендей «Қоғам және дін» курсының оқулығы 

мен оқу-әдістемелік қҧралын апробациядан ӛткізуге ӛңірлерден оқыту орыс 

тілінде жҥргізілетін 15 мектептен 15 мҧғалім қатысты. 

 
19-сурет- Апробацияға қатысқан мҧғалімдердің білімі мен еңбек ӛтілі 

туралы 
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8-сынып бойынша апробациядан ӛтетін мҧғалімдердің саны – 15. Оның 

ішінде білімі «Жоғары» мҧғалімдер саны – 15.  Білімі «жоғары» мҧғалімдердің 

ҥлесі – 100% .  

Оқыту орыс тілінде жҥргізілетін мектептерден апробацияға қатысқан 15 

мҧғалімнің ішінде жҧмыс ӛтілі 5-тен 10 жылға дейінгі аралығында 1 мҧғалім, 

10 жылдан жоғары – 14 мҧғалім. Жҧмыс ӛтілі 10 жылдан жоғары мҧғалімдер 

ҥлесі (93%). Жҧмыс ӛтілі 5-10 жыл аралығындағы мҧғалімдердің ҥлесі – 7% 

қҧрайды.  

Апробация нәтижесі кӛрсеткендей оқыту қазақ тілінде жҥргізілетін 

мектептерден апробацияға қатысқан мҧғалімдермен салыстырғанда оқыту орыс 

тілінде жҥргізілетін мектеп мҧғалімдері саны  1-ге кем. Сәйкесінше жҧмыс ӛтілі 

5-10 жыл аралығындағы мҧғалімдердің ҥлесі де – 1% -ға аз болды.(19-сурет). 

 
20-сурет- Апробацияға қатысқан мҧғалімдердің санаты туралы 

 

Апробацияға қатысатын мҧғалімдердің 3 – жоғары санатты, 1 – I санатты 

мҧғалімдер.   

Жаңа біліктілік талаптары бойынша апробацияға қатысқан мҧғалімдер 

73%-ды қҧрады. Апробацияға қатысқан 11 мҧғалімнің, 6 – «педагог-сарапшы», 

5 – «педагог – зерттеуші» дәрежесі бар.   

Оқыту орыс тілінде жҥргізілетін сыныптарда «Педагог – сарапшы» 

санаты бойынша мҧғалімдердің ҥлесі басым болып, 40%-ды қҧрады. Ал 

«педагог-зерттеуші» ҥлесі 33%.  

Апробация нәтижесі кӛрсеткендей оқыту қазақ тілінде жҥргізілетін 

мектептерден апробацияға қатысқан мҧғалімдермен салыстырғанда жаңа 

біліктілік талаптары бойынша апробацияға қатысқан мҧғалімдер саны 3-ке кем, 

сәйкесінше 15% аз болды(20-сурет). 
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21-сурет – Апробацияға қатысқан мҧғалімдердің БАҦО «Ӛрлеу» 

курстарынан ӛткендігі туралы 

 

Апробацияға қатысатын мҧғалімдердің 2017 жылы жаңартылған білім 

мазмҧны бойынша «Ӛрлеу» БАҦО курстарына – 2, 2018 жылы – 4, 2019 жылы 

– 4, 2020 жылы 2 мҧғалім қатысты. Ең кӛп қатысқан мҧғалімдер Павлодар 

облысы, Тҥркістан облысы (2 мҧғалім 2019ж, 2020ж) бойынша байқалды.  

Оқыту орыс тілінде жҥргізілетін сыныптарда 2018 және 2019жж. БАҦО 

«Ӛрлеу» курстарынан ӛткен мҧғалімдердің ҥлесі басым болып, 27%-ды қҧрады. 

Ал 2017, 2018 жылдары курстан ӛткен мҧғалімдердің ҥлесі 13%. БАҦО 

«Ӛрлеу» курстарына жалпы қатысқан мҧғалімдер саны – 10. Оқыту қазақ 

тілінде ӛткізілетін сынып мҧғалімдерімен салыстырғанда «Ӛрлеу» курстарынан 

ӛткен мҧғалімдердің саны 4- ке кем (21-сурет). 

 
22-сурет – Апробацияға қатысқан мҧғалімдердің «НЗМ» ДББҦ 

курстарынан ӛткендігі туралы 

 

Пилоттық мектеп мҧғалімдерінің 2017 жылы «НЗМ» ДББҦ курстарына 

қатысқандары – 2 мҧғалім. 2018 жылы – 4 мҧғалім, 2019 жылы – 2 мҧғалім, 

2020 жылы  «НЗМ» курстарына – 1 мҧғалім қатысты.  Оқыту орыс тілінде 

жҥргізілетін сынып мҧғалімдері бойынша 2018ж «НЗМ» ДББҦ курстарынан 
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ӛткен мҧғалімдердің ҥлесі басым болып, 27%-ды қҧрады. Ал 2017 және 

2019жж. мҧғалімдердің ҥлесі 13%, 2020ж бойынша 7 %.  «НЗМ» ДББҦ 

курстарына жалпы қатысқан мҧғалімдер саны – 8. Оқыту қазақ тілінде 

ӛткізілетін сынып мҧғалімдерімен салыстырғанда «НЗМ» ДББҦ курстарынан 

ӛткен мҧғалімдердің саны 1- ге кем (22-сурет). 

Апробация талдауы кӛрсеткендей «Қоғам және дін» курсының оқулығы 

мен оқу-әдістемелік қҧралын апробациядан ӛткізуге ӛңірлерден 31 мектептен 

31 мҧғалім қатысты. Оқыту қазақ тілінде жҥргізілетін 16 мектептен 16 мҧғалім, 

оқыту орыс тілінде жҥргізілетін 15 мектептен 15 мҧғалім қатысты (5-кесте). 

 

5-кесте-8-сыныпқа арналған «Қоғам және дін» оқулығы мен оқу-

әдістемелік кешендерін апробациядан ӛткізуге қатысқан мҧғалімдердің жалпы 
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23-сурет- Мҧғалімдердің білімі мен еңбек ӛтілі туралы мәліметтер 

8 сынып бойынша апробациядан ӛтетін мҧғалімдердің саны – 31. Оның 

ішінде білімі «жоғары» мҧғалімдер саны – 31.  Білімі «жоғары» мҧғалімдердің 

ҥлесі – 100%  қҧрайды.  
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Апробация нәтижесі кӛрсеткендей, оқыту орыс тілінде жҥргізілетін 

сынып мҧғалімдерімен салыстырғанда оқыту қазақ тілінде жҥргізілетін сынып 

мҧғалімдерінің саны 1-ге артық. 

Апробацияға қатысатын 31 мҧғалімдердің ішінде жҧмыс ӛтілі 1-5жыл 

аралығында 1 мҧғалім, 5-10 жыл – 1,  10 жылдан жоғары  – 29 қатысуда.  

Жҧмыс ӛтілі 10 жылдан жоғары мҧғалімдер ҥлесі 93,5% қҧрады. Жҧмыс 

ӛтілі 1-5 жыл және 5-10 жыл аралығындағы оқыту қазақ және орыс тіліндегі 

сынып мҥғалімдерінің ҥлесі 6,5% қҧрады (23-сурет). 

 

 

24-сурет– Апробацияға қатысқан мҧғалімдердің санаты  туралы 

 

Апробацияға қатысқан мҧғалімдердің 4 – жоғары санатты, 2 – I санатты 

мҧғалімдер.  

Апробация нәтижесі кӛрсеткендей, жоғары санаты бар мҧғалімдердің кӛп 

бӛлігін оқыту орыс тілінде жҥргізілетін сынып мҧғалімдері (3 мҧғалім) 

қҧрайды. Оқыту қазақ және орыс тіліндегі бірінші санаттағы сынып 

мҥғалімдерінің ҥлесі бірдей. 

Жаңа біліктілік талаптары бойынша апробацияға қатысқан 25 мҧғалімнің 

1 – «педагог-модератор», 8 – «педагог-сарапшы», 16 – «педагог – зерттеуші» 

дәрежесі бар.   

«Педагог – зерттеуші» санаты бойынша оқыту қазақ тілінде жҥргізілетін 

сынып мҧғалімдерінің ҥлесі басым (34,5%), «педагог-сарапшы» санаты бар 

мҧғалімдердің кӛп бӛлігін оқыту орыс тілінде жҥргізілетін сынып мҧғалімдері 

(19,3%),  «педагог-модератор» санаты бар мҧғалім тек оқыту қазақ тілінде 

жҥргізілетін сынып мҧғалімдерінен (3,2%) қҧралды (24-сурет).  
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25-сурет – Апробацияға қатысқан мҧғалімдердің БАҦО «Ӛрлеу» 

курстарынан ӛткендігі туралы  
 

Апробацияға қатысатын мҧғалімдердің 2017 жылы жаңартылған білім 

мазмҧны бойынша «Ӛрлеу» БАҦО курстарына 2017 жылы – 5, 2018 жылы – 9,  

2019 жылы – 10, 2020 жылы – 6 мҧғалім қатысты. Апробация нәтижесіне сәйкес 

оқыту қазақ тілінде жҥргізілетін сынып мҧғалімдерімен салыстырғанда ең кӛп 

қатысқан мҧғалімдер қатарын оқыту орыс тілінде жҥргізілетін сынып 

мҧғалімдері  қҧрады. Атап айтсақ, 2017жылы 3 мҧғалім, 2018 жылы 5 мҧғалім, 

2019 жылы 6 мҧғалім, 2020 жылы 4 мҧғалім. Жалпы саны – 18 мҧғалім. Оқыту 

қазақ тілінде жҥргізілетін сынып мҧғалімдер саны оқыту орыс тілінде 

жҥргізілетін сынып мҧғалімдерден 6-ға кем, барлығы 12 мҧғалімді қҧрады.  

Жаңартылған білім мазмҧны бойынша БАҦО «Ӛрлеу» курстарына жалпы 

қатысқан мҧғалімдер саны –  30 (25-сурет). 

 
26-сурет – Апробацияға қатысқан мҧғалімдердің «НЗМ» ДББҦ 

курстарынан ӛткендігі туралы  
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Апробацияға қатысқан мҧғалімдердің 2017 жылы «НЗМ» ДББҦ 

курстарына қатысқан саны – 4. 2018 жылы – 8 мҧғалім, 2019 жылы  «НЗМ» 

курстарына – 5 мҧғалім, 2020 жылы – 1 мҧғалім қатысты.   

Ең кӛп қатысқан мҧғалімдер: 8 мҧғалім, 2018ж. Ал ең аз қатысқаны 2020 

жылы 1 мҧғалім. 

Апробация нәтижесі кӛрсеткендей оқыту орыс тілінде жҥргізілетін сынып 

мҧғалімдерімен салыстырғанда ең кӛп қатысқан мҧғалімдер қатарын оқыту 

қазақ тілінде жҥргізілетін сынып мҧғалімдері қҧрады.  

Олар 2017жылы 2 мҧғалім, 2018 жылы 4 мҧғалім, 2019 жылы 3 мҧғалім, 

2020 жылы 1 мҧғалім. Жалпы саны – 10 мҧғалім. Оқыту орыс тілінде 

жҥргізілетін сынып мҧғалімдер саны оқыту қазақ тілінде жҥргізілетін сынып 

мҧғалімдерден 2-ге кем, барлығы 8 мҧғалімді қҧрады. «НЗМ» ДББҦ 

курстарына жалпы қатысқан мҧғалімдер саны – 18. 

Мониторинг нәтижесіне сәйкес Жаңартылған білім мазмҧны бойынша 

«НЗМ» ДББҦ курстарына жалпы қатысқан мҧғалімдермен салыстырғанда 

БАҦО «Ӛрлеу» курстарына қатысқан мҧғалімдер саны 12 мҧғалімге артық. 

Сонымен БАҦО «Ӛрлеу» курстарына қатысқан мҧғалімдердің ҥлесі (96,7%),  

«НЗМ» ДББҦ курстарына жалпы қатысқан мҧғалімдер (38,7%) қҧрады 

(26-сурет). 

 

8-сыныпқа арналған «Қоғам және дін» оқулығы мен ОӘК-ді апробацияға 

дайындаған баспа туралы мәліметтер 

 

2019-2020 оқу жылында республиканың пилоттық мектептердегі  

8-сыныптың «Қоғам және дін» оқулығы мен оқу-әдістемелік кешендерін 

апробациядан ӛткізуге 1 баспа қатысты. Ол «Кӛкжиек-Горизонт» баспасы.  

Ы.Алтынсарин атындағы Ҧлттық білім академиясында эксперименттік 

білім беру ҧйымдарының 8-сыныптарында «Қоғам және дін» курсының 

апробациядан ӛткізілетін оқулықтары мен оқу-әдістемелік кешендерінің 

тәртіптемесі әзірленіп, ресми хатпен «Кӛкжиек-Горизонт» баспасына жіберілді 

(2-қосымша). 

Баспа пилоттық мектеп оқушылары мен пән мҧғалімдерін апробациядан 

ӛткізуге арналған оқулық және оқу-әдістемелік кешендерімен қамтамасыз етті. 

Баспаның пилоттық мектеп оқушыларын оқулықпен қамтамасыз етуі туралы 

ақпараттар 6-7-кестелерде берілген. 

«Кӛкжиек-Горизонт» баспасы ӛңірдегі 16 пилоттық мектептің оқыту 

қазақ тілінде жҥргізілетін 8-сынып бойынша 331оқушыны оқулықпен 

қамтамасыз етті. Сонымен оқыту қазақ тілінде жҥргізілетін сыныптар ҥшін 

апробацияға жалпы саны 331 оқулық ҧсынылды (6-кесте).  

6-кесте. 8-сыныптар бойынша оқыту қазақ тілінде жҥргізілетін сынып 

оқушыларына апробацияға ҧсынған оқулықтар саны 
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7-кесте. 8-сыныптар бойынша оқыту орыс тілінде жҥргізілетін сынып 

оқушыларына апробацияға ҧсынған оқулықтар саны 
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«Кӛкжиек-Горизонт» баспасы ӛңірдегі 15 пилоттық мектептің оқыту орыс 

тілінде жҥргізілетін 8-сынып бойынша 346 оқушыларын оқулықпен қамтамасыз 

етті. Сонымен оқыту орыс тілінде жҥргізілетін сыныптар ҥшін апробацияға 

жалпы саны 346 оқулық ҧсынылды (7-кесте).  
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27-сурет – «Кӛкжиек-Горизонт» баспасы бойынша апробациядан ӛткен 

оқулықтар ҥлесі 

 

Апробация талдауы кӛрсеткендей оқыту қазақ тілінде жҥргізілетін 

сыныптармен салыстырғанда ҧсынылған оқулықтар қатарының басым бӛлігін 

оқыту орыс тілінде жҥргізілетін сынып (51%) қҧрады. Ал оқыту қазақ тілінде 

жҥргізілетін сыныптар (49%) болды. Сонымен «Кӛкжиек-Горизонт» 

баспасынан апробацияға  пилоттық мектептің 8-сынып оқушыларына «Қоғам 

және дін» курсы бойынша 677 оқулық ҧсынылған (27-сурет). 

 

«Қоғам және дін» курсы оқулығын апробациядан ӛткізуге ӛңірлерден  

31 мектептен 31 тарих пәні мҧғалімдері қатысқан. Мҧғалімдерді апробацияға 

ҧсынылған оқулық және оқу әдістемелік қҧралмен қамтамасыз ету туралы 

мәліметтер 8-кестеде кӛрсетілген. 

 

8-кесте – Пән мҧғалімдерін апробацияға ҧсынылған оқулық және оқу 

әдістемелік қҧралмен қамтамасыз ету туралы мәліметтер 
Мұғалімдер Оқулық Оқу әдістемелік кешен 

Оқыту орыс тілінде 

жҥргізілетін сыныптар 

16 16 

Оқыту қазақ тілінде 

жҥргізілетін сыныптар 

15 15 

Барлығы 31 31 

 

«Кӛкжиек-Горизонт» баспасы оқыту қазақ тілінде жҥргізілетін  

сыныптардың бойынша 16 пән мҧғалімін және оқыту орыс  тілінде жҥргізілетін  

сыныптардың бойынша 15 мҧғалімді оқулық және оқу-әдістемелік кешенмен 

қамтамасыз етті. Сонымен мҧғалімдер ҥшін апробацияға 31 оқулық, 31 оқу-

әдістемелік кешен ҧсынылды. Жалпы саны– 62 (8-кесте).     
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49% 

51% 

«Кӛкжиек-Горизонт» баспасы бойынша апробациядан ӛткен 

оқулықтар үлесі 
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Апробация нәтижесі кӛрсеткендей «Кӛкжиек-Горизонт» баспасынан 

апробацияға ҧсынылған «Қоғам және дін» оқулығының жалпы саны 708 

оқулық пен 31 оқу әдістемелік кешенді қҧрайды (9-кесте).  

 

9-кесте «Кӛкжиек-Горизонт» баспасы бойынша апробацияға ҧсынылған 

оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешен ҥлесі 

 
Апробацияға 

қатысқандар 

Оқулық Оқу әдістемелік 

кешен 

Оқушылар  677  

Мҧғалімдер 31 31 

Барлығы 708 31 

 
«Кӛкжиек-Горизонт» баспасы бойынша апробацияға ҧсынылған 

оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешеннің жалпы саны –739 оқулықтар мен ОӘК 

(9-кесте).  

 

«Қоғам және дін» курсы оқу бағдарламасын, оқулығы мен оқу- 

әдістемелік кешенін апробациялау қорытындысы 

Оқу бағдарламасының білім мазмҧны бойынша және оқулықтың мазмҧны 

қҧрылымы, тапсырмалардың оқу материалына сәйкестігі, иллюстрациялық 

материалдар, оқу-әдістемелік кешендердің (ОӘК) мазмҧнына қатысты пән-

мҧғалімдері арасында сауалнама жҥргізілді (1-қосымша).  

Бҧл мҧғалімдердің оқу бағдарламаларының, оқулықтардың, ОӘК, 

сапасын және т. б. бағалауына талдау жасауға мҥмкіндік берді.  

Оқу бағдарламасы негізгі орта білім берудің мемлекеттік жалпыға 

міндетті стандартына сәйкес әзірленген. 

«Қоғам және дін» курсы бойынша оқу бағдарламасы білім алушыларға 

әлемдік тарихи процестегі діннің орны, оның ӛзара байланысы мен қарым-

қатынасы туралы, дін туралы ғылыми білім негізінде зайырлылық және 

мемлекет пен қоғамның зайырлы негіздері туралы тҥсінік қалыптастыруды 

кӛздейді.  Ӛзге халықтардың діни мәдениетіне қҧрметпен қарауды, діни 

экстремизм мен фанатизмнің радикалды идеологиясына қарсы иммунитетті 

қалыптастыруға бағытталған.  

Оқу пәнінің міндеттері:  

1) мемлекеттің білім беру жҥйесінің зайырлы сипатын қамтамасыз ету 

принципін жҥзеге асыру;  

2) білім алушылардың діндердің тарихы және олардың ӛзіндік 

ерекшеліктері туралы ғылыми білімін қалыптастыру;  

3) білім алушылардың зайырлы қоғам дамуының қазіргі кезеңін талдау 

мен жеке ӛмірін болжау ҥшін дін туралы қажетті білімді адамзат ӛркениетінің 

қҧбылысы ретінде меңгеруі;  

4) қоғам дамуының зайырлы принциптерінің ӛзіндік қҧндылықтары мен 

әлем халықтарының діни мәдениеттерінің бірегейлігін ҧғыну;  

5) білім алушылардың азаматтық қоғам мен қҧқықтық мемлекет 
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дамуының зайырлылық принциптеріне негізделген жеке ҧстанымдары мен 

қҧндылықтық бағдарын қалыптастыру;  

6) қазіргі қоғам мен жеке тҧлға ӛміріндегі діннің рӛлін анықтау;  

7) әртҥрлі діндер мен діни ҧстанымдар қҧндылықтарының арасындағы 

байланыстарды анықтау;  

8) тҥрлі діни мәдениеттер мен дәстҥрлерге тӛзімділікпен қарауды 

қалыптастыру;  

9)  дін және оның тарихы туралы білімнің негізінде діни сауаттылыққа 

тәрбиелеу;  

10)  Қазақстан халқының тарихи қалыптасқан дәстҥрлерін қастерлеу 

қабілетін арттыра отырып, қоғамдағы әр тҥрлі жат діни ағымдарға қарсы 

иммунитет қалыптастыру;  

11)  білім алушылардың діни әдебиет, электронды ресурстар мен БАҚ 

материалдарын талдауға қатысты сыни ойлау дағдыларын дамыту;  

12)  білім алушылардың коммуникативтік байланыс дағдыларын, дін 

саласындағы ӛзекті мәселелер бойынша сҧхбаттастық қабілетін дамыту[4]. 

Оқу бағдарламасына деген мҧғалімдердің кӛзқарасын анықтау ҥшін 

сауалнамада мынадай пайымдаулар ҧсынылды: 

1 бӛлім. Оқу бағдарламасының білім мазмұны: 

 білім алушылардың жас ерекшелігіне сәйкестігі; 

  практикалық дағдыларды дамытуға бағыттылығы;  

  мазмҧнында қазақстандық компоненттердің кӛрініс табуы; 

2-бӛлім. Жаңа оқу бағдарламасының негізгі артықшылықтары:  

  кең спектрлі дағдаларды дамытуға бағыттылығы; 

  оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыруға мҥмкіндік 

беруі; 

3- бӛлім. Оқу процесінде қиындық тудырған бӛлімдер мен тақырыптар: 

 бӛлімдер; 

 тақырыптар; 

Тәрбие жұмысы бойынша: 

  отбасылық қҧндылықтарды қалыптастыруға әсері; 

 қазақстандық патриотизмді қалыптастыруға ықпалы; 

 ӛз халқының және басқа да халықтардың дәстҥрлерін тҥсінуді 

қалыптастыруға мҥмкіндік беруі;  

 ӛзіне-ӛзі қызмет ету дағдыларын қалыптастыруға ықпалы.

 Мҧғалімдердің жауаптарын талдау нәтижелері тӛмендегі диаграммаларда 

кӛрініс тапқан.  Оқу бағдарламасының сапасын бағалау ҥшін мҧғалімдерге 

мынадай жауаптар шкаласы ҧсынылды: 2 балл – толық келісемін немесе – 

толық байқалады, 1 балл – жартылай келісемін немесе ішінара байқалады, 0 

балл – келіспеймін немесе байқалмайды.  

1.Жаңа оқу бағдарламасының мазмұны бойынша: 

Пән бойынша жаңа бағдарлама менің білім алушыларымның басым 

кӛпшілігіне қызықты деген пайымдау бойынша  «толық байқалады» жауабын 

30 (97%) мҧғалім таңдады, «ішінара байқалады» жауабын 1 (3%). 
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«Пән бойынша бағдарлама білім алушыларымың басым кӛпшілігінің жас 

ерекшеліктеріне сәйкес келеді» пайымдауы бойынша «толық байқалады» 

жауабын 29 (94%) мҧғалім таңдап, 2 (6% ) «ішінара байқалады» жауабын 

белгілеген. 

 
 

«Пән бойынша бағдарлама мазмҧны практикалық дағдыларды дамытуға 

бағытталған» пайымдаумен мҧғалімдердің 87% толық келіседі, 13% «ішінара 

байқалады» жауабын таңдады.  

 
 

Бағдарлама мазмҧнында қазақстандық компоненттер кӛрініс тапқан деп 

87% мҧғалімдер пікірін білдірді, яғни пайымдаумен толық келіскенін кӛрсетті, 

ал 13% «ішінара байқалады» жауабын таңдады. 
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1.1.Пән бойынша жаңа бағдарлама менің білім алушыларымның 

басым кӛпшілігіне қызықты 
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1.2.Оқу бағдарламасы білім алушыларымның басым кӛпшілігінің 

жас ерекшеліктеріне сәйкес келеді 
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1.3 Бағдарлама мазмұны практикалық дағдыларды дамытуға 

бағытталған 
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Сонымен оқу бағдарламасы мазмҧны бойынша мҧғалімдерге қойылған  

4 сҧрақтың екеуі бойынша «толық байқалады» жауабын таңдаған 

мҧғалімдердің ҥлесі 90 пайыздан асты.  

Мысалы, «жаңа бағдарлама менің білім алушыларымның басым 

кӛпшілігіне қызықты» пайымдауды мҧғалімдердің 97%, «бағдарлама білім 

алушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес келеді» - 94%.  

Ал «Бағдарлама мазмҧны практикалық дағдыларды дамытуға 

бағытталған» және «Бағдарлама мазмҧнында қазақстандық компоненттер 

кӛрініс тапқан» жауабын таңдаған мҧғалімдер ҥлесі  87% қҧрады (27-сурет). 

 

 
27-сурет - Оқу бағдарламасы мазмҧны бойынша пайымдаулар 

 

2. Жаңа оқу бағдарламасының негізгі артықшылықтары бойынша: 

Сауалнаманың «Сіздердің білім алушылар ҥшін жаңа оқу 

бағдарламаларының негізгі артықшылықтары қандай?» сҧрағы бойынша 

мҧғалімдерге 2 пайымдау ҧсынылды. 

«Кең спектрлі дағдыларды дамытуға бағытталған» пайымдауы бойынша 

«толық байқалады» жауабын 28 (90%) мҧғалімдер  таңдап, 3 (10% ) «ішінара 

байқалады» жауабын белгілеген. 
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 «Оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыруға мҥмкіндік 

береді» деген пайымдаумен мҧғалімдердің 90% толық келіседі, сонымен қатар, 

10% «ішінара байқалады» деген пікірлерін білдірді.  

 

 
 

Жаңа оқу бағдарламасының негізгі артықшылықтарын анықтауда 

пилоттық мектеп мҧғалімдерінің басым бӛлігі кең спектрлі дағдыларды 

дамытуға бағытталуы және оқушылардың функционалдық сауаттылығын 

арттыруға мҥмкіндік беретіні бойынша оң пікір білдірді. 

3.Оқу бағдарламасы бойынша қиындық тудырған тақырыптар: 

Апробация нәтижесі бойынша «Қоғам және дін» курсы оқу 

бағдарламасындағы кейбір тақырыптардың қиындық тудырғаны анықталды. 

Апробацияға қатысқан 31 мҧғалімнің 2-уі (6,5%) қиындық тудырған 

тақырыптар: «Экстремизм мен терроризм қазіргі әлемнің жаһандық қаупі 

ретінде», «XXI ғасырдағы еркін ойшылдық және атеизм» деп белгіледі.  

29 (93,5%) мҧғалім оқу бағдарламасының тақырыптары бойынша қиындық 

туындамағынын кӛрсетті.  

Тәрбие жұмысы  

Оқу бағдарламаларының контекстінде тҧлғааралық қарым-қатынас 

субъектісі және ӛз оқу-жаттығу субъектісі ретінде білім алушының тәрбиесіне 

деген нақты оқу курсының ҥлесі бар. Оқу бағдарламасы тәрбие мен оқыту 

бірлігі қағидатын іске асыруды қамтамасыз етеді. Оқу бағдарламасының 

ерекше айырмашылығы – олардың пәндік білім мен дағдыларды ғана емес, 

сонымен қатар, мектептің білім беру тәжірибесінде де, сондай-ақ болашақта, 

мектепті бітіргеннен кейін де оқушылардың жетістіктеріне кепіл болып 

табылатын кең спектрлі дағдыларды қалыптастыруға бағытталуы. Оқу курсы 
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мазмҧнына сәйкес оқушыларды дін және оның тарихы туралы білімнің 

негізінде діни сауаттылыққа тәрбиелеуге негізделуі. Қазақстан халқының 

тарихи қалыптасқан дәстҥрлерін қастерлеу қабілетін арттыра отырып, 

қоғамдағы әр тҥрлі жат діни ағымдарға қарсы иммунитет қалыптастыруға 

бағыттылығы.  

Оқу ҥдерісінде пән мазмҧны негізінде тәрбиелік аспектіні іске асырудың 

жалпы кӛрінісін анықтау мақсатында пилоттық сыныптар мҧғалімдеріне пән 

бойынша сҧрақтар ҧсынылды.  

«Бағдарлама отбасылық қҧндылықтарды қалыптастыруға мҥмкіндік 

береді ме?» сҧрағына «толық байқалады» жауабын таңдаған мҧғалімдер ҥлесі 

28 (90%)қҧрады,  ал 10 % «ішінара байқалады» деген пікірлерін білдірді. 

 

 
 

«Бағдарлама қазақстандық патриотизмді қалыптастыруға мҥмкіндік 

береді ме?» сҧрағына «толық байқалады» жауабын таңдаған мҧғалімдер ҥлесі 

30 (96,7% ), 1 (3,3% ) мҧғалім  «ішінара байқалады» жауабын белгілеген. 

 
 

«Бағдарлама ӛз халқының және басқа да халықтардың дәстҥрлерін 

тҥсінуді қалыптастыруға мҥмкіндік береді ме?» сҧрағына «толық байқалады» 

жауабын таңдаған мҧғалімдер ҥлесі 28 (90%), ал 3 (10%) мҧғалім «ішінара 

байқалады» жауабын таңдады. 
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«Бағдарлама еңбек дағдыларын және ӛзіне-ӛзі қызмет ету дағдыларын 

қалыптастыруға мҥмкіндік береді ме?» сҧрағына «толық байқалады» жауабын 

таңдаған мҧғалімдер ҥлесі 27 (87%), 4 (13% ) «ішінара байқалады» жауабын 

белгілеген. 

 
 

«Қоғам және дін» курсы оқулығы бойынша апробация нәтижелері  

«Қоғам және дін» курсы оқулығы мен ОӘК сапасына талдау жасау 

пилоттық мектептердің  8-сынып мҧғалімдеріне Академия әзірлеп, ҧсынған 

бағалау критерийлері негізінде іске асырылды. Критерийлер келесілерді 

анықтауға бағытталған: 

– курс бойынша оқулықтың оқу бағдарламаларына қаншалықты 

сәйкестігін;  

– оқу материалдарын әзірлеуге қойылатын талаптарға оқулық  

қҧрылымының сәйкестігін; 

– оқу тапсырмалары білім алушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес 

келуі;  

– оқу бағдарламасына  сәйкес курс бойынша оқулықта зерттеу 

сипатындағы тапсырмалар мен қорыту ҥшін тапсырмалардың енгізілуі; 

– иллюстрациялық материал қаншалықты кӛркем,  ол мазмҧнымен 

байланысты ма; 

– баяндалған оқу материалының тілі мен стилі әдеби нормаларға және 

оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес келе ме; 

– оқу материалын баяндау кезінде қандай да бір қателіктерге жол 

берілген бе?: фактологиялық, грамматикалық, стилистикалық.  

Пилоттық мектептердің  8-сынып мҧғалімдеріне пайымдауларды келесі 

балдық шкала бойынша бағалау (2 балл – толық байқалады, 1 балл – ішінара 

байқалады, 0 балл – байқалмайды) және ӛз пікірлерін ескертулерде негіздеу 

ҧсынылды.  

Сауалнама барысында мҧғалімдердің оқулықтар мен ОӘК туралы 

пікірлері келесі критерийлер бойынша анықталды:  

І бӛлім. Оқулықтың мазмұны мен құрылымы: 

 мазмҧны; 

  кіріспе;  

  тҥсіндіру мәтіні; 

  бақылау сҧрақтары мен тапсырмалар; 

  шартты белгілерді, сигналдар-символдарды пайдалану;  

 бӛлімдер бойынша оқу материалдары кӛлемінің оңтайлылығы; 
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 білім алушының психологиялық және жас ерекшеліктеріне оқу 

материалының сәйкес келуі; 

 оқу материалын мазмҧндау логикасы (бӛлімдер сабақтастығының 

сақталуы);  

 оқулық мазмҧнында қазақстандық компоненттің кӛрініс табуы;  

 ғылыми және қолжетімділік принциптерін сақтау, мазмҧнының, 

тапсырмалардың шынайы ӛмірдегі жағдаяттарымен байланысын қамтамасыз 

ету.   

ІІ бӛлім. Оқу материалын баяндау тілі мен стилі: 

 Грамматикалық қателер; 

 Стилистикалық қателер; 

 Фактологиялық қателерді анықтау.   

ІІІ бӛлім. Оқу материалының  әдістемелік жағы: 

 Оқу тапсырмаларының білім алушылардың жас ерекшелігіне 

сәйкестігі; 

 зерттеушілік сипаттағы тапсырмалардың болуы;  

 дамытушы, ҥйретуші, тәрбиелеуші тапсырмалардың болуы;  

 ақпараттық-коммуникациялық технологиялар қҧзыреттілігін 

қалыптастыру тапсырмалары бойынша қорытындылар.   

ІV бӛлім. Иллюстрациялық материалдардың берілуі: 

 Мәтіндік және иллюстрациялық материалдардың сабақтастығы; 

 Иллюстрациялық материалдың эстетикалық талаптарға сәйкестігі; 

 Иллюстрациялар кӛлемінің оңтайлылығы.   

V бӛлім. Оқу-әдістемелік кешендер: 

 Оқу-әдістемелік кешендердің оқу бағдарламаларының мазмҧнына 

сәйкестігі;  

 формативті бағалау бойынша тәжірибелік ҧсыныстардың болуы; 

 қосымша ресурстарды пайдалану бойынша тәжірибелік 

ҧсыныстардың болуы (сілтемелер); 

 ҥй тапсырмаларын орындау бойынша тәжірибелік ҧсыныстардың 

болуы; 

 сҧрақтар, тапсырмалар, мәтіндерді таңдауда қателердің болуы 

(қолайлылығы, дҧрыстығы) бойынша қорытындылар.   

 

1.Оқулық құрылымының талаптарға сәйкестігі: 

Сауалнамаға қатысқан пилоттық мектептердің 8-сынып мҧғалімдері 

«Қоғам және дін» курсы бойынша  оқулықтың қҧрылымы мен мазмҧнына 

талдау жасады. Осы талдау бойынша оқулық қҧрылымының талаптарға 

сәйкестігі анықталды.  Оқулық мазмҧнының сәйкестігі бойынша «толық 

байқалады» жауабын 30 (97%) мҧғалім, «ішінара байқалады» жауабын 1 (3%). 

таңдады. 
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Оқулықтың кіріспе бӛлімінің талаптарға сәйкестігін пилоттық 

мектептердің 31 мҧғалімі (100%) қолдағанын келесі диаграммадан кӛруге 

болады. 

 

 
 

Талдау негізінде оқулықтың тҥсіндіру мәтінінің талаптарға сәйкестігі 

бойынша «толық байқалады» жауабын таңдаған мҧғалімдер ҥлесі  

30 (97%)қҧрады,  ал 3 % «ішінара байқалады» деген пікірлерін білдірді. 

 

 
 

Сауалнамаға қатысқан 8-сынып мҧғалімдері «Қоғам және дін» 

оқулығында шартты белгілерді, сигналдар-символдарды пайдаланудың 

талаптарға сәйкестігіне оң баға берген, 31 мҧғалімнен «толық байқалады» 

жауабын таңдаған мҧғалімдер ҥлесі 30 (97%) қҧрады, «ішінара байқалады» 

жауабын 1 (3%) таңдады. 
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Талдау нәтижесі бойынша оқулықта берілген бақылау сҧрақтары мен 

тапсырмалардың білім мазмҧнына, оқулық талаптарына сәйкестігін анықтауда 

«толық байқалады» жауабын 29 (94%) мҧғалімдер таңдап, 2 (6% ) «ішінара 

байқалады» жауабын белгілеген. 

 
 

Оқулықтағы бӛлімдер бойынша оқу материалдары кӛлемінің 

оңтайлылығы бойынша «толық байқалады» жауабын таңдаған мҧғалімдер ҥлесі 

29 (94%)қҧрады,  ал 6 % «ішінара байқалады» деген пікірлерін білдірді. 

 
 

Оқулықтағы оқу материалының білім алушылардың психологиялық және 

жас ерекшеліктеріне сәйкес келуі пайымдауы бойынша «толық байқалады» 

жауабын 28 (90,4%) мҧғалімдер таңдап, 3 (9,6% ) «ішінара байқалады» жауабын 

белгілеген. 
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2. Бӛлімдер бойынша оқу материалдары кӛлемінің оңтайлылығы 
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Талдау негізінде оқулықтың оқу материалын мазмҧндау логикасы мен 

бӛлімдер арасында сабақтастықты сақтаудың талаптарға сәйкестігі бойынша 

«толық байқалады» жауабын таңдаған мҧғалімдер ҥлесі 30 (97%) қҧрады,  ал  

3 % «ішінара байқалады» деген пікірлерін білдірді. 

 
 

Оқулық мазмҧнында қазақстандық компоненттің кӛрініс табуы бойынша 

«толық байқалады» жауабын таңдаған мҧғалімдер ҥлесі 28 (90,4% ), 3 (9,6% ) 

мҧғалім  «ішінара байқалады» жауабын белгілеген. 

 
 

Оқулықта ғылыми және қолжетімділік принциптерін сақтау, 

мазмҧнының, тапсырмалардың шынайы ӛмірдегі жағдаяттарымен байланысын 
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қамтамасыз ету бойынша «толық байқалады» жауабын таңдаған мҧғалімдер 

ҥлесі 30 (97%)қҧрады,  ал 3 % «ішінара байқалады» деген пікірлерін білдірді. 

 
 

Талдау нәтижесі кӛрсеткендей, сауалнамаға қатысқан 8-сынып 

мҧғалімдері оқулықтың мазмҧны мен қҧрылымының талаптарға сәйкестігін 

тӛмендегідей бағалаған:  

– мазмҧны – 97%; 

–  кіріспе – 100%;  

–  тҥсіндіру мәтіні – 97%; 

–  бақылау сҧрақтары мен тапсырмалар – 94%; 

–  шартты белгілерді, сигналдар-символдарды пайдалану– 97%;  

– бӛлімдер бойынша оқу материалдары кӛлемінің оңтайлылығы – 94%; 

– білім алушының психологиялық және жас ерекшеліктеріне оқу 

материалының сәйкес келуі – 90%; 

– оқу материалын мазмҧндау логикасы (бӛлімдер сабақтастығының 

сақталуы) – 97%;  

– оқулық мазмҧнында қазақстандық компоненттің кӛрініс табуы – 90%;  

– ғылыми және қолжетімділік принциптерін сақтау, мазмҧнының, 

тапсырмалардың шынайы ӛмірдегі жағдаяттарымен байланысын қамтамасыз 

ету бойынша талаптарға сәйкестігі – 97% кӛрініс тапқан. 

 

2. Оқу материалын баяндау тілі мен стилі 

Апробация барысында «Қоғам және дін» оқулығы материалдардың 

анықтығы, нақтылығы, баяндау мәнері, оқулықта орын алған фактологиялық, 

грамматикалық, стилистикалық қателерді анықтау бойынша талдау жҥргізілді. 

Пилоттық мектептердің  8-сынып мҧғалімдеріне оқу материалын баяндау 

тілі мен стилі пайымдауларды келесі жауаптар бойынша бағалау (қателердің 

болуы – иә, қателердің болмауы – жоқ) және ӛз пікірлерін ескертулерде 

негіздеу ҧсынылды.  

Пилоттық мектеп мҧғалімдерінің жауаптары келесі диаграммаларда орын 

алған. 

Оқулық мазмҧнында грамматикалық қателердің орын алуы бойынша 

«жоқ» жауабын таңдаған мҧғалімдер ҥлесі 30 (97%) қҧрады, ал 3 % мҧғалім  

«иә» жауабын белгілеген. 
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Талдау негізінде оқулық мазмҧнында стилистикалық қателіктердің болуы 

бойынша «жоқ» жауабын таңдаған мҧғалімдер ҥлесі 30 (97%)қҧрады,  ал 3 % 

«иә» деген пікірлерін білдірді. 

 
 

Оқулықтағы фактологиялық қателерді анықтауда «жоқ» жауабын 

таңдаған пилоттық мектеп мҧғалімдерінің  ҥлесі 30 (97%), 1(3% ) мҧғалім  «иә» 

жауабын белгілеген.  

 
Талдау нәтижесіне сәйкес, сауалнамаға қатысқан 8-сынып мҧғалімдерінің  

97% оқулықта фактологиялық, грамматикалық, стилистикалық қателер орын 

алмағанын анықтаса, 1 мҧғалім қателіктердің кездесетіні туралы пікір білдірді.  

 

3. Оқу материалының  әдістемелік жағы 

 Оқу тапсырмаларының білім алушылардың жас ерекшелігіне 

сәйкестігі; 

 зерттеушілік сипаттағы тапсырмалардың болуы;  

 дамытушы, ҥйретуші, тәрбиелеуші тапсырмалардың болуы;  
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 ақпараттық-коммуникациялық технологиялар қҧзыреттілігін 

қалыптастыру тапсырмалары бойынша қорытындылар тӛмендегі 

диаграммаларда кӛрініс тапқан.   

Сауалнамаға қатысқан пилоттық мектептердің 8-сынып мҧғалімдері 

«Қоғам және дін» курсы бойынша оқулықтағы оқу материалының әдістемелік 

жағына талдау жасады. Осы талдау бойынша оқу тапсырмаларының талаптарға 

сәйкестігі анықталды.  

Оқу тапсырмаларының білім алушылардың жас ерекшелігіне сәйкестігі 

бойынша «толық байқалады» жауабын 30 (97%) мҧғалім, «ішінара байқалады» 

жауабын 1 (3%) таңдады. 

 
 

Талдау негізінде оқулықта зерттеушілік сипаттағы тапсырмалардың 

болуы  бойынша «толық байқалады» жауабын таңдаған мҧғалімдер ҥлесі  

29 (94%)қҧрады,  ал 6 % «ішінара байқалады» деген пікірлерін білдірді. 

 
 

Оқулық мазмҧнында дамытушы, ҥйретуші, тәрбиелеуші тапсырмалардың 

болуын анықтауда «толық байқалады» жауабын таңдаған мҧғалімдер ҥлесі  

30 (97%), 1 (3%) мҧғалім  «ішінара байқалады» жауабын белгілеген. 
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Оқулықтағы ақпараттық-коммуникациялық технологиялар қҧзыреттілігін 

қалыптастыруға арналған тапсырмалардың қамтылуы бойынша «толық 

байқалады» жауабын таңдаған мҧғалімдер ҥлесі 19 (61,3%) қҧрады,   

ал 12 (38,7 % «ішінара байқалады» деген пікірлерін білдірді. 

 

 
 

Талдау нәтижесі кӛрсеткендей, сауалнамаға қатысқан 8-сынып 

мҧғалімдері оқулықтағы оқу материалының әдістемелік жағының талаптарға 

сәйкестігін тӛмендегідей бағалаған:  

– Оқу тапсырмаларының білім алушылардың жас ерекшелігіне сәйкестігі 

– 97%; 

– зерттеушілік сипаттағы тапсырмалардың болуы - 94%;  

– дамытушы, ҥйретуші, тәрбиелеуші тапсырмалардың болуы – 97%;  

– ақпараттық-коммуникациялық технологиялар қҧзыреттілігін 

қалыптастыру тапсырмалары – 61,3%. 

Бҧл кӛрсеткіштерден оқулықты ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар қҧзыреттілігін қалыптастыру тапсырмаларын толықтырудың 

қажеттілігін кӛрсетеді.   

 

4. Иллюстрациялық материалдардың берілуі: 

 Мәтіндік және иллюстрациялық материалдардың сабақтастығы; 

 Иллюстрациялық материалдың эстетикалық талаптарға сәйкестігі; 

 Иллюстрациялар кӛлемінің оңтайлылығы бойынша қорытындылар 

тӛмендегі диаграммаларда кӛрініс тапқан.   

Талдау барысында оқулықтағы иллюстрациялық материалдың оқу 

мазмҧнына сәйкестігі анықталды. 

Мәтіндік және иллюстрациялық материалдардың сабақтастығы бойынша 

пилоттық мектеп мҧғалімдерінің 28 (90,4% ) «толық байқалады» жауабын 

таңдаған,  «ішінара байқалады» жауабын белгілеген мҧғалімдер ҥлесі 3 (9,6% ) 

қҧрады. 
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Оқулықтағы иллюстрациялық материалдың эстетикалық талаптарға 

сәйкестігі бойынша «толық байқалады» жауабын таңдаған мҧғалімдер ҥлесі  

27 (90 %) қҧрады,  ал 4 (10 % «ішінара байқалады» деген пікірлерін білдірді. 

 
 

Оқулықтағы оқу материалына сәйкес берілген иллюстрациялар кӛлемінің 

оңтайлылығын анықтау бойынша «толық байқалады» жауабын таңдаған 

мҧғалімдер ҥлесі 27 (90 %) қҧрады,  ал 4 (10 %) «ішінара байқалады» жауабын 

белгілеген. 

 
 

Апробация нәтижесі кӛрсеткендей, сауалнамаға қатысқан 8-сынып 

мҧғалімдері оқулықтағы иллюстрациялық материалдардың талаптарға 

сәйкестігін тӛмендегідей бағалаған:  

– Мәтіндік және иллюстрациялық материалдардың сабақтастығы– 90,4%; 

– Иллюстрациялық материалдың эстетикалық талаптарға сәйкестігі – 

90%; 

– Иллюстрациялар кӛлемінің оңтайлылығы – 90%. 
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5 бӛлім. Оқу-әдістемелік кешендер:  

Осы бӛлім бойынша пилоттық мектеп мҧғалімдеріне ҧсынылған 

сауалнаманың алғашқы «Оқулықпен қоса оқу-әдістемелік кешендер алдыңыз 

ба?» сҧрағына мҧғалімдер 100% қамтамасыз етілгені туралы жауап берді. 

Апробация барысында «Қоғам және дін» курсы бойынша оқу-әдістемелік 

кешен материалдарының: 

– оқулық мазмҧнына сәйкестігі;  

– формативті бағалау бойынша тәжірибелік ҧсыныстардың болуы; 

– қосымша ресурстарды пайдалану бойынша тәжірибелік 

ҧсыныстардың болуы (сілтемелер); 

– ҥй тапсырмаларын орындау бойынша тәжірибелік ҧсыныстардың 

болуы; 

– сҧрақтар, тапсырмалар, мәтіндерді таңдауда қателіктерді 

(қолайлылығы, дҧрыстығы) анықтау бойынша талдау жҥргізілді. 

Пилоттық мектептердің  8-сынып мҧғалімдеріне оқу-әдістемелік кешен 

бойынша пайымдауларды келесі жауаптар бойынша бағалау (сәйкестігі – «иә», 

сәйкес келмеуі – «жоқ» ) және ӛз пікірлерін ескертулерде негіздеу ҧсынылды.  

«Қоғам және дін» курсы бойынша әзірленген әдістемелік қҧралдың 

оқулық мазмҧнына сәйкестігін анықтау бойынша сауалнама сҧрағына  

31 мҧғалім толығымен 100% сәйкес жауабын белгілеген. 

 
 

Әдістемелік қҧралда формативті бағалау бойынша тәжірибелік 

ҧсыныстардың болуы бойынша «иә» жауабын таңдаған мҧғалімдер ҥлесі 29 

(94%)қҧрады,  ал 6 % «жоқ» деген пікірлерін білдірді. 
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Әдістемелік қҧрал мазмҧнында қосымша ресурстарды пайдалану 

бойынша тәжірибелік ҧсыныстардың (сілтемелер) болуын анықтауда «иә» 

жауабын таңдаған мҧғалімдер ҥлесі 30 (97%), 1 (3%) мҧғалім  «жоқ» жауабын 

белгілеген. 

 
 

Әдістемелік қҧралда оқулықтағы оқу материалы мазмҧнына сәйкес ҥй 

тапсырмаларын орындау бойынша тәжірибелік ҧсыныстардың болуын 

анықтауда «иә» жауабын 30 (97%) мҧғалім, «жоқ» жауабын 1 (3%) таңдады. 

 
 

Талдау негізінде әдістемелік қҧралдағы  сҧрақтар, тапсырмалар, 

мәтіндерді таңдаудағы қателіктерді (қолайлылығы, дҧрыстығы) анықтау 

бойынша «иә» жауабын таңдаған мҧғалімдер ҥлесі 18 (58%)қҧрады,  ал 42 % 

«жоқ» деген пікірлерін білдірді. 
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Апробация нәтижесіне сәйкес, сауалнамаға қатысқан 8-сынып 

мҧғалімдері әдістемелік қҧралдағы оқу материалының талаптарға сәйкестігін 

тӛмендегідей бағалаған:  

– әдістемелік қҧралдың оқулық мазмҧнына сәйкестігі – 100%;  

– формативті бағалау бойынша тәжірибелік ҧсыныстардың болуы– 94%; 

– қосымша ресурстарды пайдалану бойынша тәжірибелік 

ҧсыныстардың болуы (сілтемелер) – 97%; 

– ҥй тапсырмаларын орындау бойынша тәжірибелік ҧсыныстардың 

болуы – 97%; 

– сҧрақтар, тапсырмалар, мәтіндерді таңдауда қателіктердің орын 

алуы – 58%; 

– пилоттық мектеп мҧғалімдерінің әдістемелік қҧралмен қамтамасыз 

етілуі – 100% қҧрады. 

 

Оқулық пен оқу-әдістемелік кешендерге жалпы сипаттама   

8-сыныпқа арналған  «Қоғам және дін» оқулығының апробациясына  бір 

баспаның оқулығы ҧсынылған (10-кесте). 
№ Оқулық атауы Автор(лар) Баспа 

1 Қоғам және дін Ә.П.Әбуов; 

Қ.Т.Қалилаханова; 

Г.Е.Жанҧзақова; 

С.Б.Әлімқҧлова 

Кӛкжиек-Горизонт  

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 

19 мамырдағы№ 211 бҧйрығымен бекітілген Оқулықтарды, оқу-әдiстемелiк 

кешендер мен оқу-әдiстемелiк қҧралдарды әзiрлеу, оларға сараптама, сынақ 

ӛткізу және мониторинг жҥргізу, оларды басып шығару жӛнiндегi жҧмысты 

ҧйымдастыру қағидаларына сәйкес оқулық - оқу пәнін жҥйелі тҥрде 

баяндайтын, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыға міндетті білім 

беру стандартына, ҥлгілік оқу бағдарламасына сәйкес келетін оқу 

басылымының тҥрі.  
Оқулықтарды, оқу әдістемелік кешендер мен оқу әдістемелік қҧралдарды 

сынақтан ӛткізу - білім беру ҧйымдарының оқу процесінде алғаш әзірленген 

оқулықтарды, оқу әдістемелік кешендер мен оқу әдістемелік қҧралдарды 

пайдалану практикасын кешенді зерделеу болып табылады.  

Осыған орай, оқулықтың әдістемелік аппаратының тиімділігін, 

мазмҧнының қолжетімділігін, оқу материалын баяндау тілінің оқушылардың 

жас ерекшеліктеріне сәйкестігін бағалау және оқу процесіне енгізу мҥмкіндігін 

зерделеу мақсатында  2019-2020 оқу жылында 8-сыныпқа арналған «Қоғам 

және дін» оқулығын апробациядан ӛткізген пилоттық мектеп мҧғалімдерінің 

оқулық және оқу әдістемелік кешен бойынша апробация нәтижелері берілген. 

 

8-сынып, «Қоғам және дін» оқулығы, «Кӛкжиек-Горизонт» баспасы 

Авторлары: Ә.П.Әбуов; Қ.Т.Қалилаханова; Г.Е.Жанҧзақова; 

С.Б.Әлімқҧлова  
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Жалпы қорытынды: 

Оқулық Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің   

2017 жылғы «25 » қазандағы №545 бҧйрығымен бекітілген негізгі орта білім 

беру деңгейінің 8-сыныбына арналған «Қоғам және дін» пәнінің ҥлгілік оқу 

бағдарламасына сәйкес әзірленген (3-қосымша).  

Оқулықта ежелгі дәуірден қазіргі заманға дейінгі адамзаттың діни 

мәдениетінің даму ҥдерісіндегі қоғам, мемлекет және дін мәселелері 

оқушыларға тҥсінікті тілмен жазылған. Оқу материалының қҧрылымы және 

мазмҧны жҥйелі берілген. 

Пәннің негізгі тҧжырымдамалық, ӛзекті мәселелері әлемдік әрбір дін 

ілімін зерттеуде олардың ортақ қҧндылықтарын ашуға баса назар аударылған. 

Оқулық жасӛспірімнің қалыптасуында қоғам мен діннің арасындағы 

байланыстарды, ӛткен тарихты дҧрыс қабылдауда нақты білім беруге 

бағытталған. 

Оқулықтың мазмҧны аптасына 1 сағат, жылына 34 сағат ӛтілетін пәнге  

32 параграф берілген және қалған екі параграфтың біреуі кіріспеге арналса, 

екіншісі жылдың соңында ӛтілген тақырыптарды қайталау, қорытындылау 

сабағына арналған, тиімді берілген. Оқулықтың мазмҧнында жастардың қазіргі 

уақытта білуге тиіс мәселелері қозғалады және олар нақты тҥрде беріледі. 

Мысалы, 

1. Діндегі адамгершілік қағидалары; 

2. Адам ӛмірі – ең жоғары адамгершілік қҧндылық; 

3. Махаббат және отбасы қҧндылықтары; 

4. Экстремизм және терроризм қазіргі әлемнің жаһандық қаупі ретінде; 

5. Қазақстан – зайырлы мемлекет тақырыптары берілген.  

Оқу материалын баяндау тілі 8-сынып білім алушылардың жас 

ерекшеліктеріне сәйкес келеді. Оқулық оқуға ыңғайлы, оқушылар ҥшін 

тҥсінікті жазылған. 

Оқу процесін ҧйымдастырудағы оқулық мҥмкіндігі жоғары. Оқулықтың 

әр параграфтары дайын сабақтар болып табылады. Оқулықтың мазмҧны 

педагог пен білім алушының қызығушылығын арттырады. Білім алушыларға 

арналған тақырыптар ӛте қызықты берілген.  

Оқулық тақырыптары жҥйелі, мазмҧн сабақтастығын ескере отырып 

қҧрылған. Оқу материалы тарих, дінтану және қоғамтану бойынша білімді 

біріктіреді. «Қазақстан тарихы», «Дҥниежҥзі тарихы», «Қҧқық негіздері», 

«Ӛзін-ӛзі тану», «Қазақ әдебиеті» оқу пәндерімен пәнаралық байланыс 

сақталған. Бҧл білім алушылардың «Қоғам және дін» курсынан алған 

білімдерін басқа сабақтарда қолдануына мҥмкіндік береді. 

Оқулық мазмҧны білім алушыларды дін және оның тарихы туралы 

білімнің негізінде діни сауаттылыққа тәрбиелеуге бағытталған. «Қоғам және 

дін» пәнін оқыту барысында оқулық оқушылардың діни мәдениетін 

қалыптастыруға бағыттайды. 

Білім алушылардың қазіргі заманғы қоғам ӛміріндегі, олардың жеке 

ӛміріндегі және қазіргі тарихи ҥдерістегі дін туралы ой-ӛрісін кеңейтті. 
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Оқулық барлық ӛлшемдерге сәйкес әзірленген: қол жетімділік, 

ғылымилық, оқушылардың ҧғымдық аппаратын дамытады. Әр параграф 

материалы мазмҧнды, қызықты берілген. Сапалы және мазмҧнды әзірленген 

оқу материалы тарих сабағында және сынып сағаттарында пайдаланылды. 

Оқулық жаңартылған білім беру мазмҧны талаптарына сәйкес әзірленген.  

Оқулықтың тәрбиелік бағыты да басым: мысалы, адамгершілік, 

инабаттылық, ізеттілік тақырыптары, тҧлғаны қалыптастырудағы маңызы зор 

әдеп, эстетика тақырыптары да қарастырылған. Оқушының ойын жетілдіруде 

«Ӛмірдің мәні», «Еркіндік және жауапкершілік» сияқты тақырыптар 

қамтылған. Оқулық діни теориялық біліммен қатар, ӛмірге бейімдеу, 

бағыттауға негізделген.  

Әдістемелік қамтамасыз етілуі: 

Әрбір тақырыптарда анықтамалар, аңыз – шежіре және дінтану 

әліппесінен мысалдар мен тҥсініктер беріледі. Әр тақырып ашып кӛрсетілген, 

әрбір термин сӛздерге анықтама, оқушының логикалық ой-ӛрісін дамытуға 

арналған сҧрақтар, қосымша тапсырмалар қазіргі жаңа бағдарламаларға сай 

берілген. Оқушының қабылдауына жеңіл әрі тҥсінікті жасалынған. 

Әр тақырыптан кейін сҧрақтар мен тапсырмалар тҥрлендіріліп берілген. 

Мысалы кейбір тапсырмалар тест тҥрінде берілсе, ал кейбір тапсырмалар 

сәйкестендіруге арналған. Әрбір параграфқа тапсырмалар оқушылардың жас 

ерекшеліктеріне сәйкес таңдалған 

Әрбір тақырыпты ӛзектендіруге бағытталған сҧрақтар, оқушылардың 

танымдық қабілеттерін дамытуға арналған жаттығулар, ӛз бетімен 

орындайтын тапсырмалар, білу, тҥсіну, қолдану, талдау, бағалау бойынша 

блум таксаномиясы негізінде жасалған. Оқулықтағы тапсырмалар жеңілден 

кҥрделіге қарай беріліп, сабақ барысында орындалатын 3-4 тапсырмадан 

тҧрады. Пән оқушылардың қызығушылығын арттырады. 

Мысалы, Тақырып: §6.Діндегі адамгершілік қағидалары 

Тақырып бойынша негізгі ұғымдар: 

– адамгершілік дегеніміз не?: Жалпы мағынада, адамгершілік – бҧл тҧлға 

ӛз таңдауын жасауда басшылыққа алатын адамның моральдық қасиеті, белгілі 

бір ережелер жҥйесі; 

– адамгершілік қағидалары дегеніміз не?: Адамгершілік қағидалары – ол 

негізгі моральдық заңдар, қҧндылықтар жҥйесі, сондай-ақ, адамгершілік 

тәжірибе арқылы бекітілген және барлық этикалық ілімдер мойындаған 

адамның моральдық міндеттері; 

–адамилық дегеніміз не? Адамилық бҧл жағымды қасиеттер жҥйесі, ол 

қоршаған әлемге: туған-туысқандарына, жақындары мен достарына, қоғам мен 

табиғатқа деген саналы, мейрімді,риясыз және жауапты кӛзқарасын білдіреді. 

– ержүректік пен ар-намыс дегеніміз не? Ержҥректік пен ар-намыс – 

адамгершілік категориялары, олар кҥрделі ӛмірлік жағдайларды абыроймен 

теңгере алатын адамның мҥмкіншіліктері мен қабілеттерін сипаттайды; 

– парасаттылық дегеніміз не? Парасаттылық – бҧл адамның 

адамгершілік тәжірибесіне және әдеп қҧндылықтарына негізделген іс-әрекет; 
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– инабаттық дегеніміз не? Инабаттылық – бҧл қоршаған әлем мен 

табиғатқа баға жетпес сыйы ретінде қҧрмет, ҧқыптылық,сҥйіспеншілік және 

ризашылық. 

Тапсырмалар: 

1. Ӛзіңізді тексеріңіз! 

Ұғымдарды мағынасы бойынша сәйкестендіріңіз: 

А. Адамилық 

В. Инабаттылық 

С.Парасаттылық 

D. Ержҥректілік пен ар-намыс 

1. Адамның адамгершілік тәжірибесіне және әдеп қҧндылықтарына 

негізделген іс-әрекет. 

2. Адамгершілік категориялары, олар кҥрделі ӛмірлік жағдайларды 

абыроймен теңгере алатын адамның мҥмкіншіліктері мен қабілеттері. 

3. Қоршаған әлемге деген мейрімді,риясыз және жауапты кӛзқарасы. 

4. Қоршаған әлем мен табиғатқа баға жетпес сыйы ретінде қҧрмет, 

ҧқыптылық,сҥйіспеншілік және ризашылық. 

2.Сұрақтар мен тапсырмалар: 

1. Адамгершілік дегеніміз не? 

2. Кҥнделікті ӛмірде сіздер қандай адамгершілік қағидаларды 

басшылыққа аласыздар? 

3. Әлемдік діндердегі адамгершілік дәстҥрлері туралы эссе жазыңыздар. 

4. Келесі тезистерді қалай тҥсінесіздер, сол жайында ойланып кӛріңіздер 

және тҥсіндіріңіздер: «Егер адам болсаң, ӛзіңді адам секілді ҧста». «Жақсылық 

істе де, ол жайында ҧмыт»[5]. 

Оқулықпен жҧмыс істеу кезінде заманауи педагогикалық 

технологияларды қолдануға мҥмкіндік берілген. Тақырып бойынша берілген 

сҧрақтар мен тапсырмалар жаңартылған мазмҧнда  білім беруді ескере отырып 

жасалған. Әр параграфтың соңында оқушыларға функционалдық 

сауаттылықты дамытатын тапсырмалар берілген.  

Оқулықтың соңында сынақ сабағына сҧрақтар мен тапсырмалар және 

тҥсіндірме сӛздік ретінде глоссарий берілген (4-қосымша).  

Оқулық оқушылардың жас ерекшелігіне сай әзірленіп, тҥрлі-тҥсті 

суреттермен безендірілген. Оқулықтың шартты белгілері қойылған, әр 

тақырыпта мақсаты, тірек сӛздері, тақырыпты ӛзектендіруге бағытталған 

сҧрақтары берілген. Осы оқулықтан алынған мәліметтер, анықтамалар, 

тҥсініктер, ҧғымдар оқушылардың қоғам және дін туралы тҥсініктерін дҧрыс 

қалыптастырады.  

Оқулық арқылы оқушылар «қоғам», «діни тӛзімділік», «еркіндік және 

жауапкершілік» т.б. ҧғымдармен таныса отырып, дҥниені, әлемді тани отырып, 

олардан алған білімдерін ӛз бойларына жинақтауды ҥйренеді. 

Берілген әдіс-тәсілдер арқылы сабақ ӛткізу оқушылардың ойлау, сӛйлеу 

қабілеттерін дамытады. 

 



50 

Кӛрнекілігі:  

«Қоғам және дін» оқулығында әр тақырып бойынша кӛрнекілік суреттер 

мен тапсырмалар эстетикалық қҧрылымы жоғарғы дәрежеде жасақталған. 

Тірек сӛздер, шартты белгілер, сҧрақтар мен тапсырмалар, суреттер, 

кестелер, оқушының танымдық деңгейін арттыру мақсатында орнымен 

қҧрастырылған. Оқулықта берілген шартты белгілер оқушыға қай бағытта 

жҧмыс жасайтынын кӛрсетеді. 

Оқушылардың шығармашылығын және ойлау қабілеттерін дамытуға 

бағытталған тапсырмалар әр тҥрлі тҥстермен, оқушыларға тҥсінікті берілген. 

Оқулық безендірілуі тартымды, шартты белгілер тҥсінікті, тақырыптар 

оқушыларды қызықтыра алады. Глоссарий нақты берілген.Оқулықтың соңында 

әр сабаққа қажетті әдебиеттер және оқу ақпараттарының дерек кӛздері, 

суреттер туралы мәліметтер берілген. 

Әр тақырыптарда термин сӛздерге анықтамалар беріліп, тірек сӛздер, 

кӛрнекілік мақсатындағы тақырыптық суреттер, тапсырмалар мен сҧрақтар, 

кесте, схема тҥрінде ҧсынылған. 

Жаңа тақырыптағы терминдер мен қажетті мағлҧматтар «Жаңаны 

білейік» шартты белгіде бӛлініп берілген, және терминдер мен мәліметтер 

баланың меңгеруіне сәйкес жасалған.  

Сҧрақтар тҥсінікті, нақты қойылғандықтан тапсырмалар баланы ізденуге 

бағыттайды және оқулықта берілген суреттер, кестелер білім алушыға ой 

салардай мағыналы беріліп, тартымды безендірілген.  

Шрифттің ӛлшемі талапқа сай, жолдар арасындағы ара қашықтық 

сақталған. 

Әлемнің діни картасының берілуі оқушылардың танып білуіне кӛп 

пайдасын тигізді, қызығушылығын арттырды.  

Иллюстрациялық материал сапалы таңдалған. Олар параграф 

мәтіндерінің жанында беріледі және тақырыпты ашуға мҥмкіндік береді. 

Беттер арнайы белгілермен безендірілген, бҧл оқушылардың оқу материалын 

меңгеруді сабақта ғана емес, ҥйде де тиімді ҧйымдастыруға мҥмкіндік береді. 

Оқу материалын оқушының ӛз бетімен меңгеруіне кӛңіл бӛлінген. 

Оқулық сапалы әзірленген, талапқа сай безендірілген, әр бетінде 

заманауи дизайн қолданылған. 

Оқушылардың кӛзқарасы: 

Оқушылардың пәнге қызығушылықтары артты, ғылыми жоба жазуға, 

зерттеу жҧмыстарын жҥргізуде аталған оқулықтың пайдасы кӛп.  

Тақырыптар қолжетімді, тҥсінікті, шағын тақырыпшаларға бӛлінуі 

оқушылардың зейіндерін шоғырландыруға, материалды менгеруге, пәнге деген 

қызығушылықтарын арттыруға мҥмкіндік береді. 

Ескертулер: 

§4,§7, 10, 11, 12 параграфтардағы материалдар кӛлемді берілген. 

Оқулықтағы суреттердің және анықтама сӛздіктердің тҥстері әр тҥрлі 

болуы оқушылардың зейінін шоғырландыруға кері әсер етеді. 
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Оқу материалында ӛмірлік проблемалық мәселелер бойынша ақпараттар 

толықтыруды қажет етеді.  

Оқулықтың 33, 41-44, 76-83 беттерінде кҥрделі ҧғымдармен, 

терминдермен толтырылған тақырыптар енгізілген. 

Білім алушылардың дін тарихы және олардың ерекшеліктері туралы 

ғылыми білімдерін сапалы меңгеру мақсатында оқулықтың 76-83 беттеріндегі 

оқу материалдарын бӛлімдерге бӛлу ҧсынылады.  

Бейне және аудио ресурстарға сілтеме берілмеген.  

Оқулыққа электронды қосымша әзірленбеген. 

Ұсыныстар: 

– бейнероликтерді, диагностикалық қҧралдарды, және т. б. қоса отырып, 

8-сыныпқа арналған «Қоғам және дін» курсының тақырыптары бойынша 

(мҥмкіндігінше) электрондық қосымша қҧру жҧмыстарын ҧйымдастыру; 

– кӛлемді 9-10 беттен тҧратын  10, 11, 12 параграфтарды оңтайландыру; 

– §10 «Батыс ойшылдары» (55-62 б.б.), §11 «Шығыс ойшылдары»  (63-73 

б.б.) тақырыптарын қысқарту ҧсынылады.   Мысалы, оқушылар Конфуций, 

Демокрит, Сократ, Аристотельдерді 5- сыныпта; Томас Мор,  Галилео Галилей, 

әл-Фараби, ибн Сина, әл-Бируни, Жҥсіп Баласағҧн, Махмҧд Қашқари, Қожа 

Ахмет Ясауи туралы  мағлҧматтарды 6-сыныпта «Дҥниежҥзі тарихы» мен 

«Қазақстан тарихы»  пәндерінде  оқиды; 

– §12 «Қазақстандағы діндер тарихы: ежелден қазіргі заманға дейін» (75-

84 б.б.) тақырыбын мысалы, «Қазақстандағы исламға дейінгі наным сенімдер», 

«Исламның Қазақстанға таралуы», «Қазақстандағы діндер» деп  

3 тақырыпқа бӛлсе білім алушылардың меңгеруіне жеңіл болады, 

Қазақстандағы діндер туралы мағлҧматты жеңіл қабылдайтын еді; 

– 35 беттегі §6 «Діндегі адамгершілік қағидалары» тақырыбына 

Барлыбек Сырттановтың «Ынтымақ ережесінен» ҥзінділер берілсе; 

– 85 беттегі §13 «Қазіргі заман адамы және діни қҧндылықтар» 

тақырыбында бҥгінгі кҥннің қаhармандары туралы кӛбірек мағлҧматтар 

енгізілсе; 

– кейбір параграфтарды мазмҧнға сәйкес әр тҥрлі иллюстрациялық 

суреттермен толықтыру; 

– оқулықтағы безендірулер бір тҥспен берілсе; 

– § 12. «Қазақстандағы діндер тарихы» тақырыбында «Тәңірлік діндер 

әлем кӛрінісі» деген суретке қосымша ақпарат берілсе, Мысалы, қайдан 

табылды, қашан? 

– оқулықтың сыртқы мҧқабасы қалыңдау етіп қайта ӛңделсе;  

– «Қоғам және дін» оқулығының электронды нҧсқасы және оқушыларға 

арналған жҧмыс дәптерлері шығарылса; 

– әр тақырыпқа бейне материалдары бар қосымша ақпараттық ресурс 

(дискі) жасау; 

– қосымша ресурстарға қол жетімді сілтемелер қосу (бейне және аудио 

материалдар ); 

– суреттерге тҥсіндірме берілсе; 
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– мҧғалімдер ҥшін «Қоғам және дін» курсы бойынша арнайы оқу 

курстары ҧйымдастыру ҧсынылады. 

 

8-сынып, «Қоғам және дін» курсы бойынша оқу әдістемелік құралы  

Авторлары: Ә.П.Әбуов; Қ.Т.Қалилаханова; Г.Е.Жанҧзақова; 

С.Б.Әлімқҧлова  

Жалпы қорытынды: 

Әдістемелік қҧрал «Қоғам және дін» оқулығының мазмҧнына сәйкес 

әзірленген. Сабақ жоспарын қҧру ҥшін оқыту тәсілдері, сабақ жоспарларының 

ҥлгілері мен тақырыптық жоспар берілген (5-қосымша).  

Оқу процесін  ҧйымдастырудағы  педагогикалық  тәсілдер,  соның ішінде 

оқушылардың  сыни  ойлау  қабілеттерін дамытатын таңдаулы интерактивті 

әдістер қамтылған. 

Әдістемелік қҧрал интерактивті әдістер, оқытудың белсенді әдістері, 

қосымша деректер, суреттер, кестелер арқылы мҧғалімге оқытудың тиімділігін 

арттыру және оқу нәтижелерін қалыптастыруға бағытталған. 

Әдістемелік қҧралда сабақтың басталуы, оқушыларды ынталандыруға 

арналған жаттығулар, ӛзіндік танымдық белсенділікті арттыруға арналған 

тәсілдер, ӛз бетімен орындайтын тапсырмалар, оқушылардың логикалық  және 

ойлау қабілеттерін дамытуға бағытталған тапсырмалар ӛте жеткілікті 

деңгейінде берілген. Барлық тапсырмалар оқушылардың функционалдық 

сауаттылығын дамытуға бағытталған. 

Әр тақырып жаңартылған білім мазмҧны талаптарына жаңа бағдарламаға 

сай жасалынған, мысалы, жоспарда  қалыптастырушы бағалау бар және ӛзіндік 

танымдық белсенділікке арналған тапсырмалар, кӛптеген қажетті кестелер 

берілген. Қосымша материалдар берілген.  

Мысалы, Сабақ тақырыбы: Діндегі адамгершілік қағидалар 

Оқу мақсаты 

- адамгершілік қағидаларды негіздеу; 

- діни ілімдердің адамгершілік қағидалары мен этикалық нормаларын 

ӛзара байланыстыру; 

- жоғары адамгершілік қасиеттері бар қазіргі заманғы адамның портретін 

жасау. 

Пәндік нәтижелер 

Барлығы: адамгершілік принциптерді негіздей алады; 

Қӛпшілігі: діни ілімдердің моральдық қағидалары мен этикалық 

нормаларын ӛзара байланыстыра алады; 

Кейбіреулері: жоғары моральдық қасиеттері бар заманауи адамның 

портретін жасай алалды. 

Пәнаралық байланыс 

Дҥние жҥзі тарихы, ӛзін-ӛзі тану. 

Мҧғалімге нҧсқаулық: 

  Ынталандыру. 

1. «Лотос гүлі» тәсілі». Топтық жұмыс. 
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Мақсаты: адамзаттың адамгершілік принциптерін негіздеу. 

ОҚД: ойлау және шешім қабылдау. 

Тапсырма: адамзаттың адамгершілік қағидаларын анықтап, 8 стикерге 

жазу, оларды негіздеп және «адамгершілік» тҥсінігінің айналасына гҥл 

пішінінде орналастырыңыз. 

Оқушылар топта талқылағаннан кейін, адамзат қалыптастырған 

адамгершілік қағидаларын ортасында жазылған адамгершілік тҥсінігіне 

қатыстыларын 8 параққа жазу ҧсынылады.  

Топтық жҧмыстың нәтижесін тақтада бір ҥлкен Лотос гҥлі пішінінде 

жапырақшаларды орналастыру арқылы жасауға болады, онда жапсырмаларды 

топтардың қатысушылары ӛз адамгершілік қағидаларын негіздейді. 

 Ӛзіндік танымдық белсенділік 
2. Қабылдау «Тұжырымдамалық кесте». Топтық жұмыс. 

Мақсаты: діни ілімдердің адамгершілік қағидалары мен этикалық 

нормаларын ӛзара байланыстыру. 

ОҚД: сын тҧрғысынан ойлау, пайымдаудың салыстырмалы жҥйесі. 

Тапсырма: діни ілімдердің этикалық нормаларын зерделеп, оларды 

адамгершілік қағидаттарымен байланыстыру. 
 Адамға, қоғамға деген 

қатынасы 

Қоршаған әлеммен, 

табиғатпен қарым-қатынас 

Адамгершілік 

принциптері  

  

Діни ілімдердің этикалық 

нормалары 

  

 

Оқушылар топта ҧсынылған діннің моральдық қҧндылықтары мен 

этикалық нормаларын зерттеуге, оларды салыстыруға болатын ҧғымдарын 

анықтауға және оларды кестеге қосуға шақырады.  

Жазбаларды талдау, ҧғымдарды салыстырып, қорытынды жасаңыз. 

Топтар «Хабаршы» әдісін пайдаланып ақпарат алмасады. 

3. «Ыстық орындық» әдісі. 

Мақсаты: жоғары моральдық қасиеттері бар заманауи адамның портретін 

жасау. 

Ойлау дағдыларының деңгейі:  шығармашылық ойлау, шешім қабылдау. 

Тапсырма: егер сіз «ыстық орындықта» отырғыңыз келсе, ӛзіңізді 

табысты саясаткер, бизнесмен, отбасылық адам немесе жоғары моральдық 

қасиеттері бар басқа да рӛлде елестетіп кӛріңіз.  

Топ сҧрақтар қояды немесе нақты жағдай ҧсынады, ал сіздің міндетіңіз 

адамның жоғары адамгершілік қасиеттеріне сәйкес келетін жауаптар мен 

шешімдерді ҧсыну. 

Қалыптастырушы бағалау: топтар арасында ӛзара бағалау[6].  

Әдістемелік қҧралда барлық тақырыптар бойынша қосымша ақпараттар: 

мақалалар, аңыздардан ҥзінділер және т.б. кеңінен қамтылған.  

Әдістемелік қҧралдың бағдарлы және ҧсынымдық сипаты білім 

алушылардың жас, психологиялық және білім беру ресурстарын ескере 
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отырып, осы сынып ҥшін материалды берудің оңтайлы әдістері мен тәсілдерін 

таңдауға мҥмкіндік берді. 

Әдістемелік қҧрал материалдары білім алушылардың жас 

ерекшеліктеріне сәйкес келеді. Мҧғалімге сабақты жоспарлау ҥшін тиімді 

әзірленген. 

Ескертулер: 

– әдістемелік қҧралдағы тақырыптық жоспарда 26 бетте №9 сабақтың 

сабақ мақсаты орыс тілінде берілген; 

– №5 сабақ: «Әлемдік діндер» тақырыбында әлемдік діндердің таралуы 

бойынша мәлімет ӛте нашар кӛрінеді. Ҧстаздарға ыңғайсыздық туғызуы 

мҥмкін. Сондықтан тҥрлі-тҥсті немесе анық тҥрде шығарылса (43-бет); 

– әдістемелік қҧралдың мҧқабасы жҧқа берілген. 

Ұсыныстар: 

– сабақ жоспарларын жаңартылған мазмҧн форматында рәсімдеу; 

– оқыту курстарын кеңес беру сипатындағы жҧмысты, мҧғалімдер 

арасында жергілікті жерлерде сынақтан ӛткізудің практикалық тәжірибесін 

алмасуды ҧйымдастыру (мҥмкіндігінше); 

– тақырыптарға сәйкес видеороликтер әзірлеу;  

– берілген тапсырмаларға дескриптор беріліп отырса, мҧғалімге кӛмегі 

тиер еді; 

– әдістемелік қҧралдың электронды нҧсқасын әзірлеу ҧсынылған. 
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2 8-СЫНЫПТАРДАҒЫ «ҚОҒАМ ЖӘНЕ ДІН» ОҚУ КУРСЫ 

ОҚУЛЫҚТАРЫ МЕН ОӘК АПРОБАЦИЯ ҚОРЫТЫНДЫСЫ 

БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫМДАР 

 

«Қоғам және дін» оқу курсы оқулықтары мен ОӘК апробациясы оқулық 

мазмҧнының МЖМБС талаптарына, ҥлгілік оқу бағдарламасына, оқу-

әдістемелік материалдардың сапасына сәйкестігін бағалауды, білім беру 

процесін ҧйымдастыруда проблемалар мен қиындықтарды анықтауды, сондай-

ақ оқу ресурстарын жетілдіру ҥшін мҧғалімдердің ҧсыныстарын есепке алу 

мақсатында олардың пікірлерін анықтауды кӛздейді.   

Апробация қорытындылары:  

– курс бойынша оқу процесін ҧйымдастыру; 

– оқулық пен оқу-әдістемелік кешендерге; 

– мҧғалімдердің біліктілігін арттыру курстарының бағдарламаларына 

«Қоғам және дін» курсы бойынша ӛзекті мәселелерді кіріктіру мақсатында 

ұсыныстарды негіздеу үшін пайдаланылатын болады. 

Пилоттық мектеп мұғалімдерінің сауалнамада кӛрсеткен жауаптары 

бойынша, апробациядан ӛткізілген «Қоғам және дін» курсы оқулығы мен оқу-

әдістемелік кешеніне оң сипаттамалар берілген, солардың ішінен келесі 

сипаттамаларды атап ӛтуге болады:  

  оқулықта ежелгі дәуірден қазіргі заманға дейінгі адамзаттың діни 

мәдениетінің даму ҥдерісіндегі қоғам, мемлекет және дін мәселелері бойынша 

теориялық материалдардың жеткілікті болуы; 

  оқулықтың тәрбиелік бағыты да басым: мысалы, адамгершілік, 

инабаттылық, ізеттілік және тҧлғаны қалыптастырудағы маңызы зор әдеп, 

эстетика тақырыптарының кеңінен қамтылуы; 

 пәннің негізгі тҧжырымдамалық, ӛзекті мәселелері әлемдік әрбір дін 

ілімін зерттеуде олардың ортақ қҧндылықтарын ашуға баса назар аударылуы; 

 әрбір тақырыпты ӛзектендіруге бағытталған сҧрақтар, оқушылардың 

танымдық қабілеттерін дамытуға арналған жаттығулар, ӛз бетімен орындайтын 

тапсырмалар, блум таксаномиясы негізінде берілуі; 

  білім алушылардың зерттеу жҧмысын жҥргізу дағдыларын дамытуға 

бағыттылығы; 

– оқулықтың соңында әр сабаққа қажетті әдебиеттер және оқу 

ақпараттарының дерек кӛздері, суреттер туралы мәліметтер берілуі; 

– әр тақырыптарда термин сӛздерге анықтамалар беріліп, тірек сӛздер, 

кӛрнекілік мақсатындағы тақырыптық суреттер, тапсырмалар мен сҧрақтар, 

кесте, схема тҥрінде ҧсынылуы; 

– әдістемелік қҧралда оқушыларды ынталандыруға арналған 

жаттығулар, ӛзіндік танымдық белсенділікті арттыруға арналған тәсілдер, ӛз 

бетімен орындайтын тапсырмалар, оқушылардың логикалық  және ойлау 

қабілеттерін дамытуға бағытталған тапсырмалар ӛте жеткілікті деңгейінде 

берілген.  
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Барлық тапсырмалар оқушылардың функционалдық сауаттылығын 

дамытуға бағытталған. 

Оқулық пен ОӘК сапасы бойынша жинақталған мәліметтер негізінде    

жасалған талдауларға сәйкес, тӛмендегідей кемшіліктері анықталды және 

оларды әрі қарай жетілдіру  қажет. Кемшіліктер:  

 оқулықтың §4,§7, 10, 11, 12 параграфтардағы материалдар кӛлемді 

әзірленген; 

 оқулықтағы суреттердің және анықтама сӛздіктер әр тҥрлі тҥстермен 

берілген; 

 оқулықтың 33, 41-44, 76-83 беттерінде кҥрделі ҧғымдармен, 

терминдермен толтырылған тақырыптар енгізілген; 

 бейне және аудио ресурстарға сілтеме берілмеген; 

 әдістемелік қҧралдағы тақырыптық жоспарда 9 сабақтың сабақ мақсаты 

орыс тілінде берілген; 

  «Әлемдік діндер» тақырыбында әлемдік діндердің таралуы бойынша 

мәлімет анық кӛрсетілмеген; 

 оқулықтың және әдістемелік қҧралдың мҧқабасы жҧқа қағазбен 

тҥптелген. 

Пилоттық мектеп мҧғалімдерінің кӛпшілігі оқулықтағы кӛлемді берілген 

§10 «Батыс ойшылдары», §11 «Шығыс ойшылдары» тақырыптарын 

қысқартуды ҧсынды. Бҧл тақырып материалдары 6-сыныпта «Дҥниежҥзі 

тарихы» мен «Қазақстан тарихы»  пәндері мазмҧнында қамтылған. 

Сонымен қатар, §12 «Қазақстандағы діндер тарихы: ежелден қазіргі 

заманға дейін» тақырыбын мысалы, «Қазақстандағы исламға дейінгі наным 

сенімдер», «Исламның Қзақстанға таралуы», «Қазақстандағы діндер» деп ҥш 

тақырыпқа бӛлсе білім алушылардың меңгеруіне жеңіл болады деген 

ҧсыныстарын білдірді.  

Сондықтан авторларға оқулықтағы аталған тақырып материалдарын 

оңтайландыру ҧсынылады.  

«Қоғам және дін» курсы оқулығы мен оқу-әдістемелік құралдарын 

әзірлеген баспаға: 

- кейбір параграфтарды мазмҧнға сәйкес әр тҥрлі иллюстрациялық 

суреттермен толықтыру; 

– оқулықтағы безендірулерді бір тҥспен беру; 

– оқулықтың және ОӘК сыртқы мҧқабасын қалыңдау етіп қайта ӛңдеу 

қажет. 

Барлық тұжырымдарды ескере отырып, оқулықтар мен ОӘК құрылымы 

мен мазмұнын жетілдіру үшін авторлар мен баспаларға келесі ұсынымдарды 

ұсынамыз: 

Авторларға ұсыныстар 

 

  оқу материалдары кӛлемін оңтайландыру; 

  ақпараттық-коммуникациялық қҧзыреттілігін қалыптастыру 

тапсырмаларының ҧсынылуы; 
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 кейбір параграфтарды мазмҧнға сәйкес әр тҥрлі иллюстрациялық 

суреттермен толықтыру; 

 оқушының ақпарат кӛздерімен және электрондық ақпараттық 

ресурстармен жҧмыс жасау дағдысын дамытуға арналған сҧрақтар, 

тапсырмалар мен жаттығулар жҥйесінің ҧсынылуы; 

 мәтіндік және иллюстрациялық материалдардың сабақтастығын 

ескеру;  

 оқулықтағы берілген суреттерді бойынша қосымша ақпаратпен 

қамтамасыз ету; 

 қосымша ресурстарға қол жетімді сілтемелер қосу; 

 оқулықтағы оқу материалына сәйкес берілген иллюстрациялар 

кӛлемінің оңтайлылығын қамтамасыз ету. 

 

Баспаларға ұсыныстар 

 оқулықтағы безендірулердің сапасын арттыру (бір стиль: тҥсінің 

анықтығы, ашықтығы) сызбалар мен суреттер бір бағдарламада орындалуы 

тиіс; 

 оқулықтың эстетикалық ресімделуі; 

 оқулықтың және әдістемелік қҧралдың мҧқабасының сапасын 

арттыру;  

 берілген суреттерге тҥсіндірме беру ҧсынылады. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Бҥгінгі білім беру жҥйесінің негізгі мақсаты – білім алушыларды ӛз 

бетінше қажетті ақпаратты таба білуге, проблемаларды бӛлуге және оларды 

шешу жолдарын іздеуге ҥйрету, алған білімдерін сын тҧрғысынан талдай білуге 

және оларды жаңа міндеттерді шешу ҥшін қолдануға оқыту болып табылады.  

Апробация – білім беру жҥйесінің бір бӛлігі. Ол жиналған нәтижелерді 

есепке ала отырып, ҥлгілік оқу бағдарламаларын, оқу жоспарларын, 

оқулықтарды, ОӘК келешектерін болжау және жетілдіру ҥшін ақпаратты 

жинау, сақтау, талдау және пайдалану арқылы білім беру процесінің сапасын 

ҥнемі бағалауы тиіс.  

Пилоттық мектептердің 8-сыныптарындағы «Қоғам және дін» оқу курсы 

оқулықтары мен ОӘК апробация қорытындысы бойынша әзірленген бҧл 

әдістемелік ҧсынымдама екі бӛлімнен тҧрады. 

Әдістемелік ҧсынымдаманың бірінші бӛлімінде 8-сыныптардағы «Қоғам 

және дін» оқу курсы оқулықтары мен оқу-әдістемелік кешендерініне 

жҥргізілген апробация қорытындысы бойынша талдау жасалды.  

Оқулықтың және ОӘК әдістемелік аппаратының тиімділігін, мазмҧнының 

қолжетімділігін, оқу материалын баяндау тілінің оқушылардың жас 

ерекшеліктеріне сәйкестігі және оқу процесіне енгізу мҥмкіндігі зерделенді. 

Пилоттық мектеп мҧғалімдерінің сауалнамада кӛрсеткен жауаптары бойынша 

талдау нәтижелері ҧсынылды. 

Екінші бӛлімде 8-сыныпқа арналған «Қоғам және дін» оқу курсы 

оқулықтары мен оқу-әдістемелік кешендерді әзірлеу сапасын жақсарту 

бойынша практикалық ҧсынымдар ҧсынылды.  

Ҧсынылған әдістемелік ҧсынымдар «Қоғам және дін» оқу курсы бойынша 

оқулық пен оқу-әдістемелік кешендерді одан әрі жетілдіруге негіз болып 

табылады.   
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ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

1. Қазақстан Республикасы Президентінің 2017 жылғы 20 маусымдағы 

№ 500 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының дін саласындағы 

мемлекеттік саясатының 2017-2020 жылдарға арналған Тҧжырымдамасы. 

«Егемен Қазақстан», 28 маусым 2017. 

2. «Негізгі орта білім беру деңгейінің 8-сыныбына арналған «Қоғам және 

дін» курсының оқулықтары мен оқу әдістемелік кешендерін сынақтан ӛткізу 

туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2019 жылғы 

27 тамыздағы №390 бҧйрығы 

3. «Оқулықтарды, оқу-әдiстемелiк кешендер мен оқу-әдiстемелiк 

қҧралдарды әзiрлеу, оларға сараптама, сынақ ӛткізу және мониторинг жҥргізу, 

оларды басып шығару жӛнiндегi жҧмысты ҧйымдастыру қағидаларын бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 

24 шілдедегі № 344 бҧйрығы (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2020 жылғы 19 мамырдағы № 211 бҧйрығымен ӛзгерістер 

енгізілген). 

4. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 

25 қарашадағы № 545 бҧйрығымен бекітілген Негізгі орта білім беру деңгейінің 

8-сыныбына арналған «Қоғам және дін» пәні бойынша ҥлгілік оқу 

бағдарламасы 

5. «Қоғам және дін» жалпы білім беретін мектептердің 8-сыныбына 

арналған оқулық./А.П.Әбуов, Қ.Т.Қалилаханова, Г.Е.Жанҧзақова, 

С.Т.Әлімқҧлова.– Алматы: «Кӛкжиек-Горизонт»,2019. 

6. «Қоғам және дін» Мҧғалімдерге арналған әдістемелік қҧрал/А.П.Әбуов, 

Қ.Т.Қалилаханова, Г.Е.Жанҧзақова, С.Т.Әлімқҧлова.– Алматы: «Кӛкжиек-

Горизонт», 2019. 
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1-қосымша 

Пән мҧғалімдері ҥшін 

САУАЛНАМА 

 

I бӛлім. ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР 

 

1. Келесі мәліметтерді кӛрсетіңіз: 
 

Білімі 
Еңбек 

ӛтілі: 

Санаты(«+» қойыңыз) 
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БАҦО 

курстары 

 

«НЗМ» 

ДББҦ 

курстары 

 

жоға

ры 
I II 

са
н

ат
ы

 ж
о
қ
 

П
ед

аг
о

г-
м

о
д

ер
ат

о
р

 

П
ед

аг
о

г-
 э

к
сп

ер
т 

П
ед

аг
о

г-
 з

ер
тт

еу
ш

і 

П
ед

аг
о

г-
 м

ас
те

р
 

2

0

1

7  

2

0

1

8 

2

0

1

9  

2

0

2

0 

2

0

1

7  

 

2

0

1

8

  

2

0

1

9  

2

0

2

0 

  

 

    

   

        

 

II бӛлім.БІЛІМ МАЗМҦНЫ 

 

Пән атауы 

_________________________________________________________ 

 

1. Пайымдарды екі баллдық шкала бойынша бағалаңыз (тиісті бағанға 

«+» қойыңыз): 2 балл-толық, 1 балл – ішінара байқалады, 0 балл – 

байқалмайды) 

Пайымдау 2 балл 1 балл 0 балл 

Пән бойынша жаңа бағдарлама менің білім 

алушыларымның басым кӛпшілігіне қызықты 

   

Пән бойынша бағдарлама білім алушыларымның басым 

кӛпшілігінің жас ерекшеліктеріне сәйкес келеді 

   

Пән бойынша бағдарлама мазмҧны практикалық 

дағдыларды дамытуға бағытталған 

   

Бағдарлама мазмҧнында қазақстандық компоненттер 

кӛрініс тапқан 

   

Барлығы    

2. Сіздердің білім алушылар ҥшін жаңа оқу бағдарламаларының негізгі 

артықшылықтары қандай?  
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(«+» қойыңыз): 2 балл-толық, 1 балл – ішінара байқалады, 0 балл – 

байқалмайды) 
 

Пайымдау 2 балл 1 балл 0 балл 

Кең спектрлі дағдыларды дамытуға бағытталған    

Оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыруға 

мҥмкіндік береді 

   

    

 

3. Сізге қиындық тудырған тақырыптар мен бӛлімдерді кӛрсетіңіз?  
 

Пән атауы Тақырыптар, бӛлімдер 

  

 

 

III бӛлім.ТӘРБИЕ ЖҦМЫСЫ 

Пайымдау 
2 

балл 

1 

балл 

0 

балл 

Бағдарлама отбасылық қҧндылықтарды қалыптастыруға 

мҥмкіндік береді ме? 

   

Бағдарлама қазақстандық патриотизмді қалыптастыруға ықпал 

етеді ме? 

   

Бағдарлама ӛз халқының және басқа да халықтардың 

дәстҥрлерін тҥсінуді қалыптастыруға мҥмкіндік береді ме? 

   

Бағдарлама білім алушыларға практикалық жҧмыста еңбек 

және ӛзіне-ӛзі қызмет ету дағдыларын қалыптастыруға 

мҥмкіндік береді ме? 

   

Барлығы    

 

IV бӛлім. ОҚУЛЫҚТАР   

 

1. Оқулықтың мазмҧны мен қҧрылымы  

(Пайымдарды екі баллдық шкала бойынша бағалаңыз («+» қойыңыз):  

2 балл-толық, 1 балл – ішінара байқалады, 0 балл – байқалмайды) 
 

№ Пайымдау 2 балл 1 балл 0 балл 

1 Оқулық құрылымының талаптарға сәйкестігі    

мазмҧны    

кіріспе    

тҥсіндіру мәтіні    

бақылау сҧрақтары мен тапсырмалар    

шартты белгілерді, сигналдарды-символдарды 

пайдалану 

   

2 Бӛлімдер бойынша оқу материалдары кӛлемінің 

оңтайлылығы 

   

3 Білім алушылардың  психологиялық және жас 

ерекшеліктеріне оқу материалының сәйкес келуі 

   

4 Оқу материалын мазмҧндау логикасы (бӛлімдер 

сабақтастығын сақтау) 
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5 Оқулық мазмҧнында қазақстандық компоненттің 

кӛрініс табуы 

   

6 Ғылыми және қолжетімділік принциптерін сақтау, 

мазмҧнының, тапсырмалардың шынайы ӛмірдегі 

жағдаяттарымен байланысын қамтамасыз ету 

   

 

2. Оқу материалын баяндау тілі мен стилі  
 

Пайымдау иә жоқ 

Грамматикалық қателердің болуы   

Стилистикалық қателердің болуы   

Фактологиялық қателердің болуы   

 

3. Оқу материалының  әдістемелік жағы (Пайымдарды екі баллдық шкала 

бойынша бағалаңыз («+» қойыңыз): 2 балл-толық, 1 балл – ішінара байқалады, 

0 балл – байқалмайды) 

 

Пайымдау 
2 

балл 

1 

балл 

0 

балл 

Оқу тапсырмаларының білім алушылардың жас ерекшелігіне 

сәйкестігі  

   

Зерттеушілік сипаттағы тапсырмалардың болуы    

Дамытушы, ҥйретуші, тәрбиелеуші тапсырмалардың болуы    

АКТ-қҧзыреттілігін қалыптастыру    

 

4. Иллюстрациялық материал 

Пайымдау 
балл 

2 1 0 

Мәтіндік және иллюстрациялық материалдардың сабақтастығы     

Иллюстрациялық материалдың эстетикалық талаптарға 

сәйкестігі  

   

 Иллюстрациялар кӛлемінің оңтайлылығы    

 

 

IIІ бӛлім.Оқу-әдістемелік кешендер 

3.1 Оқулықпен қоса ОӘК алдыңыз ба? (белгі қойыңыз):  

№ ОӘК Иә Жоқ 

1 Әдістемелік нҧсқаулық   

     

3.2  ОӘК мазмҧны 

Тиісті бағанға  белгі қойыңыз 
 

№ Пайымдау  «+» «-» 

    

1 Оқулықтың мазмҧнына сәйкестігі    

2 Формативті бағалау бойынша тәжірибелік 

ҧсыныстардың болуы   

  

3 Қосымша ресурстарды пайдалану бойынша   
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тәжірибелік ҧсыныстардың болуы (сілтемелер)  

4 Ҥй тапсырмаларын орындау бойынша 

тәжірибелік ҧсыныстардың болуы 

  

5 Сҧрақтар, тапсырмалар, мәтіндерді таңдауда 

қателердің болуы (қолайлылығы, дҧрыстығы) 

  

 

3.3 Оқулық пен ОӘК-дерге жалпы сипаттама   

 
 Жалпы сипаттама   Ескертулер Ҧсыныстар 

Оқулық  

 

 

 

 

 

  

ОӘК  
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2-қосымша 

 

8-сыныпқа арналған «Қоғам және дін» курсының апробациядан ӛткізілетін 

оқулықтары мен оқу-әдістемелік кешендерінің тәртіптемесі  

(оқыту қазақ тілінде жҥргізілетін мектептер ҥшін) 

 
№ Білім беру 

ҧйымдарыны

ң атауы 

Білім беру 

ҧйымдары 

ның мекен-

жайы 

Мектептердің 

байланыс 

телефоны 

және 

электронды 

адресі 

Мектеп 

директоры 

ТАӘ 

Сынып 

пен білім 

алушылар 

саны  

Мҧғалімдер 

ТАӘ және 

байланыс 

телефондары  

 

1. Ақмола 

облысы 

Бурабай 

ауданы, 

Оқжетпес 

орта мектебі  

Окжетпес 

ауылы, 

Достык 

кӛшесі, 30 

 

8(716-36) 

73480, 73478  

Директор м.а 

Ескеева 

Карлыгаш 

Сабитовна 

87779527453 

8 Ә  – 16 

оқушы 

Файзурахман 

Рыскуль 

Оразбайқызы 

87718365387 

 

2. Ақтӛбе 

облысы КГУ 

Темір ауданы, 

Шҧбарқҧдық 

елді-мекені 

№1 

Шҧбарқҧдық 

мектеп-

гимназиясы  

Темір 

ауданы, 

Шҧбарқҧды

қ елді-

мекені,  

Кереев 

кӛшесі, 4/В 

8 (71346)  

2 31 41 

Казиева 

Индира 

Есенжоловна 

8 А – 22 

оқушы 

Кожахметова 

Жумагуль 

Опақызы 

87759008746 

3 Алматы 

облысы 

Талдықорған 

қаласы,  

М. Жҧмабаев 

атындағы  

№19 орта 

мектеп-

гимназиясы 

Талдыкорға

н қ, 

Мҥшелтой 

кӛшесі, 14 

schn19_ga@m

ail.ru, 

8(7282) 25-44-

52, 253696 

Сарқытов 

Қайрат 

Тӛлепбергено

вич 

87012239146 

8 А – 26  

оқушы 

Досаева 

Нурфазила 

Сатылғанқызы 

87772474287 

4. Атырау 

облысы 

Индер 

ауданы, 

«Кӛктем» 

қазақ орта 

мектебі 

Индер 

ауданы, 

Индербор 

елді мекені, 

Оңдасынова 

кӛшесі, 2 

8(71234) 

30157 

Кусаинова 

Гульзада 

Мажитовна 

87785692827 

8А – 20 

оқушы 

Тунгатов 

Марсель 

Куралович 

87756587950 

5. Шығыс-

Қазақстан 

облысы  

Ӛскемен 

қаласы, 

Шоқан 

Уәлиханов 

атындағы  

Ӛскемен 

қаласы,  

Крылов 

кӛшесі, 35 

7 (7232) 25–

36–18 

қабылдау 

бӛлмесі 

7 (7232) 25–

51-38 

директор 

 

Акитбаев 

Есім 

Тҧрысбекович 

8А – 24 

оқушы 

Бахытканова 

Шынар 

Сериковна 

87052819710 

mailto:schn19_ga@mail.ru
mailto:schn19_ga@mail.ru
tel:+77232253618
tel:+77232253618
tel:+77232250319
tel:+77232250319
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№3 мектеп-

лицейі 

6. Жамбыл 

облысы Меркі 

ауданы, №5 

Ақарал 

мектеп-

гимназиясы 

 Меркі 

ауданы, 

Акарал 

ауылы, 

Сейтинбет 

кӛшесі, 15,  

8(7226)32-

54484 

Койшыманова 

Нуриля 

Сейсембаевна 

8А – 25 

оқушы 

Қасымов Ғани 

Сарсембаевич 

87785706745 

7. Батыс-

Қазақстан 

облысы, 

Теректі 

ауданы, 

Подстепное 

ауылы, 

Теректі 

аудандық 

лингвистикал

ық 

гимназиясы  

 

Теректі 

ауданы, 

Подстепное 

ауылы, 

Лесная 

кӛшесі, 118 

8(71132) 

36508 

Кереева 

Нҧрбӛбек 

Есполовна 

8 А – 20 

оқушы 

Наурызғалиева 

Куляш 

Ахрановна 

87051456873 

8. Қарағанды 

облысы 

Қарқаралы 

ауданы, 

Қарқаралы 

қаласының 

академик  

О.А. 

Жәутіков 

атындағы 

жалпы білім 

беретін № 1 

қазақ орта 

мектебі 

Қарқаралы 

қаласы 

Жәнібеков 

кӛшесі, 38 

8(72146) 

31376 

Қҧсаинов 

Сҧнғат 

Каримович 

87018032324 

 

 

8 А – 26 

оқушы 

Омарбеков 

Кайрат 

Максымович 

87052316219 

Kairat_Om@ma

il.ru 

 

9. Қостанай 

облысы 

Қостанай 

ауданы, 

Озерная орта 

мектебі 

Қостанай 

ауданы, 

Озерная  

ауылы 

Пушкин 

кӛшесі 52 

 

8(7145) 

566590 

ozernayssh@ra

mbler.ru 

Лещенко 

Ирина 

Леонидовна  

8 А-9 

оқушы 

Есмуратов 

Ержан 

Арманович  

87025074540 

10 Қызылорда 

облысы 

Қызылорда 

қаласы, 

Сақтапберген 

Әлжіков 

атындағы 

№144 орта 

мектебі   

Қызылорда 

қаласы, 

Сексенбаев 

кӛшесі 

8 (7242) 

242133 

 

Сейдахметова 

Жумагуль 

Абдиманапов

на 

8 В – 27 

уч-ся 

Мукашева 

Ботакӛз 

Сартбаевна 

87077797948 
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11 Маңғыстау 

облысы ГУ 

Ақтау қаласы, 

№17 жалпы 

білім беретін 

орта мектеп 

Ақтау 

қаласы, 13 

микрорайон, 

№51 

8(7292)314398  Нуржанова 

Люция 

Сабитовна  

87025645333 

8 А – 21 

оқушы 

Мухтарова 

Каламкас 

Капизовна 

87023693736 

12 Павлодар 

облысы  

Аққулы 

ауданы, 

С.Сатыбалды 

атындағы 

жалпы орта 

білім беретін 

мектебі 

Аққулы 

ауданы, 

Аққулы 

ауылы 

8(71839) 

40590 

Батталова 

Зайрангуль 

Кайсановна 

8 сынып. 

– 3 

оқушы 

Шуганов 

Жанат 

Бекенович 

87054826748 

13 Солтҥстік 

Қазақстан 

облысы, 

Ақжар 

ауданы, 

Алқатерек 

орта мектебі 

Солтҥстік 

Қазақстан 

облысы, 

Ақжар 

ауданы, 

Алқатерек 

ауылы, 

Ә.Молдағҧл

ова кӛшесі, 5 

8 (71546)-33-

246 

 alkaterek.sh20

15@mail.ru 

Таменов 

Руслан 

Каматаевич  

87711358227 

8 сынып– 

8 оқушы 

Алина 

Гульмира 

Канашевна 

87052650525 

 

14 Тҥркістан 

облысы, 

Созақ ауданы, 

Созақ» жалпы 

орта мектеп – 

гимназиясы  

Тҥркістан 

облысы 

Созақ 

ауданы, 

Созақ ауылы 

8 (72546) 3 15 

09 

Улумбаева 

Айслу 

Қҧлыбековна 

8 Ә – 24 

оқушы 

Мухамеджанов

а Турсынай 

Хасанхановна 

87783064084 

15 Нҧр-Сҧлтан 

қаласы, № 53 

мектеп-лицейі 

Нҧр-Сҧлтан 

қаласы 

Қаркабат 

кӛшесі, 17  

8(7172) 

501679 

Киянова 

Замзагуль 

Ертаевна 

8 А -28 

оқушы 

Авдхалым 

Асия 

87027627987 

16 Шымкент 

қаласы 

Жамбыл 

атындағы  

№26 мектеп-

гимназиясы 

Шымкент 

қаласы, 

Чапаева 

кӛшесі, 16 

8 

(7252)318080 

Кайкенова 

Гульсара 

Жумадуллаев

на 

8 Ә – 32 

оқушы 

Байтемирова 

Айгуль 

Касымхановна 

87053545452 

 

«Қоғам және дін» курсының апробациядан ӛткізілетін оқулықтары мен 

 оқу-әдістемелік кешендерінің тәртіптемесі  

(оқыту орыс тілінде жҥргізілетін мектептер ҥшін) 
 Білім беру 

ҧйымдарын

ың атауы 

Білім беру 

ҧйымдары 

ның мекен-

жайы 

Мектептер 

дің байланыс 

телефоны 

және 

электронды 

адресі 

Мектеп 

директоры 

ТАӘ 

Сынып 

пен білім 

алушылар 

саны  

Мҧғалімдер 

ТАӘ және 

байланыс 

телефондары  

 

1. Ақмола Кӛкшетау 8(7162) директор м.а 8 В – 19 Байлина Айым 

tel:+77252318080
tel:+77252318080
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облысы, 

Кӛкшетау 

қаласы, №14 

орта мектебі  

қаласы, 

Станислав 

кӛшесі, 35 

324485 Габдуллина 

Асыл 

Усеровна 

оқушы Байбатыровна 

87773063479 

2. Ақтӛбе 

қаласы, № 

25 жалпы 

орта білім 

беретін 

мектебі 

Ақтӛбе 

қаласы, Есет 

батыр 

кӛшесі, 71 

«Б» 

8 (7132) 

445759 

pov25@mail.r

u 

Баядилова 

Шолпан 

Уринбасаровн

а 

 8 А – 25 

оқушы 

Утепбергенова 

Гульмайра 

Кенжегариевна 

87750698858 

3. Алматы 

облысы,  

Кӛксу 

ауданы, 

Ақшатоған 

ауылы, №5 

орта мектебі  

Кӛксу 

ауданы, 

Ақшатоған 

ауылы, 

Калинин 

кӛшесі, 15 

8(72838)31770 Кегенбаева 

Нуржамал 

Мырзатаевна 

87784731077 

8 кл – 9 

оқушы 

Абдухаликов 

Шамиль 

Сабирович 

87052019011 

4. Атырау 

облысы, 

Атырау 

қаласы,  

Ж. 

Қаражігітов 

атындағы № 

16 мектеп-

лицейі 

Атырау қ 

Адмирал 

Владимирск 

кӛшесі, 21. 

8 (7122) 

214401 

приемная 

Шибалаева 

Айгуль 

Калиевна 

87013200553 

8 В – 27 

оқушы 

Утепкалиева 

Мария 

Рамазановна 

87016596097 

5. Шығыс-

Қазақстан 

облысы 

Ӛскемен 

қаласы, 

Меновное 

орта мектебі 

Ӛскемен 

қаласы, 

Меновное 

ауылы, 

Новая 

кӛшесі, 15 

8(7232) 

574110, 

574595 

Лихачева 

Любовь 

Петровна 

87772035433 

8 Б – 19 

оқушы 

Березовикова 

Ира Даминовна 

87779833956 

6.  Жамбыл 

облысы, 

Тараз 

қаласы, №40 

мектеп-

гимназиясы 

Тараз қ, 

микрорайон 

Талас, 19А  

8 (7262) 

347327  

 

Директор м.а. 

Алиева 

Марина 

Гусиновна 

8 А – 28 

уч-ся  

Камышанская 

Людмила 

Викторовна 

87779444037 

7.  Батыс-

Қазақстан 

облысы 

Орал 

қаласы, №24 

жалпы орта 

білім беретін 

мектебі 

Орал қаласы 

4 

микрорайон, 

22 

 

8(7112) 

228073 

school-2472@ 

mail.ru 

 

Мергенева 

Катима 

Хавешевна 

8 А – 23 

оқушы  

Еремин Сергей 

Анатольевич 

87071191265 

8. Қарағанды 

облысы 

Қарағанды 

қаласы, 

Қазыбек би 

Қарағанды 

қаласы, 

Сатыбалды 

кӛшесі, 19 

8(7212) 

502175 

 8 Г – 24 

оқушы 
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ауданы, №15 

жалпы орта 

білім беретін 

мектебі 

9. Қостанай 

облысы, 

Лисаковск 

қаласы, 

Лисаковск 

қаласы 

әкімдігінің 

білім 

бӛлімінің 

мектеп-

гимназиясы 

Лисаковск қ. 

2 

микрорайон, 

 № 28 ҥй 

8(7143) 

334204 

Елисеева 

Лариса 

Викторовна 

8 А -  25 

оқушы 

Горбунова 

Елена 

Владимировна 

87757471457 

8(7143)334100  

10 Қызылорда 

облысы 

Арал 

ауданы, 

Н.К.Крупска

я атындағы 

№14 мектеп-

лицейі 

 

Арал қ. 

Әбілхаир 

хан кӛшесі, 

36 

 

 

Бекеева Шара 

Алмашовна 

8 Б – 20 

оқушы 

Махашова 

Камшат 

Бердибековна 

87781914846 

11 Маңғыстау 

облысы 

Тҥпқараған 

ауданы, 

Баутин 

ауылы, 

М.Горький 

атындағы 

мектеп-

лицейі 

 

Тҥпқараған 

ауданы, 

Баутин 

ауылы  

Кіржҧманҧл

ы, 3 А 

8(72938) 

24527 

shkolagorkogo

@mail.ru 

Директор 

м.а.Ниязбаева 

Жарасхан 

Жанкеевна 

8 А – 20 

оқушы 

Дуйсалиев 

Армат 

Саматович 

87079010102 

12 Павлодар 

облысы 

Павлодар 

қаласы, 

М.Әуезов 

атындағы 

№42 жалпы 

орта білім 

беретін 

мектебі 

 

 Павлодар қ. 

Ткачев 

кӛшесі,  15 

8(7182) 

656286                                                                                                                                                                                                                                                                            

Тургульдинов

а Ирина 

Жакеновна 

8 Б – 20 

оқушы 

Касенова 

Жанна 

Жакипбековна 

87058312033 

 

13 Солтҥстік 

Қазақстан 

облысы, 

Петропавл 

қаласы, №44 

орта мектебі 

Петропавл қ. 

Караванная 

кӛшесі, 140 

8(7152) 

331941, 

523434 

Карпук 

Сергей 

Васильевич 

8 А – 23 

оқушы 

Згуро Наталья 

Александровна 

87777634308 
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14 Тҥркістан 

облысы 

Тҥркістан 

қаласы, 

М.Жҧмабаев 

атындағы 

№15 мектеп-

гимназиясы 

 

Тҥркістан 

қаласы, 

С.Кожанов 

кӛшесі, 51 

  Бесимбаев 

Уалихан 

Камбарович 

8 Д – 35 

оқушы 

Садыкова 

Улжалгас 

Есмурзаевна 

87077512951 

15 Алматы 

қаласы, 

Медеу 

ауданы, №19 

жалпы орта 

білім беретін 

мектебі 

Алматы 

қаласы, 

Медеу 

ауданы 

Абдуллин 

кӛшесі, 11 

8(727) 

2302724 

Сарсенбаева 

Назира 

Калиевна 

8 В – 29 

оқушы 

Жусбекова 

Шолпан 

Тилеуахметовна 

87478386786 
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3-қосымша 

Негізгі орта білім беру деңгейінің 8-сыныбына арналған  

«Қоғам және дін» пәні бойынша ҥлгілік оқу бағдарламасы 
 

1-тарау. Жалпы ережелер  

 

1. Оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің 2012 жылғы  

23 тамыздағы № 1080 қаулысымен бекітілген Орта білім берудің (бастауыш, 

негізгі орта, жалпы орта білім беру) мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына 

сәйкес әзірленген. 

2. «Қоғам және дін» пәнінің маңыздылығы – зайырлы қоғамның негізгі 

қҧндылықтары мен даму тенденцияларын тҥсінетін, дін және оның тарихи 

процестегі рӛлі туралы ғылыми білімді жҥйелеуге қабілетті, ғылыми 

дҥниетаным мен ҧлттық санаға ие, ӛркениеттің тарихи-мәдени тәжірибесі 

негізінде ойлай алатын рухани тҧлғаның қалыптасуына мҥмкіндік беретін 

кіріктірілген әлеуметтік-гуманитарлық пән ретінде заманауи білім беру 

кеңістігінің негізгі бӛлігі болу. Осы тҧрғыда Қазақстан Республикасы 

Президентінің 2017 жылғы 20 маусымдағы № 500 Жарлығымен бекітілген 

Қазақстан Республикасының дін саласындағы мемлекеттік саясатының 2017-

2020 жылдарға арналған Тҧжырымдамасы негізінде тҥрлі білім беру 

стратегиялары қалыптастырылып, жҥзеге асырылатын болады.  

3. «Қоғам және дін» оқу пәні негізінен ақпараттық-ағартушылық, 

сондықтан білім берудегі негізгі педагогикалық тәсілі – зайырлы, 

конфессиялық емес болып табылады.  

4. «Қоғам және дін» пәнінің зерттеу объектісі ежелгі заманнан қазіргі 

кезеңге дейінгі адамзаттың діни мәдениетінің даму барысындағы оқиғалар, 

қҧбылыстар мен ҥрдістердің алуантҥрлілігі болып табылады.  

5. Оқу пәнінің мақсаты:  

1) білім алушыларға әлемдік тарихи процестегі діннің орны, оның ӛзара 

байланысы мен қарым-қатынасы туралы, дін туралы ғылыми білім негізінде 

зайырлылық және мемлекет пен қоғамның зайырлы негіздері туралы тҥсінік 

қалыптастыру;  

2) ӛзге халықтардың діни мәдениетіне қҧрметпен қарауды, діни экстремизм 

мен фанатизмнің радикалды идеологиясына қарсы иммунитетті қалыптастыру.  

6. Оқу пәнінің міндеттері:  

13) мемлекеттің білім беру жҥйесінің зайырлы сипатын қамтамасыз ету 

принципін жҥзеге асыру;  

14) білім алушылардың діндердің тарихы және олардың ӛзіндік 

ерекшеліктері туралы ғылыми білімін қалыптастыру;  

15) білім алушылардың зайырлы қоғам дамуының қазіргі кезеңін 

талдау мен жеке ӛмірін болжау ҥшін дін туралы қажетті білімді адамзат 

ӛркениетінің қҧбылысы ретінде меңгеруі;  

16) қоғам дамуының зайырлы принциптерінің ӛзіндік қҧндылықтары 

мен әлем халықтарының діни мәдениеттерінің бірегейлігін ҧғыну;  
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17) білім алушылардың азаматтық қоғам мен қҧқықтық мемлекет 

дамуының зайырлылық принциптеріне негізделген жеке ҧстанымдары мен 

қҧндылықтық бағдарын қалыптастыру;  

18) қазіргі қоғам мен жеке тҧлға ӛміріндегі діннің рӛлін анықтау;  

19) әртҥрлі діндер мен діни ҧстанымдар қҧндылықтарының арасындағы 

байланыстарды анықтау;  

20) тҥрлі діни мәдениеттер мен дәстҥрлерге тӛзімділікпен қарауды 

қалыптастыру;  

21)  дін және оның тарихы туралы білімнің негізінде діни сауаттылыққа 

тәрбиелеу;  

22)  Қазақстан халқының тарихи қалыптасқан дәстҥрлерін қастерлеу 

қабілетін арттыра отырып, қоғамдағы әр тҥрлі жат діни ағымдарға қарсы 

иммунитет қалыптастыру;  

23)  білім алушылардың діни әдебиет, электронды ресурстар мен БАҚ 

материалдарын талдауға қатысты сыни ойлау дағдыларын дамыту;  

24)  білім алушылардың коммуникативтік байланыс дағдыларын, дін 

саласындағы ӛзекті мәселелер бойынша сҧхбаттастық қабілетін дамыту. 

7. «Қоғам және дін» пәнін оқыту барысында келесі оқу пәндерімен 

пәнаралық байланыстарды іске асыру кӛзделеді: «Дҥниежҥзі тарихы», 

«Қазақстан тарихы», «Қазақ тілі», «Қазақ әдебиеті», «Орыс тілі мен әдебиеті», 

«География», «Биология», «Физика», «Ӛзін-ӛзі тану».  

 

2-тарау. Оқу пәнінің базалық мазмҧны 

8. «Қоғам және дін» пәні бойынша 8-сыныпта оқу жҥктемесінің кӛлемі 

аптасына 1 сағатты, оқу жылында – 34 сағатты қҧрайды. 

9. Оқу пәнінің мазмҧны келесі тақырыптарды қамтиды: 

1) кіріспе: «Қоғам және дін» пәні, ерекшелігі және бағыты туралы тҥсінік. 

Қоғам және оның белгілері туралы ҧғым. Қоғамдағы дін. Қазақстанның 

Тәуелсіздік жылдарындағы жетістіктері туралы (1 сағат); 

2) мәдениет және дін: «мәдениет» ҧғымы. Рухани және материалдық 

мәдениет. Мәдениет адам және қоғам қызметінің нәтижесі ретінде. Дін және 

оның қызметтері. Дін ӛркениеттердің рухани мәдениетінің бӛлігі ретінде. 

Мәдениетке діни мазмҧнның енуі. Адам мәдениет пен діни мәдениетті 

қалыптастырушы ретінде. Мәдениет және дін қоғамның рухани қҧрылымында. 

Мәдениеттер мен діндердің алуан тҥрлілігі қазіргі әлемнің басты ерекшелігі 

ретінде (1 сағат);  

3) ежелгі наным-сенімдер: діннің пайда болу алғышарттары. Ежелгі 

наным-сенімдер: ҧғымы, шығу тегі, сипаттамасы. Тотемизм. Анимизм. 

Фетишизм. Магия. Шаманизм. Ежелгі наным-сенімдердің адамның кейінгі діни 

тҥсініктерінде кӛрініс табуы (1 сағат); 

4) монотеизм негіздері: «монотеизм» термині дінтанулық, философиялық, 

теологиялық (қҧдай ілімі) бір қҧдайлық ілім ретінде. Жалғыз Қҧдай туралы 

діни тҥсінік. Монотеизмнің пҧтқа табынушылық пен политеизмге қарама-

қайшылығы. Иудаизм, христиандық және ислам монотеистік діндер ретінде     
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(1 сағат); 

5) әлемдік діндер: «әлемдік діндер» тҥсінігі. Буддизм, христиандық, 

ислам: тарих негізінде. Қазіргі кезеңдегі әлемдік діндердің таралу ауқымы мен 

кӛлемі. Мемлекет пен қоғам қауіпсіздігін және бейбітшілігін сақтаудағы 

әлемдік діндердің рӛлі (1 сағат); 

6) адамзаттың пайда болуына қатысты екі кӛзқарас: ғылыми және діни 

аспектілері. Эволюциялық және діни дҥниетанымдар. Тіршіліктің пайда 

болуына қатысты кӛзқарастардың алуантҥрлілігі (1 сағат); 

7) діндегі адамгершілік қағидалар: «адамгершілік» тҥсінігі. Адамгершілік 

қағидалары адам мен қоғам ӛмірінің айқындаушы бастамасы ретінде. 

Жақсылық пен зҧлымдық: моральдық таңдау. Дін және адамгершілік. Әлемдік 

діндердің адамгершілік мазмҧны: ортақтығы мен ерекшелігі (1 сағат);  

8) діни символ және мистика: діни символдар туралы тҥсініктер мен 

ҧғымдар. Мистика. Символдар және мистика діни белгілер формаларының 

алуантҥрлілігі ретінде. Әлемдік діндердің символдары, олардың бейнеленуі мен 

мағынасы (1 сағат);  

9) ӛнер және дін: ежелгі дәуірден XIV ғасырға дейін. Дін және эстетика. 

Ӛнер ӛркениеттердің рухани әлемінің кӛрінісі ретінде. Ӛнердегі діни бейнелер 

(1 сағат);  

10) XIV ғасырдан бҥгінгі кҥнге дейінгі ӛнер және дін. Ӛнердің қоғам мен 

діндердегі рӛлі. Қазақ халқының рухани мҧрасы (1 сағат);  

11) батыс ойшылдары. Мәдениеттің қалыптасуы мен қоғам дамуына 

батыс ойшылдарының ықпалы (1 сағат); 

12) шығыс ойшылдары. Мәдениеттің қалыптасуы мен қоғам дамуына 

шығыс ойшылдарының қосқан ҥлесі (1 сағат);  

13) Қазақстандағы діндер тарихы: ежелгі дәуірден қазіргі заманға дейін. 

Қазақстандық қоғамның конфессиялық алуандылығы (1 сағат); 

14) қазіргі заманғы адам және діни қҧндылықтар. Адамның қоғамдағы 

статусы және оның рухани қажеттіліктері. Тҧлғаның ӛмірлік іс әрекетіндегі 

діни қҧндылықтардың мәні туралы (1 сағат); 

15) адам ӛмірі – басты қҧндылық. «Қҧндылық» тҥсінігі. Адам ӛмірі ең 

басты қҧндылық ретінде. Ӛмір және оның қҧндылықтары туралы діни ілімдер 

(1 сағат);  

16) таңдау еркіндігі және дін. «Еркіндік», «таңдау еркіндігі», «ар-ождан 

бостандығы» ҧғымдары. Діни дәстҥрлердегі таңдау еркіндігі тҥсінігі. Зайырлы 

мемлекет адам қҧқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз етудің кепілі 

ретінде (1 сағат);  

17) еркіндік және жауапкершілік. Адамзат ойшылдары еркіндік пен 

жауапкершілік туралы. Жауапкершілік – тҧлға іс-әрекеттерінің ӛзін-ӛзі 

реттеушісі, оның әлеуметтік және моральдық кемелденуінің кӛрсеткіші. 

Әлемдік діндер адам жауапкершілігі туралы (1 сағат);  

18) махаббат және отбасы қҧндылықтары. «Махаббат» ҧғымы қҧндылық 

әрі сапа ретінде. Махаббат – отбасын қҧрудың негізі. Отбасылық қҧндылықтар. 

Қоғам мен мемлекеттегі отбасының рӛлі (1 сағат); 
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19) жасампаз еңбекке сҥйіспеншілік және дін. «Еңбек», «жасампаз еңбек» 

ҧғымдары. Сҥйіспеншілік жасампаз еңбектің қайнар кӛзі ретінде. Діни 

дәстҥрлердегі еңбектің мәні. Бәсекеге қабілетті қоғам мен мемлекеттің 

дамуындағы еңбектің рӛлі (1 сағат); 

20) дін және жаһандану. «Жаһандану» ҧғымы. Жаһанданудың қауіпі мен 

қатерлері. Әлемдік және дәстҥрлі діндердің жаһандануға қатынасы (1 сағат);  

21) экстремизм және терроризм қазіргі әлемнің жаһандық қауіпі ретінде. 

«Экстремизм» және «терроризм» ҧғымдары, тҥрлері және олардың мәні. 

Экстремизм және терроризмнің жалған діни себептері. Экстремизм мен 

терроризм неге дінді таңдайды? Діни экстремизм және терроризм 

идеологиясының таралу жолдары. Республикада тыйым салынған экстремистік 

және лаңкестік ҧйымдар. Экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимыл туралы 

Қазақстан Республикасының заңнамалық негізі (2 сағат); 

22) деструктивті діни ағымдардағы сананы бақылау және арбау тәсілдері. 

Деструктивтік ағымдар туралы тҥсініктер мен кӛзқарастар. Тәуекел топтар 

арбаудың объектісі ретінде. Сананы бақылау және арбаудың әдістері және 

тәсілдері. Деструктивті ағымдарға қарсы тҧру туралы (1 сағат);  

23) ХХІ ғасырдағы еркін ойшылдық және атеизм. «Еркін ойшылдық», 

«атеизм» ҧғымдары. Ҥшінші мыңжылдықтағы ғылыми танымның діни 

дәстҥрлерді жаңаша пайымдауы (1 сағат);  

24) тарих пен қазіргі заман контекстіндегі ғылым және дін. Әлемді 

танудағы ғылыми және діни дәстҥрлер. Заманауи ғылыми жетістіктер және 

оларды қолдану аясы (1 сағат); 

25) мемлекеттердің дінге қатысы бойынша типологиясы. «Мемлекет» 

ҧғымы. Мемлекет және дін: ӛзара қарым-қатынастардың тҥрлі жҥйелерін 

қалыптастыру. Мемлекеттерді дінге қатынасы бойынша тҥрлері. Зайырлы 

мемлекеттер. Теократиялық мемлекеттер. Аралас мемлекеттер (1 сағат); 

26) Қазақстан – зайырлы мемлекет. Мемлекеттің зайырлы сипаты 

республиканың табысты дамуының маңызды шарты ретінде. Конституция 

(Негізгі заң) зайырлы мемлекет туралы. «Зайырлылық» ҧғымы. Зайырлылық – 

ол атеизм емес (1 сағат); 

27) XXI ғасырдағы діндердегі жақсылық пен жамандықтың кҥресі: 

«Жақсылық» пен «жамандық» тҥсініктері. Әлемдік діндер жақсылық пен 

жамандық туралы. «Жақсылық» қҧндылығы қоғам, тҧлға ӛнегелілігінің ӛлшемі 

ретінде. Зҧлымдық адамгершіліктің антиподы ретінде (1 сағат). 

28) адамның қоғамдағы мінез-қҧлықтық нормалары. «Мінез-қҧлық 

нормалары» тҥсінігі. Мемлекет заңдары тҧлғаның қоғамдағы мінез-қҧлық 

нормаларының реттеушісі ретінде. Адамның іс әрекеті туралы діни дәстҥрлер 

(1 сағат);  

29) қазіргі Қазақстандағы конфессияаралық жағдай: діни панорама, діни 

ахуалдың жай-кҥйі мен даму динамикасы. Дін саласындағы мемлекеттік саясат. 

Этносаралық және конфессияаралық келісімнің қазақстандық моделі. Қазақстан 

халқы Ассамблеясының қоғамдағы рӛлі. Қазақ халқының дәстҥрі зайырлы 

Қазақстан ҧстанымдарын нығайтудың негізі (2 сағат); 
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30) діни тӛзімділік, толеранттық пен келісім мемлекеттер мен 

қоғамдардың ҥйлесімді бірге ӛмір сҥру негізі ретінде. Діни тӛзімділік, 

толеранттық және келісім ҧғымдары мен тҥсініктері: зайырлы және діни 

контекст. Зайырлы Қазақстанның іргелі қҧндылықтары. Қазақстан 

Республикасының Президенті қоғамның рухани жаңғыруы туралы. (1 сағат); 

31) Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың 

халықаралық қоғамдастық және еліміздегі бейбітшілік пен конфессияаралық 

келісімді орнату саласындағы саясаты. Елбасының бейбітшілік пен 

қауіпсіздікті сақтаудағы жаһандық бастамалары (1 сағат);  

32) сынақ сабағы: «Қоғам және дін» пәні бойынша жалпы қорытындылар 

мен тҧжырымдар. Шығармашылық жҧмыстарды қорғау (1 сағат). 

 

3-тарау. Оқу процесін ҧйымдастырудағы педагогикалық тәсілдер 

10. Қҧндылыққа бағдарланған тәсіл:  

1) бҧл оқу іс-әрекетін ҧйымдастыру мен жҥзеге асыру тәсілі, белгілі бір 

қҧндылықтар тарапынан оның нәтижелерін алу және қолдану. Қҧндылықтарға 

бағытталған оқу процесі білім алушының жеке тҧлғалық қҧндылықтар жҥйесін 

мақсатты тҥрде қалыптастырады; 

2) қазақстандық патриотизмді, толеранттық сананы, тарихқа, ата-баба 

дәстҥрі мен мәдениетіне қҧрмет кӛрсетуді, басқа халықтардың діни 

дәстҥрлеріне сыйластықпен қарауды және экстремизм мен фанатизмнің 

радикалды идеологиясына қарсы иммунитетті қалыптастыру мҥмкіндігін 

жҥзеге асырады;  

3) әр тҥрлі тарихи кезеңдегі діндер тарихын оқи отырып, білім алушылар 

әлемдік тарихи процесс және ондағы діннің орны, ӛзара байланысы мен қарым-

қатынасының алуантҥрлілігі, зайырлылық, мемлекет және қоғамның зайырлы 

негіздері туралы білімдерін жҥйелейді.  

11. Тҧлғаға бағдарланған тәсіл:  

1) сабақта мҧғалім мен білім алушылардың субъект-субъектілік 

қатынасты, білім алушыларға қатысты демократиялық кӛзқарасты, олардың 

тҧлғасына қҧрметпен қарауды, білім алушылардың моральдық-этикалық 

қасиеттерін, олардың қабілеттеріне негізделген әлеуетін барынша толық ашып 

кӛрсетуді және қалыптастыруды білдіреді;  

2) білім алушылардың жеке мҥдделері мен қабілеттерін, дербес 

оқиғаларды талдау және бағалау ҥшін қоғамдағы діннің орны мен рӛліне 

қатысты кешенді мәселелерді талқылау процесінде ӛз ҧстанымын анықтау және 

қорғау қабілетін, білім алушылардың қорытындылары мен тҧжырымдарын, 

пайымдауларын  және мәдени қҧбылыстар мен процестерді талқылауда жеке 

пікірі болу қҧқықтарын іске асыруды қалыптастырады.  

12. Іс-әрекеттік тәсіл: 

1) білім мен дағдылардың белсенді танымдық іс-әрекет процесінде 

қалыптасатындығын білдіреді, ӛз кезегінде бҧл тарихи деректер мен басқа да 

ресурстарды ӛзіндік іздеу, интерпретациялау, талдау, тҧжырымдау мен 

бағалауды кӛздейді; 
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2) білім алушылар ӛзекті сҧрақтарды бірлесіп талқылауға, рӛлдік ойындар 

және басқа да шығармашылық білім беру тҥрлеріне белсенді қатысады;  

3) оқу бағдарламасында жаңа ақпаратты қолдану мен тҥрлендіру 

мҥмкіндіктерін қолдануға баса назар аударылады, ӛз кезегінде ол білім 

алушылардың функционалды сауаттылығын қалыптастыруға мҥмкіндік береді.  

13. Саралап оқыту тәсілі: 

1) оқу процесін білім алушылардың әртҥрлі топтарына 

мамандандырылуын, білім алушылардың жеке қабілеттіліктерін ескеру 

мақсатында әртҥрлі топтарға тҥрлі жағдайларды жасауды кӛздейді;  

2) білім алушылардың әр тҥрлі топтарының оқу қызметін, пәннің арнайы 

жасақталған қҧралдарының кӛмегімен және саралап оқыту тәсілдермен 

ҧйымдастыру кіреді;  

3) кҥрделілігі, оқу-танымдық қызығушылықтары, мҧғалім тарапынан 

кӛмек сипатымен ерекшеленетін сараланған тапсырмаларды қолдану - 

сараланған оқу іс-әрекеттерін ҧйымдастырудың шарты болып табылады. 

14. Коммуникативтік тәсіл:  

1) оқыту процесінде ақпаратты жеткізу және хабарлау, ӛзара екі немесе 

одан да кӛп адамдар арасындағы коммуникативтік іс-қимыл процесінде білім, 

білік және дағдылармен алмасуды қамтиды;  

2) коммуникативтік тәсілдердің нәтижесі болып тіл арқылы қатынасу 

қабілеттілігі, яғни тілдік және сӛйлеу нормаларын дҧрыс пайдаланып және 

қатынас жағдайына сай тиімді қатынас жҥріс-тҧрысын таңдай отырып, тҥрлі 

жағдайларда қатынас әрекетінің басқа қатысушыларымен ой бӛлісу және 

алмасу қабілеттілігі болып табылады;  

3) оқыту процесі дҧрыс сӛйлеуді қалыптастыруға мҥмкіндік беретін 

тапсырманы, сондай-ақ жҧмыс режимдері, шынайы коммуникативтік қарым-

қатынасты (жҧптық және топтық жҧмыс) қамтиды.  

15. «Қоғам және дін» пәнін оқыту барысында ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды пайдалану:  

1) ақпаратты іздеу, сҧрыптау және фактілер мен қҧбылыстар арасындағы 

байланыстар мен айырмашылықтарды анықтау, салыстыруға байланысты 

ӛзіндік жҧмыс жасау дағдыларын дамыту;  

2) білім алушылардың білімін кеңейту ҥшін мультимедиялық 

ресурстарды пайдалану;  

3) белсенді оқытудың әдіс-тәсілдерін қолдау ҥшін интерактивті 

тақталарды пайдалану;  

4) компьютерлік презентациялардың алуан тҥрлерін пайдалана отырып, 

таңдалған тақырып бойынша шығармашылық жобалар қҧру;  

5) білім алушылардың шығармашылық белсенділігін дамыту ҥшін 

компьютерлік байланыс қҧралдарын (мысалы, онлайн сабақтар, 

конференциялар) пайдалану.  

 

4-тарау. Білім алушылардың дайындық деңгейіне қойлатын талаптар 

16. Пәндік нәтижелер. 8-сыныптың соңында білім алушылар:  
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1) «Қоғам және дін» пәнінің негізгі базалық ҧғымдарын;  

2) адамзат ӛркениетінің қалыптасу тҧрғысындағы діни дәстҥрлердің даму 

заңдылықтары мен тарихын;  

3) негізгі зайырлы және діни мораль нормаларын, олардың қоғамды және 

тҧлғаны қоршаған ортамен нәтижелі қарым-қатынастар орнатудағы мәнін;  

4)  адам ӛмірі мен қоғамдағы зайырлы қҧндылықтардың, жоғары этика 

нормаларын, сенім мен діннің мәні мен маңыздылығын;  

5)  ежелгі діндерді, әлемдік және дәстҥрлі діндерді, олардың рухани 

мәдениеттегі, Қазақстан Республикасы тарихындағы және қазіргі кездегі рӛлін;  

6)  қоғам дамуының әр тҥрлі кезеңдеріндегі адамзаттың діни танымын 

қалыптастырудағы ӛнердің рӛлін;  

7) ӛркениеттің рухани жаңғыруына ӛткен заман және қазіргі кездегі 

ойшылдардың қосқан ҥлесін;  

8) адам ӛмірінің қҧндылығы мен мультимәдениетті, кӛпконфессиялы 

әлемде ӛмір сҥру ҥшін қажетті басқа да моральдық қасиеттерді;  

9) жаһандану дәуіріндегі елдегі және әлемдегі діни ахуалдың даму 

динамикасы және жағдайын;  

10) діни мәдениеттің ғылым, нанотехнология, медицинаның тҥрлі 

аспектілерінің дамуына әсерін;  

11) Қазақстандағы діндер тарихын;  

12) Қазақстан Республикасының дін саласындағы мемлекеттік 

саясатының негізгі буындарының орта мерзімді даму бағыттарын;  

13) бейбітшілік пен қауіпсіздікті сақтау және нығайту жолындағы 

Қазақстанның және Ҧлт Кӛшбасшысы – Қазақстан Республикасының 

Президенті Н.Ә. Назарбаевтың жаһандық бастамаларын білуі тиіс. 

17. Тҧлғалық нәтижелер.  

Білім алушылар:  

1) қоғам мен мемлекеттің зайырлы қҧндылықтарын қҧрметтеуге және 

қабылдауға;  

2) діндер туралы дәйектерге, фактілер мен білімдерге қҧрметпен және 

тӛзімді қарауға;  

3) ежелгі культтер мен әлемдік және дәстҥрлі діндерді сипаттауды, 

олардың тҥрлерін, негізгі нышандарын, пайда болуы мен даму заңдылықтарын 

айқындауға;  

4) ӛркениеттің діни дәстҥрлерінің және діни мәдениеттер туралы 

меңгерген кӛзқарастары мен тҥсініктерін мысалдар негізінде ашып кӛрсетуге;  

5) «Қоғам және дін» пәнінің ҧғымдық аппаратын пайдалану және 

жҥгінуге;  

6) ортақ ҥрдістерді және айырмашылықтарды анықтай отырып, елдегі 

және әлемдегі діни жағдайды талдауға;  

7) мемлекеттің, халықтың дәстҥрлі және рухани мәдениетін, қоғам 

дамуының арасындағы себеп-салдарлық және функционалдық байланыстарын 

тҥсіндіруге;  
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8) пәннің берілген тақырыптарына сәйкес ақпарат іздеу, қабылданған 

материалдарды салыстыру және талдау, олардың фактілері мен пікірлерін, 

дәйектері мен қорытындыларын ажырата білуге; 

9) пән бойынша алынған білімдер негізінде коғам мен дін саласындағы 

ӛзекті сҧрақтарға ӛзіндік пікір қалыптастыру және ҧстанымын дәйектеуге;  

10) ой-пікірін дәйектей алу, анықтамалар беру, дәлел келтіруге (қарсы 

дәлелді қосқанда);  

11) негізгі ақпаратты қосалқы ақпараттан ажырату, дін саласының даму 

динамикасы мен ахуалы туралы алынған ақпараттың анықтығын сыни бағалау, 

алға қойған мақсатқа сәйкес ақпараттың мазмҧнын дҧрыс жеткізуге 

(ықшамдалған, толық, таңдаулы);  

12) дін саласындағы ӛзекті мәселелер бойынша ауызша баяндама, 

шығармашылық жҧмыс дайындауға;  

13) оқу пәнінің ӛзекті мәселелері аясында жиналған ақпаратты ӛздігінен 

іздеу, талдау және пайдалануды жҥзеге асыруға;  

14) қоғамдық және діни ӛзекті оқиғаларға бейімделе алу, жеке азаматтық 

ҧстанымын анықтауға;  

15) әртҥрлі әлеуметтік жағдайдағы, мәдени қҧндылықтардағы және діни 

наным-сенімдегі адамдармен сындарлы сҧхбат пен қарым-қатынасты жҥзеге 

асыруға;  

16) дін саласында болып жатқан іс-шараларды қазақстандық заңнамалар 

мен зайырлы адамның моральдық нормалары тҧрғысынан бағалау, сондай-ақ 

діни экстремизм мен терроризмге қарсы тҧруға қабілетті болуы тиіс.  

18. Жҥйелі-әрекеттік нәтижелер. Білім алушылар: 

1) «Қоғам және дін» пәні бойынша зайырлы мемлекеттің рухани 

қауіпсіздігін нығайту ҥшін білімін;  

2) дін мәселелері мен мемлекеттік-конфессионалдық қатынастар 

бойынша оқу-танымдық процестегі тапсырмаларды шешуде пәндік білімін;  

3) Қазақстан заңнамасы мен жоғары этикалық нормалар тҧрғысынан дін 

саласындағы болып жатқан оқиғаларды бағалаудағы білімдері мен дағдыларын;  

4) діни фанатизм, экстремизм және терроризм идеологияларын танып 

білудегі білімді;  

5) бҧқаралық ақпарат қҧралдарынан, әлеуметтік желілерден, бҧқаралық 

байланыс және тҧлға аралық қарым-қатынастан алынған ақпараттарды 

қабылдауда сыни ойлауды;  

6) әлемде және елде болып жатқан діни жағдайды талдай білуді; 

7) діни мазмҧндағы материалдарды ӛңдеуде ҧғымдар мен танымдарды;  

8) рухани қҧндылықтары бҥкіл адамзаттың мҧрасы ретінде жинақтау 

ҥшін пәндік ҧғымдық аппаратты;  

9) жобалау және жобалық-зерттеу қызметінде пайдалану ҥшін қоғам мен 

дін туралы ғылыми және кең тараған ақпаратты;  

10) қоғамда, ҧжымда, отбасында және жақын араласатындар арасында 

лайықты мінез-қҧлық қалыптастыру ҥшін пәнді білуде;  
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4-қосымша 

Сынақ сабағына арналған сұрақтар мен тапсырмалар 

1. Қоғам дегеніміз не?  Дін дегеніміз не? 

2. Дін мен мәдениеттің ӛзара байланысы қандай? 

3. Қандай ежелгі діни наным-сенім тҥрлерін білесіздер? 

4. Сіздің пікіріңізше монотеизмнің мәні неде? 

5. Қандай әлемдік діндер бар? Сипаттама беріңіздер. 

6. Адамзаттың пайда болуын креационизм мен эволюционизм қалай 

тҥсіндіреді? 

7. Адамгершілік қағидалары дегеніміз не, және олар тҥрлі діндерде 

қалай кӛрініс тапқан? 

8. Діннің қандай символдарын білесіздер? Олардың мағынасын 

тҥсіндіріңіздер. 

9. Ежелгі мемлекеттер ӛнерінің дамуында дін қандай рӛл атқарады? 

10.  Қайта ӛрлеу және Ағарту дәуірлерінің кӛркем ӛнер стильдерін 

сипаттаңыз. 

11.  Ислам діні қазақ халқының ӛнеріне қалай әсер етті? 

12.  Батыс ойшылдарын атаңыз. Оларды қандай жалпыадамдық 

қҧндылықтар толғандырды? 

13.  Шығыс ойшылдарын атаңыз. Олар қоғамдық сананың дамуына 

қандай ҥлес қосты? 

14.  Исламға дейін қазақтардың діни наным-сенімдері қандай болды? 

Тҥсініктеме беріңіздер. 

15.  Қазақстан аумағына ислам, православ, католицизм, протестантизм, 

иудаизм және буддизм діндерінің енуі туралы айтып беріңіздер. 

16.  Сіздің ойыңызша қазіргі адам ҥшін қандай қҧндылықтар маңызды? 

17.  Адам ӛміріне жоғары қҧндылық ретінде әлемдік діндердің қатынасы 

қандай? 

18.  Зайырлы қоғамда «таңдау еркіндігі» тҥсінігі нені білдіреді? 

19.  Неліктен жауапкершілік адамның мінез-қҧлқы мен іс әрекетін 

анықтайтын адамгершілік ҧстанымы болып табылады? 

20.  Бақыттың маңызды тетігі махаббат екендігіне келісесіз бе? Әлемдік 

діндерде «махаббат» тҥсінігі қандай орын алады? 

21.  Діни дәстҥрде еңбектің рӛлі қандай? 

22.  «Жаһандану» дегеніміз не? Бҧл қҧбылыстың оң және теріс жақтары 

қандай? 

23.  «Экстремизм» және «терроризм» дегеніміз не? Неліктен экстремизм 

және терроризм діни ҧрандарды пайдаланады? 

24.  Қазақстанда экстремизм мен терроризмге қарсы әрекет ету ҥшін 

қандай шаралар қабылданған? Оларды сипаттаңыздар. 

25.  Деструктивті діни ағымдардың арбау әдістері мен тәсілдері қандай? 

Оларды атаңыздар. 

26. «Еркін ойшылдық» дегеніміз не және оның формалары қандай? 

27.  Қазіргі заман ғылымы мен діннің ӛзара қарым-қатынасының типтері 
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туралы не білесіздер? Атап ӛтіңіздер. 

28.  Зайырлы және теократиялық мемлекеттің айырмашылықтары неде? 

Сипаттаңыздар. 

29.  Зайырлы Қазақстанның дін саласында атқарылып жатқан мемлекеттік 

саясаты туралы айтып беріңіздер. 

30.  Дінде «жақсылық» және «жамандық» тҥсініктері қандай орын алады? 

Мысал келтіріңіздер. 

31.  Қоғамда адамның әрекетін қандай ережелер реттейді? Исламда және 

христиан діндеріндегі этикалық нормалардың ерекшеліктері неде? 

32.  Конфессияаралық келісімнің қазақстандық ҥлгісінің ерекшелігі неде? 

33. Қазақстандық қоғам ҥшін «діни тӛзімділік», «толеранттылық» және 

«келісім» тҥсініктері нені білдіреді? 

34.  Қазақстан Республикасының Тҧңғыш Президенті Нҧрсҧлтан 

Әбішҧлы Назарбаев қандай бейбіт шығармашылық бастамаларды ҧсынды? 

Елбасымыздың бастамалары қазіргі қаман әлемінің қауіпсіздігіндеқандай рӛл 

атқарады? 
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5-қосымша 

«ҚОҒАМ ЖӘНЕ ДІН» КУРСЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

Саб

ақ 

№  

 

Сабақтың 

тақырыбы 

Сабақтың мақсаты Сағат 

саны 

оқулық  

1. Кіріспе.  

Тарих ӛрісіндегі 

қоғам және дін  

 

- адам ӛміріндегі қоғамның маңызын тҥсіндіру; 

- діннің қоғамдағы рӛлін анықтау; 

- Қазақстанның зайырлық ҧстанымдарын сақтау 

маңыздылығын бағалау.  

1 Кіріспе  

2. Мәдениет және 

дін 

- мәдениет пен дін арасындағы ӛзара 

байланысты орнату; 

- қоғам мен адам ӛміріндегі дін мен мәдениеттің 

рӛлін бағалау; 

1 §1 

3. Ежелгі діни 

наным-сенімдер 

- ежелгі культтердің пайда болу себебін 

тҥсіндіру; 

- ежелгі діни наным-сенімдерді сипаттау. 

1 §2 

4. Монотеизм 

негіздері 

- дін тҥрлерін белгілері арқылы анықтау; 

- монотеизмнің пайда болуын анықтау. 

- монотеизмнің кҥшті және әлсіз тҧстарын 

анықтау. 

1 §3 

5. Әлемдік діндер - әлемдік және ҧлттық діндердің 

айырмашылықтарын кӛрсету; 

- жоспар бойынша әлемдік діндердің 

сипаттамасын қҧру.  

- әлемдік діндердің қоғамдар мен 

мемлекеттердің бейбітшілік пен қауіпсіздігін 

сақтаудағы рӛлін бағалау. 

1 §4 

6. Адамзаттың пайда 

болуына 

қатыстысты екі 

кӛзқарас 

- әлемнің пайда болуы, адамның және барлық 

нәрселердің пайда болуы туралы мифтердегі 

аңыздарды тҥсіндіру;  

- адамзаттың шығу тегі туралы эволюциялық 

және діни кӛзқарастардың мәнін негіздеу; 

- әлемді танудағы ғылыми тәсілдердің 

маңыздылығын бағалау. 

1 §5 

7. Діндегі 

адамгершілік 

қағидалар 

- адамгершілік қағидаларды негіздеу; 

- діни ілімдердің адамгершілік қағидалары мен 

этикалық нормаларын ӛзара байланыстыру; 

- жоғары адамгершілік қасиеттері бар қазіргі 

заманғы адамның портретін жасау. 

1 §6 

8. Діни символ және 

мистика 

- символдардың мәндік мағынасын дәлелдеу; 

- діни символдарды тану. 

- кейбір адамдардың ӛмірінде мистиканың орын 

алуын дәлелдеу. 

1 §7 

9. Ӛнер және дін: 

ежелгі дәуірден 

XIV ғасырға дейін 

- ежелгі мемлекеттердегі дін мен ӛнер 

арасындағы ӛзара байланысын анықтау; 

- ежелгі ӛркениеттегі ӛнердің ерекше тҧстарын 

және ондағы діннің ықпалын кӛрсету. 

1 §8 

10. XIV ғасырдан 

бастап қазіргі 

- Қайта ӛрлеу, Ағартушылық, Жаңа және Жаңа 

дәуірдің ӛнерін ажырату; 

1 §9 
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кезеңге дейінгі 

ӛнер және дін 

- Қазақ халқының ӛнер ерекшеліктерін анықтау; 

- Жаңа уақыттан бастап ӛнердің зайырлы 

сипатын дәлелдеу. 

 

11. Батыс ойшылдары - Батыс ойшылдарының идеялары мен 

еңбектерінің маңыздылығын дәлелдеу; 

- Батыс ойшылдарының әлемдік ӛркениетке 

қосқан ҥлесін бағалау. 

 

1 §10 

12. Шығыс 

ойшылдары 

- Шығыс ойшылдарының негізгі идеяларын, 

ілімдерін, еңбектерін анықтау; 

- ойшылдардың ғылыми-танымдық әлемге 

жасаған еңбегін бағалау. 

 

1 §11 

13. Қазақстандағы 

діндер тарихы: 

ежелден қазіргі 

заманға дейін 

- Қазақстан территориясында діннің таралу 

тарихын талдай және ақтау; 

- Республикадағы діндердің таралуымен тарихи 

оқиғалардың ӛзара байланысын орнату; 

- қазіргі Қазақстандағы дін ҧстанымын 

қазақстандық заңдар мен зайырлы адамның 

моральдық нормалары тҧрғысынан бағалау. 

 

1 §12 

14. Қазіргі заман 

адамы және діни 

қҧндылықтар 

- заманауи тҧлға ҥшін маңызы бар 

қҧндылықтарды анықтай; 

- қазақстандық қоғамның діни қҧндылықтары 

мен зайырлы қҧндылықтарының арасындағы 

байланысты орнату. 

- зайырлы мемлекетте барлық заманауи 

қҧндылықтардың сақталуын қамтамасыз етудің 

маңыздылығын бағалау. 

 

1 §13 

15. Адам ӛмірі – ең 

жоғарғы 

адамгершілік 

қҧндылық 

- адам ӛмірінің қҧндылығын сезіну. 

- таңдалған идеалдың негізінде, ӛз болашағын 

жоспарлау; 

 

1 §14 

16. Таңдау еркіндігі 

және дін 

- қазіргі қоғамдағы адам бостандығының 

ӛзектілігін анықтау;  

- діни дәстҥрлердегі таңдау еркіндігін тҥсіну; 

- зайырлы қоғамда таңдау еркіндігінің 

маңыздылығын бағалау. 

 

1 §15 

17. Еркіндік және 

жауапкершілік 

- «бостандық» және «жауапкершілік» 

ҧғымдарының ӛзара байланысын орнату. 

- жауапкершіліктің ӛнегелік және діни бағдарын 

салыстыру. 

 

1 §16 

18. Махаббат және 

отбасы 

қҧндылықтары. 

- жалпы адамзаттық қҧндылықтарға негізделген 

отбасы сипаттамасын жасау. 

- отбасылық қҧндылықтарға діннің қӛзқарасын 

анықтау; 

- махаббатпен сҥйіспеншілікке негізделген 

отбасылық қҧндылықтардың маңыздылығын 

1 §17 
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бағалау. 

 

19. Жасампаз еңбекке 

сҥйіспеншілік 

және дін. 

- адам ӛмірінде еңбектің басты рӛлін негіздеу.  

- адам ӛміріндегі еңбек қҧндылығын, қоғам мен 

мемлекеттің дамуын бағалау. 

 

1 §18 

20. Дін және 

жаһандану 

- тарих пен қоршаған әлемнің біліміне сҥйеніп, 

ӛркениеттердің жақындасуына, олардың 

интеграциясы мен жаһандануына ықпал ететін 

оқиғалар мен қҧбылыстардың логикалық 

тізбегін қалыптастыру; 

- жаһанданудың оң және теріс аспектілерін 

анықтау; 

- жаһандануға жағымды ықпал ететін діндердің 

ӛзара әрекеттесуінің негізгі принциптерін 

қалыптастыру. 

1 §19 

21-

22. 

Экстремизм мен 

терроризм қазіргі 

әлемнің жаһандық 

қауіпі ретінде. 

- экстремизм мен терроризмді мемлекеттер мен 

қоғамдардың халықаралық қауіпсіздігіне қатер 

ретінде сипаттау;  

- экстремистер мен лаңкестер дінін негізгі қару 

ретінде таңдау себептерін анықтау;  

- елдегі, әлемдегі діни жағдайдың жай-кҥйін 

талдау және қазақстандық заңнаманың 

ҧстанымына байланысты іс-шараларды бағалау 

2 §20-21 

23. Деструктивті 

ағымдардағы 

сананы бақылау 

және арбау 

әдістері. 

- деструктивті культтердің шынайы 

мақсаттарын тҥсіну;  

- деструктивті діндердің арбау жолдары мен 

әдістерін талдау. 

1 §22 

24. XXI ғасырдағы 

еркін ойшылдық 

және атеизм. 

- еркін ойлау дамуының динамикасы мен 

себептерін анықтау; 

 - еркін ойлау нысандарының айрықша 

ерекшеліктерін белгілеу;  

- қазіргі кезеңде еркін ойлаудың маңыздылығын 

бағалау.  

1 §23 

25. Тарих пен қазіргі 

заман 

контекстіндегі 

ғылым және дін. 

- ежелгі дәуірден қазіргі уақытқа дейінгі ғылым 

мен діннің арасындағы қарымқатынастың 

ерекшеліктерін зерттеу; 

 - жеке пікірлер мен дәлелдерді зерттеу негізінде 

қалыптастыру.  

- ғылыми жетістіктер мен жаңалықтардың 

прогрессивтілігін дәлелдеу 

1 §24 

26. Мемлекеттердің 

дінге қатынасына 

қарай 

типологиясы. 

- мемлекеттің басты белгілерін білу;  

- әртҥрлі мемлекеттердің дінге қатынасына 

қарай салыстырмалы талдау жҥргізу;  

-дінге қатысты әртҥрлі мемлекеттердегі 

адамның еркіндік дәрежесін бағалау 

1 §25 

27. Қазақстан – 

зайырлы 

мемлекет. 

- зайырлы Қазақстан қҧндылықтарын айқындау;  

- зайырлы мораль нормаларын, олардың 

адамның еркіндігін қамтамасыз етудің 

маңыздылығын сипаттау;  

- дәлелдемелерді негіздеу, бағалау, 

1 §26 
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дәлелдемелерді (немесе басқасын) біздің 

мемлекетіміздің зайырлы қағидалары туралы 

халықтың мҥддесі тҧрғысынан ҧсыну. 

28. XXI ғасырдағы 

діндердегі 

жақсылық пен 

жамандықтың 

кҥресі. 

- адамгершілік категориялары «жақсылық» пен 

«жамандыққа» анықтау;  

- осы моральдық категорияларға діннің 

қатынасын анықтау;  

- діни мәденеиет пен дәстҥрдің негізінде 

жақсылық немесе жамандық кӛріністерін мысал 

арқылы ашу.  

1 §27 

29. Адамның 

қоғамдағы мінез-

қҧлық нормалары. 

- адамның қоғамдағы мінез-қҧлықының басты 

нормаларын жҥйелендіру;  

- адамның мінез-қҧлық нормасының 

дамуындағы діннің рӛлін айқындау;  

- зайырлы қазақстандық қоғамдағы мінезқҧлық 

нормаларын халықтың мҥддесіне негіздей 

отырып бағалау. 

1 §28 

30-

31. 

Қазіргі 

Қазақстандағы 

конфессияаралық 

жағдай. 

- еліміздегі діни жағдайды зерттеу;  

- маңызды қҧжаттарды зерделеу арқылы діни 

саладағы мемлекеттік саясатты талдау; 

- Қазақстанның діни алуан тҥрлілігін сипаттау 

2 §29-30 

32. Діни тӛзімділік, 

толеранттылық 

пен келісім 

мемлекеттер мен 

қоғамдардың 

ҥйлесімді бірге 

ӛмір сҥру негізі 

ретінде. 

- қазақстандық қоғамның қҧндылықтарын 

сипаттау: діни тӛзімділік, тӛзімділік пен келісім; 

- діни саладағы мемлекеттік саясаттың негізгі 

басымдықтарын айқындау;  

- қоғам мен мемлекеттің рухани мәдениетін 

дамытудың себеп-салдарлық қатынастарын 

тҥсіндіру. 

1 §31 

33. Қазақстан 

Республикасы 

ның Тҧңғыш 

Президенті 

Нҧрсҧл тан 

Назарбаевтың 

елде және 

халықара лық  

қоғамдастықта 

бейбітшілік пен 

конфессияаралық  

келісімді 

қалыптастырудағ

ы 

саясаты 

- бейбітшілік пен қауіпсіздікті сақтаудағы 

Қазақстанның және оның Тҧңғыш Президенті 

Н.Ә.Назарбаевтың жаһандық бастамаларын 

негіздеу; 

- қоғамдар мен мемлекеттерде сенім мен 

ҥйлесімділікті қалыптастыру мақсатында діндер 

арасындағы диалогты қамтамасыз етудегі 

Н.Ә.Назарбаевтың саясатын бағалау. 

1 §32 

34. Сынақ   1 Сынақ 

сҧрақтар

ы 
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Мазмұны 

Кіріспе 3 

  

1 8-сыныптардағы «Қоғам және дін» оқу курсы оқулықтары 

мен ОӘК апробация қорытындысы. 5 

2 8-сыныптардағы «Қоғам және дін» оқу курсы оқулықтары 

мен ОӘК апробация қорытындысы бойынша әдістемелік 

ҧсынымдар 55 

   

Қорытынды 

 

58 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 

 

59 

Қосымша 60 
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Введение  

 

В Концепции государственной политики в религиозной сфере 

Республики Казахстан на 2017 – 2020 годы, утвержденной Указом Президента 

Республики Казахстан от 20 июня 2017 года № 500, отмечено, что «система 

образования играет фундаментальную роль в формировании у личности и 

общества казахстанского патриотизма, уважения к национальным и духовным 

традициям народа».  

В концепции определены основные принципы системы образования в 

организациях образования: 

– обеспечение государством светского характера системы образования; 

– соблюдение обучающимися и воспитанниками, их родителями 

(законными представителями) правил внутреннего распорядка, выполнение 

других требований, предусмотренных уставом организации образования и 

договором о предоставлении образовательных услуг; 

– предоставление учащимся в процессе обучения и воспитания 

исключительно научных знаний о религиях; 

– недопустимость принуждения при обучении к вступлению в какое-

либо религиозное объединение или пребыванию в нем; 

–  недопустимость отказа учащихся от посещения учебных занятий по 

религиозным мотивам [1]. 

На основании Концепции государственной политики в религиозной сфере 

Республики Казахстан на 2017 - 2020 годы" № 500 от 20 июня 2017 года 

разработаны учебная программа, учебники и учебно-методические комплексы 

для 8 класса уровня основного среднего образования. 

В соответствии с этим, в 2019-2020 учебном году в 8-х классах  

31 пилотной школы проведена апробация учебной программы, учебников и 

учебно-методических комплексов по курсу «Общество и религия». 

Апробация учебников и учебно-методических комплексов по курсу 

«Общество и религия» в 8-х классах пилотных школ проведена в соответствии 

с Приказом министра образования и науки Республики Казахстан «О 

проведении апробации учебников и учебно-методических комплексов курса 

«Общество и религия» для 8 класса уровня основного среднего образования» № 

390 от 27 августа 2019 года. 

Цель проведения апробации учебников и учебно-методических 

комплексов по курсу «Общество и религия» в 8-х классах пилотных школ в 

2019-2020 учебном году – анализ качества и эффективности учебной 

программы, учебников и учебно-методических комплексов, разработанных на 

основании Концепции государственной политики в религиозной сфере 

Республики Казахстан на 2017 - 2020 годы. Наряду с этим, в ходе реального 

учебного процесса в 8-х классах пилотных школ выявить недостатки, 

допущенные в учебниках и учебно-методических комплексах и дать 

рекомендации по дальнейшему усовершенствованию учебников и УМК в целях 

подготовки для внедрения в общеобразовательные школы.   
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 В апробации приняли участие 31 пилотная школа: 19 городских,  

12 сельских, в том числе 3 малокомплектные школы.  

Учебники и учебно-методические комплексы по курсу «Общество и 

религия» для 8-х классов изданы одним издательством. 

В методических рекомендациях проанализированы результаты апробации 

учебников и учебно-методических комплексов по курсу «Общество и религия» 

для 8-х классов, в соответствии с Положением об организации работы по 

подготовке учебников, учебно-методических комплексов, проведении 

экспертизы, апробации и мониторинга, их печати, утвержденном приказом 

министра образования и науки Республики Казахстан № 344 от 24 июля 2012 

года [2].  

Анализ результатов апробации учебника и УМК включает оценку 

качества учебных материалов, выявление проблем и трудностей. Национальная 

академия образования им. И.Алтынсарина разработала инструментарий 

(анкета) для анализа результатов апробации учебника и УМК курса «Общество 

и религия» для 8-х классов пилотных школ.   

Анкета  содержит информацию о учителях-предметниках, требования к 

учебной программе, структуре и содержанию учебника, требования к 

содержанию УМК, а также общая характеристика учебника и УМК 

(Приложение 1). 

Согласно требованиям к структуре и содержанию учебника сделан анализ 

по следующим критериям: 

- оптимальный объем учебных материалов по разделам, содержанию 

учебника; 

- соответствие учебного материала психологическим и возрастным 

особенностям обучающихся;  

- логика изложения учебного материала (сохранение преемственности 

разделов);  

- отражение казахстанского компонента в содержании учебника; 

- соблюдение принципов научности и доступности, обеспечение связи 

контента, заданий с реальными жизненными ситуациями;  

- соответствие заданий и иллюстративных материалов учебному 

материалу. 

Наличие практических рекомендаций по соответствию содержания 

учебных программ, оцениванию учебных достижений, использованию 

дополнительных ресурсов и выполнению домашних заданий, согласно 

требованиям к содержанию учебно-методических комплексов. Выявлены 

ошибки в подборе вопросов, заданий и текстов.  

Наряду с этим, даны методические рекомендации по результатам 

апробации учебников и УМК курса «Общество и религия». 
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1 РЕЗУЛЬТАТЫ АПРОБАЦИИ УЧЕБНИКОВ И УМК ПО УЧЕБНОМУ 

КУРСУ «ОБЩЕСТВО И РЕЛИГИЯ» В 8-Х КЛАССАХ  

 

В настоящее время в стране интенсивно проходит процесс обновления 

содержания образования. Разрабатываются новые учебно-методические 

комплексы и учебники, оснащенные мультимедийными учебными пособиями, 

важная методическая база, учебная программа, учебник, методическое пособие, 

рабочие тетради, дидактические   раздаточные материалы, тесты. 

В Приказе Министра образования и науки Республики Казахстан  

«О проведении апробации учебников и учебно-методических комплексов курса 

«Общество и религия» для 8 класса уровня основного среднего образования»  

№ 390 от 27 августа 2019 года , отмечено, что начать апробации учебников и 

учебно-методических комплексов курса «Общество и религия» для 8 класса 

уровня основного среднего образования с1 сентября 2019года [3]. 

На основании данного приказа сформированы список экспериментальных 

организаций образования по апробации учебников и учебно-методических 

комплексов курса «Общество и религия» для 8 класса. 31 пилотной школы 

республики прошла апробация учебников и УМК курса «Общество и религия» 

(таблица 1).    

Для издательств, запускающих новые учебники, важно знать мнение 

учителей-практиков и методистов-предметников о том, как работает тот или 

иной учебник, УМК в разной школьной аудитории, в классах с большой 

и  маленькой наполняемостью, в городе и сельской местности, в сильном  

и слабом классе.  Замечания и предложения педагогов по апробируемым 

учебникам, являются основой для доработки предметными редакциями 

издательства учебников и УМК, а также для создания новых более 

качественных и совершенных учебников для школы. 

Апробация нового учебника, его применение в реальных учебных 

заведениях, проверка его дидактических возможностей в сочетании с 

прилагаемыми учебными материалами, оценка эффективности обучения с 

точки зрения профессиональной позиции учителя с учетом возможностей 

обучения учащихся, означает подготовку рекомендаций по описанию 

полученного опыта и его дальнейшему применению. 

 

Таблица 1 – Список пилотных школ, участвовавших в апробации  

   
 

№ 

 

Наименование 

области 

 

 

Наименование школы 

 

Тип школы 

 

Язык 

обучения 

1 

 

2 

Акмолинская 

область  

 

г.Кокшетау, средняя школа №14 городская смешанный 

Бурабайский район, 

Окжетпесская средняя школа 

сельская смешанный 

3 

 

 

Актюбинская 

область 

Темирский район, поселок 

Шубаркудык, Шубаркудыкская 

школа-гимназия №1 

сельская казахский 
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4 

город Актобе, общеобразовательная 

средняя школа №25 

городская смешанный 

5 

 

 

6 

Алматинская 

область 

Коксуский район, с.Акшатоган, 

средняя школа № 5  

сельская русский 

г.Талдыкорган, средняя школа-

гимназия № 19 имени М.Жумабаева 

городская казахский 

7 

 

8 

Атырауская 

область 

г.Атырау, школа-лицей №16  

им. Ж.Каражигитова 

городская смешанный 

Индерский район, Казахская средняя 

школа «Коктем» 

сельская казахский 

9 

 

 

10 

Восточно-

Казахстанская 

область 

г.Усть-Каменогорск, Меновновская 

средняя школа 

городская смешанный 

г.Усть-Каменогорск, школа-лицей №3 

имени Шокана Уалиханова 

городская казахский 

11 

 

12 

Жамбылская 

область 

г.Тараз, школа-гимназия №40 городская русский 

Меркинский район, Акаральская 

школа-гимназия №5  

сельская казахский 

13 

 

 

14 

Западно-

Казахстанская 

область 

 

г. Уральск, общеобразовательная 

средняя школа №24 

городская русский 

Теректинский район,  

с. Подстепное, Теректинская районная 

лингвистическая гимназия 

сельская казахский 

15 

 

 

 

 

 

16 

 

Карагандинска

я область 

 

Каркаралинский район, Казахская 

средняя школа №1 

имени академика О.А.Жаутыкова  

города Каркаралинска 

городская казахский 

г. Караганда, Казыбекбийский 

район, общеобразовательная средняя 

школа №15 

городская смешанный 

17 

 

 

 

 

18 

Костанайская 

область  

Костанайский район, «Озерная 

средняя школа»  

сельская смешанный 

г.Лисаковск,«Школа-гимназия» отдела 

образования города Лисаковска 

городская русский 

19 

 

 

 

20 

Кызылординск

ая область  

 

г. Кызылорда, средняя школа №144 

имени Сактапбергена Алжикова 

городская казахский 

Аральский район, г.Аральск, школа-

лицей №14 имени Н.К.Крупской 

сельская русский 

21 

 

 

22 

Мангистауская 

область 

г.Актау, общеобразовательная средняя 

школа №17 

городская смешанный 

Тупкараганский район,  

пос. Баутино, школа-лицей  

им. А.М. Горького 

сельская русский 

23 

 

 

 

24 

Павлодарская 

область 

г.Павлодар, средняя 

общеобразовательная школа №42 им. 

М.Ауэзова 

городская смешанный 

Лебяжинский район, средняя 

общеобразовательная школа им. 

сельская казахский 

http://saduakasa.edulebyazhye.kz/
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Садуакаса Сатыбалдина 

25 

 

26 

Северо-

Казахстанская 

область 

Акжарский район, Алкатерекская 

средняя школа 

сельская казахский 

г.Петропавловск, средняя школа №44 городская русский 

27 

 

 

28 

Туркестанская 

область 

 

г.Туркестан, школа-гимназия №15 

им.М.Жҧмабаева 

городская смешанный 

Сузакский район, Сузакская 

общеобразовательная школа-гимназия  

сельская казахский 

29 г. Нур-Султан Школа-лицей № 53 городская смешанный 

30 г.Алматы Медеуский район, 

общеобразовательная школа №19 

городская смешанный 

31 г. Шымкент школа-гимназия №26 

им. Жамбыла 

городская казахский 

 

 

В апробации участвовали 31 пилотных школ республики. Из них  

19 городских и 12 сельских школ (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Количество школ принимавших участие в апробации 

 

Рисунок 2 – Количество школ по языкам обучения 
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12 
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В апробации приняли участие 12 школ с казахским языком обучения, 7 

школ с русским языком обучения, 12 школ со смешанным языком обучения 

(рисунок 2). 

В пилотном проекте приняли участие 31 школа и 31 класс из 14 областей, 

городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент.  

Из 16 школ регионов с казахским языком обучения в апробации приняли 

участие 16 классов с общим количеством учащихся 331 (рисунок 3).  

 
Рисунок 3 – Количество классов с казахским языком обучения   

Из 15 пилотных школ регионов с русским языком обучения, принявших 

участие в апробации, приняли участие 15 классов с общим количеством 

учащихся 346 (рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Количество классов с русским языком обучения.   
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В апробации приняли участие 19 городских школ, что составляет 61 % от 

общего количества школ. Из пилотных школ города участвовало 19 классов, из 

них 7 с казахским языком обучения, 12 – с русским.   

В апробации приняли участие 5 классов из 5 школ города с казахским 

языком обучения. Общее количество учащихся – 135 (рисунок 5).  
 

 
Рисунок 5. Количество учеников городских школ с казахским языком 

обучения.   

Как показано на рисунке 5, из школ с казахским языком обучения в 

апробации приняли набольшее участие учащиеся: по классам с казахским 

языком обучения 32 учащихся из школы-гимназии № 26 имени Жамбыла г. 

Шымкент, 27 учащихся из средней школы № 144 имени С.Алжикова г. 

Кызылорда, 26 учщихся из средней школы-имназии № 19 имени М.Жумабаева 

г. Талды-Корган и Казахской средней школы № 1 имени академика 

О.А.Жаутыкова г. Каркаралинск, 24 учащихся из школы-лицей №3 имени 

Ш.Уалиханова г. Усть-Каменогорск. 

Из 4 городских школ с русским языком обучения в апробации приняли 

участие 4 класса. Общее количество учащихся – 99 (рисунок 6) 

 

 
 

Рисунок 6. Количество учеников городских школ с русским языком 

обучения.   
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Из числа классов с русским языком обучения, принявших участие в 

апробации, подавляющее количество учащихся представлено школами: 28 

учащихся из школы-гимназии № 40 г. Тараз, 25 учащихся из школы – гимназии 

отдела образования г. Лисаковска, 23 учащихся из средней школы № 44 г. 

Петропавловск и общеобразовательной школы № 24 г. Уральск. 

В апробации приняли участие 10 школ города со смешанным языком 

обучения, что составляет 32 % от общего количества школ. В пилотном 

проектек приняли участие 10 классов, с общим количеством учащихся – 247 

(рисунок 7). 

 

 
 

Рисунок 7. Количество учеников городских школ со смешанным языком 

обучения. 
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средней школы № 19 Медеуского района г.Алматы, 27 учащихся из школы-

лицея № 16 имени Ж.Каражигитова г. Атырау.  

Как показано на рисунке 7, из числа классов с казахским языком 

обучения городских школ со смешанным языком обучения, принявших участие 

в апробации, наибольшее количество учащихся представлено школой-лицеем 

№ 53 г. Нур-Султан – 28 учащихся. 
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Рисунок 8. Количество сельских школ в регионах.  

 

Как показал анализ апробации, в пилотном проекте приняли участие 12 

сельских школ, в том числе 2 малокомплектные. Это составило 39 % от общего 

количества школ. 

По сравнению с городскими школами на 7 школ меньше. Общее 

количество – 12 классов, из них с казахским языком обучения – 9, с русским 

языком обучения – 3 класса. Из них 7 школ с казахским языком обучения, 3 – с 

русским языком обучения и 2 школы со смешанным языком обучения.  

Наибольшее количество учащихся, принявших участие в апробации, 

представлено Жамбылской областью (25), Туркестанской областью (24), 

Актюбинской областью (22) (рисунок 8). 

Рисунок 9. Количество обучающихся в сельских школах казахским 

языком обучения.   

В апробации приняли участие 7 классов из 7 сельских школ с казахским 

языком обучения. Анализ показывает, что по сравнению с городскими школами 

с казахским языком обучения сельских школ с казахским языком обучения на 2 

школы больше. 

Соответственно, количество классов в сельской местности на 2 класса 

больше.  Общее количество учащихся составило 122 (рисунок 9). 
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Рисунок 10. Школы с казахским языком обучения в регионах.  

 

В апробации приняли участие 12 школ с казахским языком обучения. Они 

составили 39 % от общего числа школ. В их числе 5 городских школ, 7 

сельских школ, в том числе 2 малокомплектные школы. Всего 12 классов.  

Как показывает диаграмма, количество учащихся, участвовавших в 

апробации, варьируется: 135 учащихся из городских школ, 122 учащихся из 

сельских школ (рисунок 10).  

 

 
Рисунок 11. Количество учащихся сельских школ с русским языком 

обучения.  

 

В апробации приняли участие 3 класса 3-х сельских школ с русским 

языком обучения. По сравнению с городскими школами с русским языком 

обучения сельских школ с русским языком обучения на 1 школу меньше. 

Общее количество учащихся составило 49 (рисунок 11). 
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Рисунок 12. Количество школ в регионах с русским языком обучения.  

 

В апробации приняли участие 7 школ с русским языком обучения. Они 

составили 22,5 % от общего числа. Из них 4 городские школы, 3 сельские 

школы. Всего приняли участие 7 классов. Как показывает диаграмма, 

количество учащихся, участвовавших в апробации, варьируется: 99 учащихся 

из городских школ, 49 учащихся из сельских школ.  

 
Рисунок 13. Количество учащихся сельских школ со смешанным языком 

обучения.  
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сельской школы со смешанным языком обучения, участвовавших в проекте, 

преподавание ведется на казахском языке (рисунок 13). 

 

 
Рисунок 14. Школы регионов со смешанным языком обучения.  

В апробации приняли участие 12 школ со смешанным языком обучения. 

Они составили 39 % от общего числа. Из них 10 городских школ, 2 сельские 

школы.всего 12 классов, из них 8 классов с русским языком обучения и 4 

класса с казахским языком обучения.  

Как показывает диаграмма, количество учащихся, участвовавших в 

апробации, варьируется: 247 учащихся из городских школ, 25 учащихся из 

сельских школ (рисунок 14). 

Анализ апробации показал, что в апробации учебника курса «Общество и 

религия» приняли участие 31 класс из 31 школы регионов. Общее количество 

учащихся – 677 (таблица 2).  
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16 

9 

21 

28 

19 

25 

27 

19 

24 

20 

35 

29 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Окжетпесская средняя школа 

Озерная средняя школа  

общеобразовательная средняя 
школа №17 

Школа-лицей № 53 

Средняя школа №14 

Общеобразовательная средняя 
школа №25 

Школа-лицей №16  
 

Меновновская средняя школа 

Общеобразовательная средняя 
школа №15 

Общеобразовательная школа №42 
им. М.Ауэзова 

Школа-гимназия №15 
им.М.Жұмабаева 

Общеобразовательная школа №19 

Школы регионов со смешанным языком обучения 

казахским языком обучения 

русским языком обучения 



97 

Таким образом, в апробации приняли участие 19 городских школ, что 

составило 61 % т общего количества школ, и 12 сельских школ, что составило 

39 %. В апробации учебника и учебно-методического комплекса курса 

«Общество и религия» для 8 класса приняли участие 31 учитель истории из 

регионов. 

 

Сведения об учителях 

8-классы (классы с казахским языком обучения) 
 

Сведения об учителях, принявших участие в апробации учебника и 

учебно-методического комплекса курса «Общество и религия» в 8-х классах, 

показаны в таблице 2.    
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Анализ апробации показывает, что  в апробации учебника и учебно-

методического пособия по курсу «Общество и религия» приняли участие  

16 учителей из 16 школ регионов с казахским языком обучения. 

 
Рисунок 15- сведения о образовании и стаже работы учителей, 

принявших участие в апробации  

100% 

6% 

94% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

высшее  до 5 лет свыше 10 лет  

образование Стаж работы 

Сведения о образовании и стаже работы учителей 



98 

Количество учителей 8-х классов, прошедших апробацию – 16. В том 

числе учителей с Высшим образованием – 16. Доля учителей с высшим 

образованием – 100 %. 

Из 16 учителей школ с казахским языком обучения, принявших участие в 

апробации, 1 учитель со стажем работы от 1 до 5 лет, 15 учителей – свыше 10 

лет. Доля учителей со стажем работы свыше 10 лет – 94 %. Доля учителей со 

стажем работы от 1 до 5 лет составляет 6 % (рисунок 14). 

 

Рисунок 16 - Сведения о категориях учителей, принявших участие  

в апробации.  

 

Среди учителей, принявших участие в апробации, 1 учитель с высшей 

категорией, 1 учитель с первой.  

Учителя с новыми квалификационными категорями, принявшие участие в 

апробации, составили 88 %. Среди 14 учителей, принявших участие в 

апробации, 1 учитель – «педагог-модератор», 2 – «педагог-эксперт», 11 –

«педагог-исследователь». В классах с казахским языком обучения подавляющее 

большинство составили учителя с категорией «педагог-исследователь» - 69 %. 

Количество «педагогов-экспертов» составило 13 %, «педагогов-модераторов» - 

13 % (рисунок 16). 

 

Рисунок 17 – Сведения о прохождении учителями, принявшими участие в 

апробации, курсов НЦПК «Ӛрлеу».   
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Среди учителей, принявших участие в апробации, 3 учителя прошли 

курсы обновленного содержания образования в НЦПК «Ӛрлеу» в 2017 году, 5 в 

2018 году, 6 в 2019 году, 4 в 2020 году. Большее количество учителей, 

прошедших курсы, наблюдается в Алматинской области, Восточно-

Казахстанской области, Павлодарской области (3 учителя в 2018 году, 2020 

году), Карагандинской области (1 учитель в 2017 году, в 2019 году).  

Среди учителей с казахским языком обучения высока доля учителей 

прошедших курсы НЦПК «Ӛрлеу» в 2019 году, что составило 38 %. В 2018 

году доля учителей прошедших курсы составила 31 %, в 2020 году - 25 %, в 

2017 году - 19 %. Общее количество учителей прошедших курсы НЦПК 

«Ӛрлеу» - 14 (рисунок 17).   

 

Рисунок 18 – Сведения об учителях, прошедших курсы АОО «НИШ».  

 

Среди учителей, принявших участие в апробации, 2 учителя прошли 

курсы обновленного содержания образования в АОО «НИШ» в 2017 году, 4 в 
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прошедших курсы, наблюдается в Мангыстауской области (1 учитель в 2017 

году, в 2018 году, в 2019 году, в 2020 году).  

Среди учителей с казахским языком обучения высока доля учителей 

прошедших курсы АОО «НИШ» в 2018 году, что составило 25 %. В 2019 году 

доля учителей прошедших курсы составила 19 %, в 2017 году - 13 %, в 2020 

году - 6 %. Общее количество учителей прошедших курсы АОО «НИШ» - 7 

(рисунок 18).   
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Анализ апробации показывает, что  в апробации учебника и учебно-

методического пособия по курсу «Общество и религия» приняли участие  

15 учителей из 15 школ регионов с русским языком обучения. 

 
Рисунок 19 - Сведения о образовании и стаже работы учителей, 

принявших участие в апробации  

 

Количество учителей 8-х классов, прошедших апробацию – 15. В том 

числе учителей с Высшим образованием – 15. Доля учителей с высшим 

образованием – 100 %. 

Доля учителей со стажем работы свыше 10 лет – 93 %. Доля учителей со 

стажем работы от 5 до 10 лет составляет 7 % (рисунок 18). 

При сравнении количества учителей классов с казахским языком обчения, 

принявших участие в апробации, и учителей классов с русским языком 

обучения, принявших участие в апробации, видно, что количество учителей с 

русским языком обучения на 1 учителя меньше. 

Соответственно, доля учителей со стажем работы от 5 до 10 лет на 1 % 

меньше (рисунок 19).   
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Рисунок 20 - Сведения о категориях учителей, принявших участие в 

апробации.  

 

Среди учителей, принявших участие в апробации, 3 учителя с высшей 

категорией, 1 учитель с первой.  

Учителя с новыми квалификационными категорями, принявшие участие в 

апробации, составили 73 %. Среди 11 учителей, принявших участие в 

апробации 6 – «педагог-эксперт», 5 –«педагог-исследователь».  

В классах с русским языком обучения подавляющее большинство 

составили учителя с категорией «педагог-эксперт» - 40 %. Количество 

«педагогов-исследователей» составило 33 %.  

Как показывают результаты апробации, по сравнению с учителями 

классов с казахским языком обучения, прошедших апробацию, количество 

учителей с квалификационными категориями, принявших участие в апробации, 

на 3-х учителей меньше, соответственно на 15 % меньше (рисунок 20). 

 
Рисунок 21 – Сведения о прохождении учителями, принявшими участие в 

апробации, курсов НЦПК «Ӛрлеу».   
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Среди учителей, принявших участие в апробации, 2 учителя прошли 

курсы обновленного содержания образования в НЦПК «Ӛрлеу» в 2017 году, 4 в 

2018 году, 4 в 2019 году, 2 в 2020 году. Большее количество учителей, 

прошедших курсы, наблюдается в Павлодарской области, Туркестанской 

области (2 учителя в 2019 году, 2020 году).  

Среди учителей с русским языком обучения высока доля учителей 

прошедших курсы НЦПК «Ӛрлеу» в 2018 - 2019 гг., что составило 27 %. Общее 

количество учителей прошедших курсы НЦПК «Ӛрлеу» - 10. По сравнению с 

учителями классов с казахским языком обучения количество учителей 

прошедших курсы  НЦПК «Ӛрлеу» на 4 учителя меньше (рисунок 21).   

 

Рисунок 22 – Сведения об учителях, прошедших курсы АОО «НИШ».  

 

Среди учителей, принявших участие в апробации, 2 учителя прошли 

курсы обновленного содержания образования в АОО «НИШ» в 2017 году, 4 в 

2018 году, 2 в 2019 году, 1 в 2020 году.  

Среди учителей с русским языком обучения высока доля учителей 

прошедших курсы АОО «НИШ» в 2018 году, что составило 27 %. В 2017 году и 

в 2019 году доля учителей прошедших курсы составила 13 %, в 2020 году - 7 %. 

Общее количество учителей прошедших курсы АОО «НИШ» - 8.  По 

сравнению с учителями классов с казахским языком обучения количество 

учителей прошедших курсы  АОО «НИШ» на 1 учителя меньше (рисунок 22).  

 Как показывает анализ апробации, в апробации учебника и учебно-

методического пособия приняли участие 31 учитель из 31 школы регионов. 

Из 16 школ с казахским языком обучения в апробации приняли участие 

16 учителей, из 15 школ с русским языком обучения – 15 учителей (таблица 5). 

Таблица 5 - Общее количество учителей, принявших участие в апробации 

учебника и учебно-методического комплекса по курсу «Общество и религия» 

для 8-х классов.  
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Рисунок 23 - Сведения об образовании и стаже работы учителей  

Количество учителей 8-х классов, прошедших апробацию – 31.  В том 

числе, с Высшим образованием – 31. Доля учителей с Высшим образованием 

составила 100 %.  Как показывают результаты апробации, по сравнению с 

количеством учителей в классах с русским языком обучения, количество 

учителей в классах с казахским языком обучения на 1 учителя больше.  

Из 31 учителя,  участвовавших в апробации, 1 учитель со стажем 1-5 лет, 

1 учитель со стажем 5-10 лет, 29 учителей – свыше 10 лет. Больше всего 

учителей со стажем рабрты свыше 10 лет (93,5%). Доля учителей классов с 

казахским и русским языками обучения со стажем работы 1-5 лет и 5-10 лет 

составила 6,5 % (Рисунок 23). 
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24-сурет– Сведения о категориях учителей, принявших участие в 

апробации.    

Среди учителей, принявших участие в апробации, 4 учителя с высшей 

категорией, 2 учителя с первой. 

Как показывают результаты апробации, большее количество учителей с 

высшей категорией составляют учителя классов с русским языком обучения (3 

учителя). Количество учителей с первой категорией среди учителей с казахским 

и русским языками обучения равное. 

Среди 25 учителей с новыми квалификационными категорями, 

принявших участие в апробации, 1 учитель – «педагог-модератор»,  

8 – «педагог-эксперт», 16 –«педагог-исследователь».  

Учителя с квалификацией «педагог-исследователь» преобладают среди 

учителей в классах с казахским языком обучения (34,5 %), учителя с 

квалификацией «педагог-эксперт» преобладают среди учителей в классах с 

русским языком обучения (19,3 %), учителя с квалификацией «педагог-

модератор» только среди учителей с казахским языком обучения (3,2 %) 

(рисунок 24).  

 

Рисунок 25 – Сведения о прохождении учителями, принявших участие в 

апробации, курсов НЦПК  «Ӛрлеу». 
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Среди учителей, принявших участие в апробации, 5 учителей прошли 

курсы обновленного содержания образования в НЦПК «Ӛрлеу» в 2017 году, 9 в 

2018 году, 10 в 2019 году, 6 в 2020 году. Большее количество учителей, 

прошедших курсы, наблюдается в Павлодарской области, Туркестанской 

области (2 учителя в 2019 году, 2020 году).  

Согласно результатам апробации, большее количество учителей, 

принявших участие в апробации, составили учителя классов с русским языком 

обучения по сравнению с учителями классов с казахским языком обучения. 

В частности, 3 учителя в 2017 году, 5 учителей в 2018 году, 6 учителей в 

2019 году, 4 учителя в 2020 году. Общее количество – 18 учителей.  

Количество учителей классов с казахским языком обучения на 6 учителей 

меньше, чем количество учителей классов с русским языком обучения. Всего 

12 учителей. 

Общее количество учителей прошедших курсы обновленного содержания 

образования в НЦПК «Ӛрлеу» - 30 (рисунок 25). 

 
Рисунок 26 – Сведения о прохождении учителями, принявших участие в 

апробации, курсов АОО  «НИШ». 
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Количество учителей классов с русским языком обучения на 2 учителя 

меньше, чем количество учителей классов с казахским языком обучения. Всего 

8 учителей. Общее количество учителей прошедших курсы АОО «НИШ» - 18. 

По результатам мониторинга общее количество учителей, прошедших 

курсы по обновленному содержанию образования в НЦПК «Ӛрлеу», на 12 

учителей больше по сравнению с учителями, прошедшими курсы по 

обновленному содержанию образования в АОО «НИШ».  

Таким образом, доля учителей прошедших курсы в НЦПК «Ӛрлеу» 

составила 96,7 %, доля учителей прошедших курсы в АОО «НИШ» - 38,7 % 

(рисунок 26).  

 

Сведения об издательстве подготовившем к апробации учебник и УМК 

курса «Общество и религия» для 8 класса.  

В 2019-2020 учебном году для проведения апробации в пилотных школах 

республики учебника и учебно-методических комплексов по курсу «Общество 

и религия» для 8 класса приняло участие одно издательство – это издательство 

«Кӛкжиек-Горизонт».    

В Национальной академии образования имени И.Алтынсарина был 

разработан порядок апробации учебников и учебно-методических комплексов 

курса «Общество и религия» 8-х классов экспериментальных организаций 

образования,  и направлено в издательство «Кӛкжиек-Горизонт»  

(Приложение 2). 

Издательство обеспечило учителей и учащихся пилотных школ 

учебниками и учебно-методическими комплексами, предназначенными для 

апробации. 

Таблица 6. Количество учебников, предоставленных для апробации 

учащимся 8-х классов с казахским языком обучения   
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Издательство «Кӛкжиек-Горизонт» обеспечило учебниками 331 

учащегося 8-х классов 16 пилотных школ регионов с казахским языком 

обучения. Таким образом, для апробации классам с казахским языком обучения 

были предложены учебники, общее количество которых составило 331 

(таблица 6). 

Таблица 7. Количество учебников, предоставленных для апробации 

учащимся 8-х классов с русским языком обучения   
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Издательство «Кӛкжиек-Горизонт» обеспечило учебниками 346 учащихся 

8-х классов 15 пилотных школ регионов с русским языком обучения. Таким 

образом, для апробации классам с русским языком обучения были предложены 

учебники, общее количество которых составило 346 (таблица 7). 

 
Рисунок 27 – доля учебников издательства «Кӛкжиек-Горизонт», 
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Как показывают результаты апробации, по сравнению с классами с 

казахским языком обучения предложенные учебники в количественном 

отношении преобладали в классах с русским языком обучения (51 %).  

В классах с казахским языком обучения количественный показатель 

учебников составил 49 %. Таким образом, издательством «Кӛкжиек-Горизонт» 

для апробации курса «Общество и религия» в 8-х классах было предложено 677 

учебников.  

Для апробации учебников курса «Общество и религия» из 31 школы 

региона приняли участие 31 учитель истории. Сведения об обеспечении 

учителей апробируемыми учебниками и учебно-методическими пособиями 

показаны в таблице 8. 

Таблица 8 – Сведения об обеспечении учителей апробируемыми 

учебниками и учебно-методическими комплексами 
Учителя  Учебник Учебно-методический 

комплекс 

Классы с русским языком 

обучения 

16 16 

Классы с казахским язком 

обучения 

15 15 

Всего 31 31 

Издательство «Кӛкжиек-Горизонт» обеспечило учебниками и учебно-

методическими комплексами 16 учителей классов с казахским языком обучения 

и 15 учителей классов с русским языком обучения. Таким образом, на 

апробацию учителям был предложен 31 учебник, 31 учебно-методическое 

пособие. Общее количество составило 62 (таблица 8). 

Как показывают результаты апробации, издательством  «Кӛкжиек-

Горизонт» для апробации курса  «Общество и религия» были предложены 

учебники, общим количеством 708 учебников и 31 учебно-методическое 

пособие (таблица 9). 

Таблица 9 - доля учебников, предложенных издательством  

 «Кӛкжиек-Горизонт»  

Участвовавшие  

в апробации 

Учебник  Учебно-

методический 

комплекс 

Учащиеся  677  

Учителя  31 31 

Всего  708 31 

 

Общее количество учебников, предложенных издательством  «Кӛкжиек-

Горизонт» для апробации – 739 учебников и УМК (9 таблица). 

 

Итоги апробации учебной программы, учебника и учебно-методического 

комплекса курса «Общество и религия». 

Среди учителей-предметников был проведено анкетирование на предмет 

содержания знаний учебной программы и структуры содержания учебника, 
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соответствия заданий учебному материалу, иллюстративным материалам, 

содержанию учебно-методических комплексов (УМК) (Приложение 1). 

Это позволило учителям проанализировать и оценить качество учебной 

программы, учебников, УМК. 

Учебная программа разработана в соответствии с Общеобязательным 

государственным стандартом основного среднего образования 

Курс «Общество и религия» способствует формированию у обучающихся 

представления о месте религии в мировом историческом процессе, о 

многообразии ее взаимосвязей и взаимоотношений, о светскости и светских 

устоях государства и общества на основе исключительно научных знаний о 

религиях. Направлен на привитие уважения к религиозной культуре других 

народов и иммунитета к радикальной идеологии религиозного экстремизма и 

фанатизма. 

Задачи обучения предмету: 

1) реализация принципа обеспечения государством светского характера 

системы образования; 

2) формирование у обучающихся научных знаний об истории религий и их 

специфических особенностях; 

3) освоение учащимися знаний о религии как духовном феномене 

человеческой цивилизации, необходимых для анализа современного этапа 

развития светского общества и прогнозирования собственной 

жизнедеятельности; 

4) осознание обучающимися самоценности светских принципов развития 

общества и уникальности религиозных культур народов мира; 

5) выработка ценностных ориентаций и личностных убеждений учащихся 

на основе светских принципов развития гражданского общества и правового 

государства; 

6) определение роли религии в жизни современного общества и человека; 

7) выявление связей между ценностями различных религий и 

вероисповеданий; 

8) формирование толерантности к различным религиозным культурам и 

традициям; 

9) воспитание религиозной грамотности на основе знаний о религии и ее 

истории; 

10) формирование иммунитета к различного рода псевдорелигиозным 

течениям в обществе, способности дорожить историческими традициями 

казахстанского народа; 

11) развитие у учащихся навыков критического мышления при анализе  

материалов религиозной литературы, электронных ресурсов и СМИ; 

12) развитие у обучающихся навыков коммуникативного общения, 

способности к участию в диалоге по актуальным вопросам в сфере религии[4]. 

Для определения отношения учителей к учебной программе в анкете 

были приведены следующие утверждения:  
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 Часть 1. Содержание образования: 

 соответствие возрастным особенностя обучающихся; 

 направленость на развитие практических навыков обучающихся; 

 содержание программы отражение казахстанского компонента в 

содержании программы; 

Часть 2. Основные преимущества новой учебной программы:  

  ориентирована на развитие широкого спектра навыков; 

  Способствует развитию функциональной грамотности учащихся; 

Часть 3. Темы и разделы, которые вызвали затруднения: 

 разделы; 

 темы; 

По воспитательной работе: 

  способствует формированию семейных ценностей; 

 способствует формированию казахстанского патриотизма; 

 способствует формированию понимания традиций своего и других 

народов;  

 способствует формированию навыков труда и самообслуживания. 

Результаты анализа ответов учителей представлены на диаграммах ниже.  

Для оценки качества учебной программы учителям была дана следующая 

шкала ответов: 2 балла – полностью согласен или полностью наблюдается, 1 

балл – частично согласен или частично наблюдается, 0 баллов – не согласен 

или не наблюдается.  

1. По содержанию обновленной программы: 

Утверждение «Новая программа по предмету интересна для большинства 

моих обучающихся» выбрали ответ «полностью согласен» - 30 учителей (97 %), 

ответ «не согласен» выбрал 1 учитель (3 %).  

 

 

 

Утверждение «Программа по предмету соответствует возрастным 

особенностям большинства моих обучающихся» выбрали ответ «полностью 

согласен» - 29 учителей (94 %), ответ «не согласен» выбрали 2 учителя (6 %).  
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С утверждением «Содержание программы по предмету  направленно на 

развитие практических навыков обучающихся» выбрали ответ «полностью 

согласен» 87 % учителей, ответ «не согласен» - 13 % учителей. 

 

 
С утверждением «В содержании программы отражен казахстанский 

компонент» выбрали ответ «полностью согласен» 87 % учителей, ответ «не 

согласен» - 13 % учителей. 

 

 
 

Таким образом, из 4-х вопросов предложенных учителям по содержанию 

учебной программы доля учителей, выбравших ответ «полностью 

наблюдается» в 2-х вопросах, превысило 90 %.    Например, утверждение 

«Новая программа по предмету интересна для большинства моих 

обучающихся» выбрали ответ «полностью согласен» 97 % учителей,  
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1.4 В содержание программы отражены казахстанский компонент 
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«Программа по предмету соответствует возрастным особенностям большинства 

моих обучающихся» выбрали ответ «полностью согласен» - 94 %. 

Утверждение «Содержание программы по предмету  направленно на 

развитие практических навыков обучающихся» и «В содержании программы 

отражен казахстанский компонент» выбрали ответ «полностью согласен» 87 % 

учителей (рисунок 27). 

 

 
Рисунок 27 – Утверждения по содержанию учебной программы    

 

2. По Основным преимуществам новой учебной программы: 

В анкете по вопросу «Каковы основные преимущества новой учебной 

программы для Ваших обучающихся?» учителям были предложены два 

утверждения. По утверждению «Ориентирована на развитие широкого спектра 

навыков» 28 учителей (90 %) выбрали ответ «полностью наблюдается»,  

3 учителя (10 %) выбрали ответ «частично наблюдается». 

 

 
 

С утверждением «Способствует развитию функциональной грамотности 

учащихся» полностью согласны 90% учителей, вместе с тем, 10 % выразили 

мнение «наблюдается частично».  
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В определении основных преимуществ новой учебной программы 

подавляющее большинство учителей пилотных школ выразили мнение, что 

программа ориентирована на развитие широкого спектра навыков и 

способствует развитию функциональной грамотности. 

 3. Темы и разделы, которые вызвали затруднения:  

Результаты апробации выявили, что отдельные темы учебной программы 

курса «Общество и религия» вызвали затруднение при изучении. 2 учителя (6,5 

%) из 31 учителей, участвовавших в апробации, затруднительными назвали 

темы: «Экстремизм и терроризм как глобальная угроза современному миру», 

«Свободомыслие и атеизм в XXI веке». 29 учителей (93,5%) отметили, что не 

испытали затруднений при изучении тем учебной программы.  

Воспитательная работа:  

В контексте учебной программы есть существенный вклад учебного 

курса в воспитании обучающегося в качестве субъекта межличностных 

отношений и субъекта самообразования. 

 способствует формированию семейных ценностей; 

 способствует формированию казахстанского патриотизма; 

 способствует формированию понимания традиций своего и других 

народов;  

 способствует формированию навыков труда и самообслуживания. 

Учебная программа обеспечивает реализацию принципа единства 

обучения и воспитания. Отличительной особенностью учебной программы 

является то, что она ориентирована не только на получение предметных знаний 

и умений, но и на формирование широкого спектра навыков, которые являются 

гарантией успешности обучающегося в школе, а также и в будущем после 

окончания учебы 

В соответствии с содержанием учебный курс основывается на 

религиозном воспитании обучающихся  на основе знаний религии и истории 

религии. Ориентирован на формирование в обществе имунитета против 

чуждых  религиозных течений, повышение способности уважать исторические 

традиции народа Казахстана. 

Для определения общей картины реализации воспитательного аспекта на 

основе содержания предмета в учебном процессе учителям пилотных школ 

были предложены вопросы по предмету.   
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На вопрос «Способствует ли программа формированию семейных 

ценностей?» доля учителей, выбравших ответ «полностью наблюдается» 

составила 28 учителей (90%), 10 %  учителей выразили мнение - «частично 

наблюдается». 

 
 

На вопрос «Способствует ли программа формированию казахстанского 

патриотизма?» доля учителей, выбравших ответ «полностью наблюдается» 

составила 30 учителей (96,7 %), 1  учитель (3,3 %) выразил мнение - «частично 

наблюдается».  

 
На вопрос «Способствует ли программа формированию понимания 

традиций своего и других народов?» доля учителей, выбравших ответ 

«полностью наблюдается» составила 28 учителей (90 %), 3  учител (10 %) 

выразил мнение - «частично наблюдается». 
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На вопрос «Способствует ли программа формированию навыков труда и 

самообслуживания?» доля учителей, выбравших ответ «полностью 

наблюдается» составила 27 учителей (87 %), 4  учителя (13 %) выразили мнение 

- «частично наблюдается». 

 
 

Результаты мониторинга апробации курса «Общество и религия»  

Анализ качества учебника и учебно-методического комплекса курса 

«Общество и религия» проводился на основе критериев оценивания, 

разработанных и рекомендованных Академией для учителей 8-х классов 

пилотных школ . Критерии направлены на определение: 

– соответствия учебника курса учебной проограмме;  

– соответствия структуры учебника требованиям к разработке учебных 

материалов; 

– соответствия учебных заданий возрастным особенностям учащихся;  

– наличия заданий исследовательского и обощающего характера в 

учебнике курса в соответствии с учебной программой; 

– красочности иллюстративного материала, связан ли с содержанием; 

– соответствие языка и стиля изложенного учебного материала 

литературным нормам и возрастным особенностям учащихся; 

– наличия ошибок в изложении учебного материала: фактологических, 

грамматических, стилистических.  

Учителям 8-х классов пилотных школ было предложено оценить 

утверждения по следующей шкале (2 балла – полностью наблюдается, 1 балл – 

частично наблюдается, 0 баллов – не наблюдается) и обосновать свое мнение  

в комментариях.   

В ходе анкетирования были определены мнения учителей об учебниках и 

УМК по следующим критериям: 

І раздел. Содержание и структура учебника: 

 содержание; 

  введение;  

  пояснительная записка; 

  контрольные вопросы и задания; 

 использование условных обозначений, сигналов-символов;  

 оптимальность объема учебных материалов по разделам ; 

 соответствие учебного материала псховозрастным особенностям 

обучающихся; 
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 логика изложения учебного материала (сохранение преемственности 

разделов);  

 отражение казахстанского компонента в содержании учебника;  

 сохранение принципов научности и доступности,  ғылыми және 

қолжетімділік принциптерін сақтау, обеспечение связи содержания, заданий с 

реальными жизненными ситуациями.   

ІІ раздел. Язык и стиль изложения учебного материала:  

 Определение грамматические ошибох; 

 Стилистических ошибок; 

 Фактологических ошибок.   

ІІІ раздел. Методическая сторона учебных материалов: 

 Соответствие учебных заданий возрастным особенностям 

обучающихся;  

 Наличие заданий исследовательского характера;  

 Наличие заданий развивающего, обучающего, воспитывающего 

характера;  

 Итоги по заданиям, способствующим формированию ИКТ-

компетенций;  

ІV раздел. Представление иллюстративных материалов: 

 Преемственность текстовых и иллюстративных материалов; 

 Соответствие иллюстративных материалов эстетическим требованиям; 

 Оптимальность объема иллюстраций.   

V раздел. Учебно – методические комплексы:  

 Соответствие учебно-методических комплексов содержанию 

учебных программ;  

 Наличие практических рекомендаций по формативному оцениванию;  

 Наличие практических рекомендаций по использованию 

дополнительных ресурсов (ссылки); 

 Наличие практических рекомендаций по выполнению домашаних 

заданий; 

  Выводы о наличии ошибок (уместность, правильность) при выборе 

вопросов, заданий, текстов.  

 

1. Соответствие структуры учебника требованиям: 

Учителя 8- классов пилотных школ, принявщие участие в анкетировании, 

проанализировали структуру и содержание учебника курса «Общество и 

религия».  По соответствию содержания учебника учебной программе 30 

учителей (97%) ответили «полностью наблюдается», 1 учитель (3%)  ответил 

«частично наблюдается». 
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Из следующей диаграммы видно, что 31 учителей (100%) пилотных школ 

подтвеодили соответствие введения учебника требованиям.  

 
По результатам анализа доля учителей, выбравших ответ «наблюдается 

полностью» относительно соответствия пояснительной записки (текста), 

составила 30 учителей (97%), 3 % учителей выразили мнение «наблюдается 

частично». 

 
Учителя 8-х классов принявшие участие в опросе, положительно оценили 

использвание сигналов-символов в учебнике «Общество и религия». Доля 

учителей, выбравших ответ «полностью наблюдается» из 31 учителей 

составила 30 (97%),  1 учитель (3%) выбрал ответ «частично наблюдается». 
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По результатам анализа 29 учителей (94%) выбрали ответ «наблюдается 

полностью» и 2 учителя (6% ) выбрали ответ «наблюдается частично» при 

определении соответствия контрольных вопросов и заданий, предложенных в 

учебнике, содержанию знаний и требованиям учебника. 

 

 
Доля учителей, выбравших ответ «наблюдается полностью» 

относительно оптимальности объема учебных материалов в разделах учебника 

составила 29 учителей (94%),  а 6 % учителей ответили «наблюдается 

частично». 

 
28 учителей (90,4%) выбрали ответ «наблюдается полностью», а 3 

учителя (9,6% ) выбрали ответ «наблюдается частично» относительно 

утверждения «Соответствие учебного материала психовозрастным 

особенностям обучающихся». 
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По результатам анализа 30 учителей (97%) выбрали ответ «наблюдается 

полностью», а 3 % выбрали ответ «наблюдается частично» относительно 

утверждения  «Сохранение преемственности разделов и соответствие логики 

изложения учебного материала требованиям» 

 

 
 

Доля учителей, выбравших ответ «наблюдается полностью» в 

утверждении «Отражение казахстанского компонента в содержании учебника» 

составила 28 учителей (90,4%),  а 3 учителя  (9,6 %) ответили «наблюдается 

частично». 

 

 
 

Доля учителей, выбравших ответ «наблюдается полностью» в 

утверждении «Соблюдение принципов научности и доступности, обеспечения 

связи содержания, заданий с реальными жизненными ситуациями» составила 

30 учителей (97б%),  а 3 % учителей ответили «наблюдается частично». 
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Результаты анализа показывают, что участвовавшие в анкетировании 

учителя 8-х классов оценили соответствие содержания и структуры учебника 

требованиям следующим образом 

– содержание – 97%; 

–  введение– 100%;  

–  пояснительный текст – 97%; 

–  контрольные вопросы и задания – 94%; 

–  использование условных обозначений, сигналов-символов– 97%;  

– оптимальность учебных материалов по разделам – 94%; 

– соответствие учебного материала психовозрастным особенностям 

обучающихся – 90%; 

– логика изложения учебного (сохранение преемственности разделов) – 

97%;  

– отражение казахстанского компонента в содержании учебного 

материала– 90%;  

– соответствие требованиям по соблюдению принципов научности и 

доступности, обеспечения связи содержания, заданий с реальными жизненными 

ситуациями – 97%. 

2. Язык и стиль изложения учебного материала  

В ходе апробации учебник «Общество и религия» был проанализирован 

на предмет ясности и точности материала, стиля изложения, наличие 

фактологических, грамматических и стилистических ошибок. 

Учителям 8-х классов пилотных школ рекомендовали оценить язык и 

стиль изложения учебного материала по следующим ответам (наличие ошибок 

– да, отстутствие ошиблк - нет) и обосновать свое мнение в комментариях. 

Ответы учителей пилотных школ показаны в следующих диаграммах. 

Доля учителей, выбравших ответ «нет» по утверждению «Наличие 

грамматических ошибок» составила 30 учителей (97%), 3 % учителей ответили 

«да».   
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Доля учителей, выбравших ответ «нет» по утверждению «Наличие 

стилистических ошибок» на основе анализа учебника составила 30 учителей 

(97%), 3 % учителей ответили «да».   

 
 

Доля учителей, выбравших ответ «нет» по утверждению «Наличие 

фактологических ошибок» составила 30 учителей (97%), 3 % учителей ответили 

«да».   

 
В соответствии с результатами анализа, 97 % учителей 8-х классов, 

участвовавших в в анкетировании, опредедлили отсутствие фактологических, 

грамматических, стилистических ошибок, 1 учитель выразил мнение о том, что 

указанные ошибки встречаются. 

 

2. По методике учебного материала:  

 Соответствие учебных заданий возрастным особенностям 

обучающихся;   

 Наличие заданий исследовательского характера;  
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 Наличие заданий развивающего, обучающего, воспитывающего 

характера;  

 Выводы по заданиям, способствующим формированию ИКТ-

компетенций  отражены в следующих диаграммах.   

Учителя 8-х классов пилотных школ, принявшие участие в 

анкетировании, проанализировали методическую составляющую учебного 

материала учебника курса «Общество и религия». По результатам анализа 

выявлено соответствие учебного материала требованиям.  

По утверждению «Соответствие учебных заданий возрастным 

особенностям обучающихся» 30 учителей (97%) ответили «полностью 

наблюдается», 1 учитель (3 %) ответил «частично наблюдается».  

 
 

По утверждению «Наличие заданий исследовательского характера»  

29 учителей (94%) ответили «полностью наблюдается», 6 % учителей ответили 

«частично наблюдается». 

 
По утверждению «Наличие развивающих, обучающих и воспитывающих 

заданий» 30 учителей (97%) ответили «полностью наблюдается», 1 учитель  

(3 %) ответил «частично наблюдается». 
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По утверждению «Обеспечение учебника заданиями на формирование 

ИКТ-компетенций» 19 учителей (61,3 %) ответили «полностью наблюдается», 

12 учителей (38,7 %) ответили «частично наблюдается 

 

 
Результаты анализа показывают, что участвовавшие в анкетировании 

учителя 8-х классов оценили соответствие методической составляющей 

учебного материала требованиям следующим образом 

– Соответствие учебного материала психовозрастным особенностям 

обучающихся – 90%; 

– наличие заданий исследовательского характера – 94%;  

– наличие заданий развивающего, обучающего, воспитывающего 

характера -  97%;  

– задание на формирование ИКТ - компетенций – 61,3%. 

Эти результаты показывают необходимость дополнения учебника 

заданиями на формирование ИКТ – компетенций.  

 4. Представление иллюстративного материала: 

 Преемственность текстового и иллюстративного материала; 

 Соответствие иллюстративного материала эстетическим требованиям; 

 Выводы по оптимальному размеру иллюстраций представлены на 

диаграммах ниже. 

В ходе анализа было определено, что иллюстартивный материал  

учебника соответствует учебному содержанию. 

По утверждению «Соответствие текстового и иллюстративного 

материала» 28 учителей (90,4% ) выбрали ответ «полностью наблюдается»,  

доля учителей выбравших ответ «наблюдается частично» составила 9,6%  

(3 учителя). 
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По утверждению «Соответствие иллюстративного материала 

эстетическим требованиям» 27 учителей (90 % ) выбрали ответ «полностью 

наблюдается»,  доля учителей выбравших ответ «наблюдается частично» 

составила 10 % (4 учителя). 

 

 
По утверждению «Оптимальность размеров иллюстраций 

представленных в учебнике в соответствии с учебным материалом» 27 

учителей (90 % ) выбрали ответ «полностью наблюдается», 4 учителей (10 %) 

выбрали ответ «наблюдается частично».  

 
Результаты апробации показывают, что участвовавшие в анкетировании 

учителя 8-х классов оценили соответствие иллюстративного материала 

учебника требованиям следующим образом 

– Соответствие текстового и иллюстративного материала– 90,4 %; 

– Соответствие иллюстративного материала эстетическим требованиям 

– 90%;  

– Оптимальность размеров иллюстраций -  90%;  

5 раздел. Учебно-методические комплексы:  

На первый вопрос анкеты по данному разделу, предложенной учителям 

пилотных школ, «Получили ли вы учебники и учебно-методические 

комплексы?» учителя ответили, что обеспечены на 100 %. 

В ходе апробации учебно-методических пособий курса «Общество и 

религия» был проведен анализ  по определению:  

- соответствие учебно-методических комплексов содержанию учебных 

программ;  

- наличие практических рекомендаций по формативному оцениванию;  
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-наличие практических рекомендаций по использованию дополнительных 

ресурсов (ссылки); 

-наличие практических рекомендаций по выполнению домашаних 

заданий; 

- выводы о наличии ошибок (уместность, правильность) при выборе 

вопросов, заданий, текстов.  

Учителям 8-х классов пилотных школ было рекомендовано оценить 

утверждения по учебно-методическим комплексам по следующим ответам 

(соответствует – «да», не соответствует – «нет») и обосновать свое мнение в 

комментариях. 

Ответы учителей пилотных школ показаны в следующих диаграммах. 

Доля учителей, выбравших ответ «нет» по утверждению «Наличие 

грамматических ошибок» составила 30 учителей (97%), 3 % учителей ответили 

«да».   

31 учителей на вопрос анкеты «Соответствует ли методическое пособие, 

разработанное по курсу «Общество и религия» содержанию учебника?» 

ответили, что соответствует на 100 %. 

  

 
По наличию в методическом пособии практических рекомендаций по 

формативному оцениванию доля учителей, выбравших ответ «да» составила  

94 % (29 учителей), 6 % учителей ответили «нет». 

 

 
 

По наличию в методическом пособии практических рекомендаций по 

использованию дополнительных ресурсов (ссылок) доля учителей, выбравших 

ответ «да» составила 97 % (30 учителей), 3 %   (1 учитель) ответили «нет». 
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По наличию в методическом пособии практических рекомендаций по 

выполнению домашних заданий доля учителей, выбравших ответ «да» 

составила 97 % (30 учителей), 3 % (1 учитель) ответили «нет». 

 

 
 

На основе анализа методческого пособия на наличие ошибок в подборе 

вопросов, заданий, задач, текстов (приемлемость, корректность) доля учителей, 

выбравших ответ «да» составила 58 % (18 учителей), 42 % учителей ответили 

«нет». 

 

 
Результаты апробации показывают, что участвовавшие в анкетировании 

учителя 8-х классов оценили соответствие учебного материала 

методического пособия требованиям следующим образом: 

– Соответствие методического пособия содержанию учебника– 100 %; 

– Наличие практических рекомендаций по формативному оцениванию – 

94%;  
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– Наличие практических рекомендаций по использованию 

дополнительных ресурсов (ссылки)– 97%; 

– Наличие практических рекомендаций по выполнению домашнего 

задания – 97%; 

– наличие ошибок в подборе вопросов, заданий, задач, текстов – 58%; 

– обеспечение учителей пилотных школ методическим пособием 

составило 100%. 

 

Общая характеристика учебника и учебно-методических пособий 

  

К апробации учебника «Общество и религия» для 8-х классов  был 

рекомендован учебник одного издательства (48-таблица). 

 
№ Название учебника Автор(-ы) Издательство 

1 Общество и религия Ә.П.Әбуов; 

Қ.Т.Қалилаханова; 

Г.Е.Жанҧзақова; 

С.Б.Әлімқҧлова 

Кӛкжиек-Горизонт  

 

Учебник «Общество и религия», систематически описывающий предмет, 

соответствует учебной программе, Государственному общеобязательному 

стандарту образования, выпущен в соответствии с Правилами разработки, 

экспертизы, ведения мониторинга учебников, учебно-методических 

комплексов, учебно-методических пособий, организации работы по их 

изданию, утвержденными приказом министра образования и науки Республики 

Казахстан № 211 от 19 мая 2020 года.   

Проведение экспертизы учебников, учебно-методических комплексов и 

учебно-методических пособий является комплексным изучением практики 

использования учебников, учебно-методических комплексов и учебно-

методических пособий, впервые разработанных в учебном процессе 

организаций образования.  

В связи с этим, приведены результаты апробации учебника и  учебно-

методического комплекса учителями пилотных школ, апробировавшими 

учебник «Общество и религия» для 8 класса 2019-2020 учебном году, с целью 

оценки эффективности методического аппарата учебника, доступности 

содержания, соответствия возрастным особенностям учащихся и возможности 

его внедрения в учебный процесс. 

 

8 класс, учебник «Общество и религия»,  

издательство «Кӛкжиек-Горизонт»  

Авторы: Ә.П.Әбуов; К.Т.Калилаханова; Г.Е.Жанузакова; С.Б.Алимкулова  

 

Общее заключение: 

Учебник разработан в соответствии с  типовой учебной программой по 

предмету «Общество и религия» для 8 класса уровня основного среднего 
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образования, утвержденной приказом министра образования Республики 

Казахстан № 545 от 25 октября 2017 года (Приложение 3). 

Учебный материалл, посвященный вопросам общества, государства и 

религии в зеркале событий, явлений и процессов, происходивших в ходе 

развития религиозной культуры человечества от древнейших времен до 

современности, изложен доступным для учащихся языком. Систематически 

представлены структура и содержание учебного материала.   

В учебнике раскрыты многие аспекты религиозного толка, что позволяет 

воспитывать толерантно развитую личность. Присутствие тем с раскрытием 

религиозных культов позволяет ученикам расширить свой кругозор. Учебный 

материал орентирован на культурологическую передачу знаний ученикам. 

По предмету, расчитанному на 1 час в неделю, 34 часа в год, в учебнике 

дано 32 параграфа, оставшиеся два параграфа посвящены вводному уроку и 

итоговому уроку, обобщающему материал всего года. Составлен эффективно. 

В содержании учебника рассматриваются актуальные для современной 

молодѐжи вопросы, которые представлены довольно подробно. 

Например,  

1. Нравственные принципы в религии;  

2. Человеческая жизнь – высшая нравственная ценность; 

3. Любовь и семейные ценности; 

4. Экстремизм и терроризм как глобальная угроза современному миру; 

5. Казахстан – светское государство. 

Язык изложения учебного материала соответствует возрастным 

особенностям учащихся 8-ых классов. Учебник легко читается и понятен 

учащимся. 

Учебник имеет высокий потенциал в организации учебного процесса. 

Каждый параграф учебника – это готовый урок. Содержание учебника 

повышает интерес учителей и учащихся. Темы для учащихся представлены 

интересно и занимательно.  

Темы учебника систематизированы с учетом преемственности 

содержания. Учебный материал сочетает в себе знания по истории, 

религиоведению и общестознанию. Имеется междисциплинарная  связь с 

учебными предметами «История Казахстана», «Всемирная история», «Основы 

права», «Самопознание», «Казахская литература». Это позволяет учащимся 

применять знания, полученные из курса «Общество и религия», на других 

уроках. Содержание учебника направлено на обучение школьников 

религиозной грамотности на основе знаний о религии и ее истории. При 

преподавании предмета «Общество и религия» учебник ориентирован на 

формирование религиозной культуры учащихся. Он расширяет кругозор 

учащихся о роли и месте религии в современном обществе, в их личной жизни 

и в контексте современных исторических процессов.  

Учебник разработан в соответствии со всеми критериями: доступност, 

научность, разивает понятийный аппарат учащихся. 

В учебнике также делается акцент на воспитательное направление: 
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предусмтрены темы нравственноси, порядочности, достоинства, этки, 

эстетики, которые важны в формировании личности. Для развития мышления 

учащихся охвачены темы «Смысл жизни», «Свобода и ответственность». 

Учебник ориентирован на теоретические познания, а также на адаптацию и 

ориентацию в жизни.  

Методическое обеспечение: 

По каждой теме даются определения, легенды и примеры из религиозной 

азбуки. Раскрыта каждая тема, к каждому термину даны определения вместе с 

дополнительными заданиями, для развития логического мышления учащихся, 

в соответствии с действующими новыми программами . Составлено доступно 

и понятно для восприятия учащимися. 

После каждой темы приведены разнообразные вопросы и задания. 

Например, некоторые задания даны в виде тесты, а некторые в виде 

соответствия. Задания к каждому параграфу подобраны в соответствии с 

возрастными особенностями учащихся.  

Вопросы, направленные на актуальность каждой темы, упражнения для 

развития познавательных способностей учащихся, самостоятельные задания, 

основаны на уровнях по таксономии Блума – знание, понимание, применение, 

анализ, синтез, оценка. 

Задания в учебнике составлены от легкого к сложному, в ходе урока 

предлагаются 3-4 задания. Предмет повышает интерес учащихся. 

Например, Тема: §6.Нравственные принципы в религии 

Основные понятие по теме: 

– что такое нравственность?: В общепринятом смысле, 

нравственность –  это моральное качество человека, определенная система 

правил, которыми руководствуется личность в своем выборе; 

– что такое нравственные принципы?: Нравственные принципы – это 

основные моральные законы, представляющие собой систему ценностей, а 

также моральные обязанности человека, закрепляемые через нравственный 

опыт и признаваемые всеми этическими учениями; 

– что такое человечность? Человечность – это система позитивных 

качеств, которые представляют собой осознанное, доброе, бескорыстное и  

ответственное отношение к окружающему миру: родным, близким и друзьям, 

обществу и природе. 

– что такое мужество и честь? Мужество и честь – это нравственные 

категории, которые характеризуют возможности и способности человека 

достойно преодолевать сложные жизненные обстоятельства; 

– что такое разумность? Разумность – это основанное на нравственном 

опыте и этических ценностях действие человека; 

– что такое почтительность? Почтительность – это уважительное, 

бережное, благоговейное, благадарное отношение окружающему миру и 

природе, как к бесценномудару. 

Задания: 

1. Соотнесите понятия и их значение:  



130 

А. Человечность 

В. Почтительность 

С. Разумность 

D. Мужество и честь 

1. Действие, основанное на этических ценностях и нравственном опыте. 

2. Возможность и способность достойно преодолевать сложные 

жизненные обстоятельства. 

3. Доброе, бескорыстное и  ответственное отношение к окружающему 

миру. 

4. Уважительное, бережное, благоговейное, благадарное отношение 

окружающему миру и природе. 

2.Вопросы и задания: 

Анализ: 

1. Какими нравственными принципами, как правило, вы руководствуетесь 

в своей повседневной жизни? 

2. Подготовте эссе о нравственности и важности соблюдения 

нравственных принципов в обществе? 

Оценка: 

3. Оцените значение нравственных принципов для общество [5]. 

При работе с учебником предусмотрена возможность использовать 

современные педагогические технологии. Вопросы и задания по теме 

разработаны с учетом обучения в рамках обновленного содержания 

образования. В конце каждого параграфа приведены задания на развитие 

функциональной грамотности учащихся. 

В конце учебника приведены вопросы и задания для зачетного урока и 

глоссарий, в качестве поясняющего словаря (Приложение 4).  

Учебник издан в соответствии с возрастными особенностями учащихся, 

иллюстрирован красочными картинками. В учебнике есть условные 

обозначения, в каждой теме приведены цели, опорные слова, даны вопросы, 

актуализирующие тему. Информация, сведения, понятия, определения, 

полученные из этого учебника, способствуют правильному формированию у 

учащихся представления об обществе и религии. 

Из учебника учащиеся узнают о понятиях «общество», «веротерпимость», 

«свобода и ответственность», другие понятия, также, учатся познавать 

окружающий мир, накапливать полученные знания. Проведение уроков с 

использованием приведенных приемов и методов развивает у учащихся  

навыки мышления и речи.    

Иллюстрации:  

Иллюстративный материал и задания к каждой теме в учебнике 

«Общество и религия» выполнены на высоком эстетическом уровне. 

 Опорные слова, условные обозначения, вопросы и задания, иллюстрации, 

таблицы составлены в порядке, способствующем повышению познавательного 

уровня учащихся. 
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Условные обозначения, приведенные в учебнике, указывают учащимся 

направление, в котором они должны работать.  

Задания, направленные на развитие творческих и мыслительных навыков 

учащихся, обозначены разными цветами и понятны учащимся.   

Оформление учебника притягательно, условные обозначения понятны, 

темы могут заинтересовать учащихся. Четко дан глоссарий. В конце учебника 

приведена литература, необходимая к каждому параграфу, и документальные  

источники, информация об иллюстрациях.  

В каждой теме приведены определения к терминам, опорные слова, 

тематические картинки в иллюстративных целях, задания и вопросы, таблицы, 

схемы. 

Термины и необходимая информация по новой теме обозначены 

символом «Узнаем новое», и термины и информация для усвоения учащимися 

представлены  в удобной форме.  

Поскольку вопросы поставлены четко и понятно, задания мотивируют  

учащихся к поиску, а таблицы в учебнике представлены содержательно и 

привлекательно.  

Размер шрифта соответствует требованиям, межстрочный интервал 

соблюдается. 

 Представленная религиозная карта мира полезна для познания учащихся, 

повышает их интерес. 

Иллюстративный материал подобран качественно. Они размещены возле 

текста параграфа и дают возможность раскрыть раскрыть тему. Страницы 

украшены специальными знаками, это позволяет учащимся усваивать учебный 

материал не только на уроках, но и практично выполнять дома.    

Уделено внимание для усвоения учащимися учебного материала 

самостоятельно. 

Учебник подготовлен качественно, оформлен в соответствии с 

требованиями, на кажой странице использован современный дизайн. 

Взгляды учащихся: 

Повысился интерес учащихся к предмету, большая практическая польза 

данного учебника в написании научного проекта, исследовательских работ. 

Темы изложены доступно, понятно, разделение на подтемы позволяет 

учащимся сконцентрироваться, усвоить материал, повышает интерес к 

предмету.   

Примечания: 

Материал в параграфах §4,§7, 10, 11, 12 представлен объемно. 

Разный цвет рисунков и справочных словарей в учебнике отрицательно 

сказывается на конценрации внимания учащихся.   

Необходимо дополнить материал, касающийся жизненно важных 

проблем.  

На страницах 33, 41-44, 76-83 учебника представлены темы, насыщенные 

сложными для восприятия понятиями и терминами.  
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Для качественного усвоения матерала учащимися, учебный материал 

учебника, посвященный истории религий и их особенностям, на страницах 76-

83, необходимо разделить на части. 

Нет ссылок на аудио и видео ресурсы.  

К учебнику не подготовлено электронное приложение.  

Рекомендации: 

– оганизовать работу по созданию электронного приложения (по 

возможности) по темам курса «Общество и религия» для 8 класса,  добавив 

видеоролики, диагностические инструменты и тому подобное; 

– оптимизировать объемные параграфы 10, 11, 12, состоящие из 9-10 

страниц; 

– предлагается сократить следующие темы: § 10 «Западные мыслители» 

(стр. 55-62), § 11 «Восточные мыслители» (стр. 63-73). Например, учащиеся 

изучают Конфуция, Демокрита, Сократа, Аристотеля в 5 классе; информацию 

про Томаса Мора, Галилео Галилея, аль-Фараби, ибн-Сина, аль-Бируни, 

Жусупа Баласагуни, Махмуда Кашгари, Кожа Ахмета Ясауи изучают в 6 классе 

на уроках «Истории Казахстана» и «Всемирной истории»; 

– разделить § 12 «История религий в Казахстане: от древности до 

современности» (стр. 75-84) на 3 темы, например: «Доисламские верования и 

религии в Казахстане», «Распространение ислама в Казахстане», «Религии в 

Казахстане». Это облегчит восприятие матерала учащимися, облегчит усвоение 

информации о религиях в Казахстане; 

– добавить отрывок из произведени Барлыбека Сырттанова «Из правила 

солидарности» в § 7 на стр. 49 «Нравственные принципы в религии»; 

– добавить побольше информации о современных героях в § 14 

«Современный человек и религиозные ценности» на стр. 71; 

–   дополнить некоторые параграфы разнообразными иллюстрациями, 

соответсвенно представленного материала; 

– представить оформление учебника в одной цветовой гамме; 

– добавить дополнительную информацию к иллюстрации «Картина 

мировых божественных религий» в § 13 «История религий в Казахстане». 

Например, когда, где открыты? 

– Заново переработать обложку учебника в более плотную; 

– Выпустить электронный вариант учебника «Общество и религия» и 

рабочую тетрадь для учащихся;  

– Подготовить дополнительный информационный ресурс (диск) с 

видеоматериалами по каждой теме; 

– Добавить в дополнительные ресурсы доступные ссылки (аудио и видео 

материалы); 

– Снабдить иллюстрации пояснениями; 
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– Ввести курс «Общество и религия» в качестве основного урока, а не 

вариативного курса. Изменилось бы отношение к этому уроку. Данный предмет 

имеет очень большое практическое значение для подрастающего поколения; 

–   Необходимо организовать специальные курсы повышения 

квалификации по курсу «Общество и религия» для учителей.  

 

 Учебно-методическое пособие по курсу «Общество и религия», 8 класс. 

Авторы: А.П.Абуов; К.Т.Калилаханова; Г.Е.Жанузакова; С.Б.Алимкулова 

  

Общее заключение: 

Учебно-методическое пособие по курсу «Общество и религия» 

подготовлено в соответствии с учебником «Общество и религия».  В 

методическом пособии разработаны все уроки и календарно-тематическое 

планирование по предмету, что предлагает огромную помощь для учителя при 

подготовке и разработке уроков. (Приложение 5).  

В пособии имеются дополнительная информация по всем темам, статьи, 

отрывки легенд и др. 

Научно-методический аппарат обладает высоким методическим уровнем 

качества, актуален, обладает большим количеством различных методов и 

приемов обучения, используемых при построении уроков. 

В пособии для учителя имеются разнообразные методы и приемы работы с 

текстом. Четко указаны работы в группе, в паре, индивидуально.  

Методы и приемы работы с текстом хорошо помогают раскрыть тему, 

направлены на формирование функциональной грамоты учащихся по предмету 

«Общество и религия».  

Авторы предлагают дополнительный материал, необходимый для более 

полного понимания изучаемых тем. 

Например, Тема урока:  Нравственные принципы в религии  

Цели обучения:  

- обосновывать нравственные принципы, выработанные человечеством; 

- соотносить нравственные принципы и этические нормы религиозных 

учений; 

- составлять портрет современного человека, обладающего высокими 

нравственными качествами. 

Предметные результаты 

Все смогут: обосновать нравственные принципы, выработанные 

человечеством; 

Большинство смогут: соотнести нравственные принципы и этические 

нормы религиозных учений; 

Некоторые смогут: составить портрет современного человека, 

обладающего высокими нравственными качествами. 

Межпредметная связь 

Всемирная история, самопознание. 

Рекомендации учителю: 
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Мотивация.  

1. Прием «Цветок Лотоса».  Работа в группах. 

Цель: обосновать нравственные принципы, выработанные человечеством. 

УМН: мышление  и принятие решения. 

Задание: определите нравственные принципы, выработанные 

человечеством, напишите на 8 стикерах, обоснуйте их и составьте цветок 

вокруг понятия «нравственность». 

Учащимся предлагается, предварительно обсудив в группе, написать 

нравственные принципы, выработанные человечеством, на 8 листах, 

относящиеся к основному понятию в центре – нравственности. По итогам 

работы групп можно составить один большой Лотос на доске, разместив более 

крупные «лепестки», куда вклеивают свои стикеры участники групп, 

обосновывая свои нравственные принципы. 

Самостоятельная познавательная деятельность.  

2. Прием «Концептуальная таблица». Работа в группах. 

Цель: соотносить нравственные принципы и этические нормы 

религиозных учений. 

УМН: критическое осознанное мышление, сравнительная система 

суждений. 

Задание: изучите этические нормы религиозных учений и соотнесите их с 

нравственными принципами человека.  
 Отношение к человеку, 

обществу 

Отношение к окружающему 

миру, природе 

Нравственные  принципы    

Этические  нормы 

религиозных учений 

  

1 группа – буддизм 

2 группа – христианство 

3 группа – ислам 

Учащимся предлагается в группе изучить нравственные ценности и 

этические нормы предложенной религии, определить сравниваемые категории 

и внести в таблицу. Анализируя записи, соотнести сравниваемые категории и 

сформулировать вывод. Группы по методу «Посланник» обмениваются 

информацией. 

3. Метод «Горячий стул».  

Цель: составить портрет современного человека, обладающего высокими 

нравственными качествами. 

УМН: креативное мышление, принятие решений. 

Задание: желающий сесть на «горячий стул», представьте себя в роли 

успешного политика, бизнесмена, семьянина или иной роли, обладающего 

высокими нравственными качествами. Группа задает вопросы или ситуации, а 

ваша задача предлагать от своего имени те ответы и решения, которые 

соответствуют  высоким нравственным качествам личности. 

 Формативное оценивание: взаимооценивание групп. Метод 

«Две звезды одно пожелание»[6].  
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Методическое пособие редполагает разносторонние задания, подходы в 

соответствии с уровнем  учеников, что позволяет учителю экономить время на 

подготовку к уроку. В методиеском пособии включен разнообразный 

познавательный материал: легенды, мифы, рассказы. 

УМК явлется хорошим помощником в работе учителя.УМК содержит 

конспекты уроков, которые можно использовать как основу  при составлении 

плана урока. 

Примечательно разнообразие форм работы в соответствии с темой урока. 

Четко обозначенны цели и задачи данного курса.  

Весьма внушительный блок интеактивных методов и приемов  обучения. 

Разработан тематический план курса. 

Очень продуманные разработки уроков. 

Примечания: 

-цель урока № 9, на стр. 26 в тематическом плане методического пособия 

приведена на русском языке;  

– материал урока № 5 «Мировые религии», касающийся распространения 

мировых религий очень плохо виден. Это может привести к неудобствам для 

учителей. В связи с этим, необходимо данный материал выпустить в ярком 

четком изображении (стр. 43). 

– обложка методического пособия тонкая. 

Рекомендации: 

– Разработать планы уроков в формате обновленного содержания;  

– организовать (по возможности) работу консультативного характера, 

обмена практического опыта апробирования на местах; 

– подготовить видеоролики, соответствующие темам;  

– добавить дескрипторы к предложенным заданиям, в помощь учителю; 

– рекомендовано подготовить электронный вариант методического 

пособия. 
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2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИТОГАМ АПРОБАЦИИ 

УЧЕБНИКОВ И УМК ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ «ОБЩЕСТВО И 

РЕЛИГИЯ» В 8-Х КЛАССАХ 

 

Апробация учебников и УМК курса «Общество и религия» с целью 

оценки соответствия содержания учебника требованиям ГОСО, типового 

учебного плана, каества учебных материалов, выявления проблем и трудностей 

в организации учебного процесса. Также направлена на выявление взглядов 

учителей, чтобы учесть их предложения по улучшению учебных ресурсов.  

Итоги апробации:  

– Организация учебного процесса по курсу; 

– Учебники и учебно-методические комплексы; 

– Будут использованы для обоснования предложений по интеграции 

актуальных вопросов курса «Общество и религия» в программы курсов 

повышения квалификации учителей; 

Согласно ответам учителей пилотных школ в анкете, апробированному 

учебнику и учебно-методическому комплексу курса «Общество и религия» были 

даны положительные характеристики. В том числе можно отметить 

следующие характеристики: 

 В учебнике в достатосчном объеме представлен материал, 

посвященный вопросам общества, государства и религии в зеркале событий, 

явлений и процессов, происходивших в ходе развития религиозной культуры 

человечества от древнейших времен до современности.  

В учебнике также делается акцент на воспитательное направление: 

предусмтрены темы нравственноси, порядочности, достоинства, этки, эстетики, 

которые важны в формировании личности; 

 В учебнике раскрыты многие аспекты религиозного толка, что 

позволяет воспитывать толерантно развитую личность; 

 большое внимание уделиляется проблемам развития культуры, 

искусства, нравственных принципов в религии, а также осмыслению 

религиозных ценностей; 

 материалы учебника содержат много развивающих заданий, которые 

учат учащихся самостоятельно выполнять задания, на основе уровней 

таксономии Блума; 

 развивает навыки написания исследовательской работы учащихся; 

 наличие литературы, необходимой по кждой теме, документальные 

источники, информация об иллюстрациях; 

 в каждой теме даны определения терминов, опорные слова, вопросы и 

задания, тематические иллюстрации, таблицы, схем;  

 условные обозначения, приведенные в учебнике, указывают учащимся 

направление, в котором они должны работать.  

 В методическом  пособии задания, направленные на развитие 

творческих, логических и мыслительных навыков учащихся, задания для 

самостоятельной работы, представлены в достаточном объеме и количестве.  
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Все предложенные задания направленны на формирование 

функциональной грамотности учащихся по предмету «Общество и религия»; 
Как показал анализ качества учебников и УМК на основе собранных 

данных, учебники по ряду учебных предметов имеют недостатки и требуют 

дальнейшей доработки: 

 материалы §4,§7, 10, 11, 12 учебника представлены в большом объеме; 

 в учебнике разными цветами обозначены названия рисунков и словари 

с определениями: 

 в учебнике на страницах  33, 41-44, 76-83 содержатся темы, 

перегруженные сложными понятиями и терминами; 

 отсутствуют ссылки на видео и аудио ресурсы; 

 в тематическом плане методического пособия учебная цель урока № 9 

изложена на русском языке;  

 по теме «Мировые религии» недостаточно освещен материал по 

распространению мировых религий;  

 Большинство учителей пилотных школ предложили сократить объем 

материала по темам § 10 «Мыслители Запада», § 11 «Мыслители Востока». Эти 

темы в достаточном объеме охвачены в 6 классе на предметах «История 

Казахстана» и «Всемирная история». 

– Наряду с этим было предложено разделить § 12 «История религий в 

Казахстане: от древности до современности» (стр. 75-84) на 3 темы, например: 

«Доисламские верования и религии в Казахстане», «Распространение ислама в 

Казахстане», «Религии в Казахстане».  

Это облегчит восприятие матерала учащимися, облегчит усвоение 

информации о религиях в Казахстане; 

В связи с этим авторам учебника предлагается оптимизировать материал 

учебника по вышеназванным темам. 

Издательству, выпустившему учебник и учебно-методическое пособие 

по курсу «Общество и религия» рекомендуется: 

- дополнить некоторые параграфы красочными иллюстрациями, 

соответствующими теме урока;  

- представить оформление в учебнике в одной цветовой гамме;  

- заново перевыпустить обложку учебника и УМК в твердом исполнении. 

С учетом всех выводов, для совершенствования структуры и 

содержания учебников и УМК, авторам и издательствам предлагаем 

следующие рекомендации: 

 оптимизировать объем учебного материала;  

 предложить задания, на формирование информационно- 

коммуникационных компетенций;  

 дополнить некоторые  параграфы красочными иллюстрациями, 

соответствующими теме урока; 



138 

 предложить систему вопросов, заданий, направленных на развитие 

навыков работы с источниками информации и электронными информационными 

рсурсами; 

 учитывать преемственность и соответствие текстового и 

иллюстративного материалов;  

 обеспечить рисунки, приведенные в учебнике, дополнительной 

информацией;  

 добавить доступные ссылки на дополнительные ресурсы;  

 обеспечить оптимизацию размера иллюстраций, приведенных в 

учебнике в соответствии с учебным материалом.  

 

Рекомендации издательствам: 

 

 улучшить качество оформления учебника (единый стиль: яркость, 

четкость изображений); 

  схемы и рисунки должны быть выполнены в одной программе; 

 эстетичный дизайн учебника; 

 повысить качество обложки учебника и методического пособия; 

 рекомендуется давать пояснения представленным картинкам.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время основной целью образования является развитие 

конкурентно-способной личности, готовой к взаимодействию с окружающим 

миром, к самообразованию и саморазвитию.  

В современном мире роль образования как стратегического ресурса 

общества, обеспечивающего прогресс во всех сферах, требует системных 

изменений. Школа, как основная и самая продолжительная ступень 

образования, становится ключевым звеном обеспечения нового качества 

образования, от которого зависит дальнейшая жизненная успешность каждого 

гражданина, и общества в целом.  

Усвоение и обобщение готовых знаний в настоящее время становится не 

целью, а одним из вспомогательных средств интеллектуального развития 

человека, а обучение умению самостоятельно добывать необходимую 

информацию, выделять проблемы и искать пути их решения, уметь критически 

анализировать получаемые знания и применять их для решения новых задач 

становятся результатом обновления содержания образования.  

Апробация является частью системы образования, которая постоянно 

должна оценивать качество образовательного процесса через сбор, хранение, 

анализ и использование информации для дальнейшего прогнозирования 

перспектив и совершенствования учебных программ, планов, учебников, УМК 

с учетом полученных результатов.  

В методических рекомендациях предложены практические рекомендации 

по улучшению качества разработки учебников и учебно-методических 

комплексов для 9-10 классов в рамках обновления содержания образования.  

Предлагаемый материал послужит основой для дальнейшего 

усовершенствования учебников и УМК в условиях обновления содержания 

образования.  
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Приложение 1 
 

АНКЕТА  

для учителей-предметников 

 

Раздел I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.  
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Раздел II. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Наименование предмета 

_________________________________________________________ 

 

 

1. Оцените утверждения по двухбалльной шкале: 2 балла – полностью 

согласен (согласна), 1 балл –частично согласен (согласна), 0 баллов – не 

согласен (не согласна) (в соответствующей графе напротив проставьте знак«+») 

Утверждение 2 балла 1 балл 0 баллов 

Новая программа по предмету интересна для 

большинства моих обучающихся 

   

Программа по предмету соответствует возрастным 

особенностям большинства моих обучающихся 

   

Содержание программы по предмету направлено на 

развитие практических навыков обучающихся 

   

Содержание программы отражает казахстанский 

компонент 

   

    

 

2. Каковы основные преимущества новой учебной программы для Ваших 

обучающихся?  

(оцените утверждения по двухбалльной шкале: 2- балла проявляется 

полностью, 1 балл – проявляется частично, 0 баллов – не проявляется) 
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Утверждение 2 балла 1 балл 0 

балл

ов 

Ориентирована на развитие широкого спектра навыков    

Способствует развитию функциональной грамотности 

учащихся 

   

    

 

3.Укажите темы и разделы, которые вызвали у Вас затруднения?  
 

Предмет Темы, разделы 

  

 

Раздел III. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

1. Оцените утверждения по двухбалльной шкале: 2 балла - полностью 

способствует, 1 балл – частично способствует, 0 баллов – не способствует. 
Вопрос 2 балла 1 балл 0 баллов 

1. Способствует ли программа 

формированию семейных ценностей? 
   

2. Способствует ли программа 

формированию казахстанского 

патриотизма? 

   

3. Способствует ли программа 

формированию понимания традиций своего 

и других народов? 

   

4. Способствует ли программа 

формированию навыков труда и 

самообслуживания? 

   

 

 

Раздел IV. УЧЕБНИКИ  

 

1. Структура и содержание учебника  

(оцените утверждения по двухбалльной шкале: 2 балла - проявляется 

полностью, 1 балл – проявляется частично, 0 баллов – не проявляется) 
 

Утверждения 
балл 

2 1 0 

1.Cоответствие структуры учебника требованиям:    

оглавление    

введение    

текст    

контрольные вопросы и задания    

использование условных знаков, сигналов-символов    

2. Оптимальность объема учебного материала по 

разделам  

   

3. Cоответствие учебного материала психологическим и 

возрастным особенностям обучающихся 
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4. Логика изложения учебного материала 

(преемственность разделов) 

   

5. Отражение казахстанского компонента в содержании 

учебника 

   

6. Соблюдение принципов научности и доступности, 

обеспечение связи содержания, заданий с реальными 

жизненными условиями и ситуациями 

   

 

2. Язык и стиль изложения учебного материала 
 

Утверждения да нет 

Наличие грамматических ошибок    

Наличие стилистических ошибок    

Наличие фактологических ошибок   

 

3. Методическая сторона учебного материала 

(оцените утверждения по двухбалльной шкале: 2 балла проявляется 

полностью, 1 балл – проявляется частично, 0 баллов – не проявляется) 

 

Утверждения 
балл 

2 1 0 

Соответствие учебных заданий возрастным 

особенностям обучающихся 

   

Наличие заданий исследовательского характера    

Наличие развивающих, обучающих и 

воспитывающих заданий 

   

на формирование ИКТ-компетентность    

 

4. Иллюстративный материал 
 

Утверждения 
балл 

2 1 0 

Соответствие  текстового и иллюстративного 

материала 

   

Эстетичность иллюстративного материала, 

способствующая повышению интереса обучающихся 

к предмету 

   

Оптимальность размеров иллюстраций    

    

 

ІІІ. Учебно-методический комплекс 

3.1 Получили ли Вы вместе с учебником УМК (поставьте галочку):  

 

№ УМК Да Нет 

1 Методическое руководство   

 

3.2  Содержание УМК 
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В соответствующей графе напротив проставьте галочку  

 
№ Утверждения  «+» 

 

«-» 

 

1 Соответствие содержанию учебника    

2 Наличие практических рекомендаций по 

формативному оцениванию  
  

3 Наличие практических рекомендаций по 

использованию дополнительных ресурсов 

(ссылки) 

  

4 Наличие практических рекомендаций по 

выполнению домашних заданий 
  

5 Наличие ошибок в подборе вопросов, заданий, 

задач, текстов (приемлемость, корректность)  

  

 

3.3 Общая характеристика учебника и УМК 
 Общая характеристика Замечания Рекомендации 

Учебник   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

УМК   
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Приложение 2 

 

Список пилотных школ с казахским языком обучения, участвующих в 

апробации учебника «Общество и религия» для 8 класса 

 
№ Наименовани

е организации 

образования 

Адрес 

организации 

образования 

Телефон 

приемной 

школы и 

электронный 

адрес 

ФИО 

директора 

школы 

Количест

во 

классов и 

обучаю 

щихся  в 

апроба 

ции 

ФИО учителей 

и контакты 

  

1. ГУ 

«Ожетпесская 

средняя 

школа отдела 

образования 

Бурабайского 

района»,  

Акмолинская  

область 

 

с.Окжетпес, 

ул Достык, 

30 

 

8(716-

36)73480, 

73478 пр. 

и.о директора 

Ескеева 

Карлыгаш 

Сабитовна 

87779527453 

8 Ә  – 16 

уч-ся 

Файзурахман 

Рыскуль 

Оразбайқызы 

87718365387 

 

2. КГУ 

«Шубаркудук

ская школа-

гимназия 

№1», 

Актюбинская 

область 

 

Темирский 

район 

с.Шубаркуд

ук,  

ул.Кереева 

4/В 

8 (71346) 2 

31 41 

Казиева 

Индира 

Есенжоловна 

8 А – 22 

уч-ся 

Кожахметова 

Жумагуль 

Опақызы 

87759008746 

3 КГУ "Средняя 

школа-

гимназия № 

19 им М. 

Жумабаева», 

Алматинская 

область 

 

г.Талдыкорг

ан, ул 

Мҥшелтой, 

14 

schn19_ga@

mail.ru, 

8(7282) 25-

44-52, 

253696 

Саркытов 

Кайрат 

Толепбергенов

ич 

87012239146 

8 А – 26 

уч-ся 

Досаева 

Нурфазила 

Сатылғанқызы 

87772474287 

4. КГУ 

«Казахская 

средняя 

школа 

«Кӛктем»,  

Атырауская 

область 

Индерский 

район, 

п.Индерборс

кий, 

переулок 

Оңдасынова, 

2 

8(71234) 

30157 

Кусаинова 

Гульзада 

Мажитовна 

87785692827 

8А – 20 

уч-ся 

Тунгатов 

Марсель 

Куралович 

87756587950 

5. КГУ Школа-

лицей №3 

им.Ш.Уалиха

нова, 

Восточно-

Казахстанская 

Усть-

Каменогорск

, ул 

Крылова, 35 

7 (7232) 25–

36–18 

приемная 

7 (7232) 25–

51-38 дир 

 

Акитбаев Есим 

Турысбекович 

8А – 24 

уч-ся 

Бахытканова 

Шынар 

Сериковна 

87052819710 

mailto:schn19_ga@mail.ru
mailto:schn19_ga@mail.ru
tel:+77232253618
tel:+77232253618
tel:+77232250319
tel:+77232250319
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область 

 

6. КГУ 

«Акаральская 

общеобразова

тельная 

школа-

гимназия 

№5»  

 Жамбылская 

область 

 

 Меркенский 

район, 

с.Акарал, ул. 

Сейтинбета, 

15,  

8(7226)32-

54484 

Койшыманова 

Нуриля 

Сейсембаевна 

8А – 25 

уч-ся 

Касымов Гани 

Сарсембаевич 

87785706745 

7. ГУ 

«Теректинска

я районная 

лингвистичес

кая гимназия» 

Западно-

Казахстанская 

область 

 

Теректински

й район, 

с.Подстепно

е, улица 

Лесная, 118 

8(71132) 

36508 

Кереева 

Нурбобек 

Есполовна 

8 А – 20 

уч-ся 

Наурызгалиева 

Куляш 

Ахрановна 

87051456873 

8. КГУ 

Казахская 

средняя 

общеобразова

тельная 

школа №1 им. 

академика 

О.А. 

Жаутыкова              

г. Каркаралин 

ска» 

Карагандин 

ская область  

г.Каракарал

инск,    ул. 

Жанибекова, 

38 

8(72146) 

31376 

Кусаинов 

Сунгат 

Каримович 

87018032324 

 

 

8 А – 26 

уч-ся 

Омарбеков 

Кайрат 

Максымович 

87052316219 

Kairat_Om@ma

il.ru 

 

9. ГУ «Озерная 

СШ» 

Костанайская 

область 

Костанайски

й район село 

Озерное  

ул.Пушкина 

52 

 

8(7145) 

566590 

ozernayssh@

rambler.ru 

Лещенко 

Ирина 

Леонидовна  

8 А-9 уч-

ся 

Есмуратов 

Ержан 

Арманович  

87025074540 

10 КГУ 

«Средняя 

школа №144 

им.С.Альжик

ова» 

Кызылордин 

ская область 

 

г.Кызылорда

, 

ул.Сексенба

ева 

8 (7242) 

242133 

 

Сейдахметова 

Жумагуль 

Абдиманаповн

а 

8 В – 27 

уч-ся 

Мукашева 

Ботакӛз 

Сартбаевна 

87077797948 

11 ГУ 

«Общеобразо

вательная 

Г.Актау, 13 

микрорайон, 

здание №51 

8(7292)3143

98 

 Нуржанова 

Люция 

Сабитовна  

8 А – 21 

уч-ся 

Мухтарова 

Каламкас 

Капизовна 
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средняя 

школа №17» 

Мангистауска

я область 

 

87025645333 87023693736 

12 ГУ «Средняя 

общеобразова

тельная 

школа им. 

С.Сатыбалдин

а 

Лебяжинског

о района» 

Павлодарская 

область 

 

Павлодарска

я область 

Лебяжински

й район 

с.Лебяжье 

8(71839) 

40590 

Батталова 

Зайрангуль 

Кайсановна 

8 кл. – 3 

уч-ся 

Шуганов 

Жанат 

Бекенович 

87054826748 

13 ГУ 

«Алкатерекск

ая средняя 

школа» 

Северо-

Казахстанская 

область 

Север-

Казахстанск

ая область 

Акжарский 

район 

с.Алкатерек 

ул.А.Молдаг

уловой, 5 

8 (71546)-33-

246 

 alkaterek.sh2

015@mail.ru 

Таменов 

Руслан 

Каматаевич  

87711358227 

8 кл – 8 

уч-ся 

Алина 

Гульмира 

Канашевна 

87052650525 

 

14 ГУ «Общая 

средняя 

школа-

гимназия 

Созак» 

Туркестанска

я область 

 

Туркестанск

ая область, 

Созакский р-

н, село 

Созак 

8 (72546) 3 

15 09 

Улумбаева 

Айслу 

Кулыбековна 

8 Ә – 24 

уч-ся 

Мухамеджанов

а Турсынай 

Хасанхановна 

87783064084 

15 Школа-лицей 

№ 53,  

г.Нур-Султан 

г.Нур-

Султан 

ул.Каркабат, 

17  

8(7172) 

501679 

Киянова 

Замзагуль 

Ертаевна 

8 А -28 

уч-ся 

Авдхалым 

Асия 

87027627987 

16  ГУ «Средняя 

лингистическ

ая школа-

гимназия №26 

им.Жамбыла» 

г.Шымкент 

 

Г.Шымкент 

ул.Чапаева, 

16 

8 

(7252)31808

0 

Кайкенова 

Гульсара 

Жумадуллаевн

а 

8 Ә – 32 

уч-ся 

Байтемирова 

Айгуль 

Касымхановна 

87053545452 

 

 

Список пилотных школ с русским языком обучения, участвующих в апробации 

учебника «Общество и религия» для 8 класса  

 
№ Наименование 

организации 

образования 

Адрес 

организации 

образования 

Телефон 

приемной 

школы и 

ФИО 

директора 

школы 

Количест

во 

классов и 

ФИО учителей и 

контакты 

  

tel:+77252318080
tel:+77252318080
tel:+77252318080
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электронный 

адрес 

обучающ

ихся  в 

апробаци

и 

1. СОШ №14 

г.Кокшетау 

Акмолинская 

область 

 

г.Кокшетау 

улица 

Станиславск

ого , 35 

8(7162) 

324485 

и.о.директора 

Габдуллина 

Асыл Усеровна 

8 В – 19 

уч-ся 

Байлина Айым 

Байбатыровна 

87773063479 

2. КГУ ОСШ 

№25 г.Актобе 

г.Актобе, ул 

Есет батыра, 

71 «Б» 

8 (7132) 

445759 

pov25@mail.

ru 

Баядилова 

Шолпан 

Уринбасаровна 

 8 А – 25 

уч-ся 

Утепбергенова 

Гульмайра 

Кенжегариевна 

87750698858 

3. КГУ СШ №5 

Коксуский 

район 

Алматинская 

область 

 

с.Акшатоган 

Коксуский 

район 

ул.Калинина

, 15 

8(72838)317

70 

Кегенбаева 

Нуржамал 

Мырзатаевна 

87784731077 

8 кл – 9 

уч-ся 

Абдухаликов 

Шамиль 

Сабирович 

87052019011 

4. Школа-лицей 

№16 

им.Ж.Каражиг

итова  

Атырауская 

область 

 

г.Атырау 

ул. 

Адмирала 

Владимирск

ого, 21. 

8 (7122) 

214401 

приемная 

Шибалаева 

Айгуль 

Калиевна 

87013200553 

8 В – 27 

уч-ся 

Утепкалиева 

Мария 

Рамазановна 

87016596097 

5. КГУ 

«Меновновска

я средняя 

школа» 

Восточно-

Казахстанская 

область 

 

г.Усть-

Каменогорск 

с.Меновное  

ул. Новая, 

15 

8(7232) 

574110, 

574595 

Лихачева 

Любовь 

Петровна 

87772035433 

8 Б – 19 

уч-ся 

Березовикова 

Ира Даминовна 

87779833956 

6.  Школа-

гимназия №40 

г.Тараз 

Жамбылская 

область 

 

Г.Тараз, 

микрорайон 

Талас, 19А  

8 

(7262)34732

7 приемная 

 

и.о. Алиева 

Марина 

Гусиновна 

8 А – 28 

уч-ся  

Камышанская 

Людмила 

Викторовна 

87779444037 

7.  СОШ №24  

г.Уральск 

Западно-

Казахстанская 

область 

г.Уральск 4 

микрорайон, 

22 

 

8(7112) 

228073 

school-

2472@ 

mail.ru 

 

Мергенева 

Катима 

Хавешевна 

8 А – 23 

уч-ся  

Еремин Сергей 

Анатольевич 

87071191265 

8. ГУ  Средняя 

школа №15 

г.Караганда 

 

Г.Караганда 

ул.Сатыбалд

ина, 19 

8(7212) 

502175 

 8 Г – 24 

уч-ся 

 

9. ГУ «Школа- г.Лисаковск 8(7143) Елисеева 8 А -  25 Горбунова Елена 
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гимназия 

отдела 

образования 

г.Лисаковска» 

Костанайская 

область 

 

2 

микрорайон, 

дом № 28 

334204 Лариса 

Викторовна 

уч-ся Владимировна 

87757471457 

д/т 

8(7143)334100  

10 КГУ «Школа-

лицей №14 

имени 

Н.Крупской» 

Аральский 

районный 

отдел 

образования 

Кызылординск

ая область 

 

г.Аральск ул 

Абилхаира 

хана, 36 

 

 

Бекеева Шара 

Алмашовна 

8 Б – 20 

уч-ся 

Махашова 

Камшат 

Бердибековна 

87781914846 

11 ГУ «Школа-

лицей им. М.    

Горького 

Мангистауская 

область 

Тупкараганс

кий район 

с.Баутино  

Ул. 

Киржуманул

ы, 3 А 

8(72938) 

24527 

shkolagorkogo

@mail.ru 

и.о.Ниязбаева 

Жарасхан 

Жанкеевна 

8 А – 20 

уч-ся 

Дуйсалиев 

Армат 

Саматович 

87079010102 

12 ГУ «Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№42 

им.М.Аэузова

» 

Павлодарская 

область 

 

г. Павлодар 

ул. Ткачева,  

15 

8(7182) 

656286                                                                                                                                                                                                                                                                            

Тургульдинова 

Ирина 

Жакеновна 

8 Б – 20 

уч-ся 

Касенова Жанна 

Жакипбековна 

87058312033 

 

13 КГУ «Средняя 

школа №44» 

Северо-

Казахстанская 

область 

 

г..Петропавл

овск 

ул. 

Караванная, 

140 

8(7152) 

331941, 

523434 

Карпук Сергей 

Васильевич 

8 А – 23 

уч-ся 

Згуро Наталья 

Александровна 

87777634308 

14 КГУ «Школа-

гимназия №15 

им.М.Жумабае

ва» 

Туркестанская 

область 

 

г.Туркестан 

ул.С.Кожано

ва, 51 

  Бесимбаев 

Уалихан 

Камбарович 

8 Д – 35 

уч-ся 

Садыкова 

Улжалгас 

Есмурзаевна 

87077512951 

15 КГУ 

«Общеобразов

ательная  

школа №19» 

г.Алматы 

г.Алматы 

Медеуский 

район улица 

Абдуллиных

, 11 

8(727) 

2302724 

Сарсенбаева 

Назира 

Калиевна 

8 В – 29 

уч-ся 

Жусбекова 

Шолпан 

Тилеуахметовна 

87478386786 
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Приложение 3 

Типовая учебная программа по предмету «Общество и религия»  

для 8 класса уровня основного среднего образования 

 

Глава 1. Общие положения 

1. Учебная программа была разработана в соответствии                                                 

с Государственным общеобязательным стандартом среднего образования 

(начальное, основное среднее, общее среднее образование), утвержденным 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года 

№ 1080.  

2. Значимость дисциплины «Общество и религия» обусловливается тем, 

что она должна  стать органичной частью современного образовательного 

пространства в качестве интегрированного социально-гуманитарного предмета, 

содействующего становлению духовной личности, обладающей научным 

мировоззрением и национальным самосознанием, способной на основе 

осмысления культурно-исторического опыта цивилизаций, базовых ценностей 

светского общества и понимания его основных тенденций развития 

систематизировать научные знания о религии и ее роли в современном 

историческом процессе. В данном аспекте особое значение имеет Концепция 

государственной политики в религиозной сфере Республики Казахстан на 2017-

2020 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 20 июня 

2017 года № 500, на основе которой будут создаваться и осуществляться 

различные образовательные стратегии. 

3. Учебный предмет «Общество и религия» является по сути  

информационно-просветительским, поэтому в основе педагогического подхода 

к  его обучению являются светскость, неконфессиональность.  

4. Объектом изучения предмета «Общество и религия» является 

многообразие событий, явлений и процессов, происходивших в ходе развития 

религиозной культуры человечества от древнейших времен до современности. 

5. Цель обучения предмету:  

1) формирование у обучающихся представления о месте религии в 

мировом историческом процессе, о многообразии ее взаимосвязей и 

взаимоотношений, о светскости и светских устоях государства и общества на 

основе исключительно научных знаний о религиях; 

2) привитие уважения к религиозной культуре других народов и 

иммунитета к радикальной идеологии религиозного экстремизма и фанатизма. 

6. Задачи обучения предмету: 

1) реализация принципа обеспечения государством светского характера 

системы образования; 

2) формирование у обучающихся научных знаний об истории религий и 

их специфических особенностях; 

3) освоение учащимися знаний о религии как духовном феномене 

человеческой цивилизации, необходимых для анализа современного этапа 
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развития светского общества и прогнозирования собственной 

жизнедеятельности; 

4) осознание обучающимися самоценности светских принципов развития 

общества и уникальности религиозных культур народов мира; 

5) выработка ценностных ориентаций и личностных убеждений учащихся 

на основе светских принципов развития гражданского общества и правового 

государства; 

6) определение роли религии в жизни современного общества и человека; 

7) выявление связей между ценностями различных религий и 

вероисповеданий; 

8) формирование толерантности к различным религиозным культурам и 

традициям; 

9) воспитание религиозной грамотности на основе знаний о религии и ее 

истории; 

10) формирование иммунитета к различного рода псевдорелигиозным 

течениям в обществе, способности дорожить историческими традициями 

казахстанского народа; 

11) развитие у учащихся навыков критического мышления при анализе  

материалов религиозной литературы, электронных ресурсов и СМИ; 

12) развитие у обучающихся навыков коммуникативного общения, 

способности к участию в диалоге по актуальным вопросам в сфере религии. 

7. При изучении предмета «Общество и религия» осуществляются 

межпредметные связи со следующими учебными дисциплинами: «Всемирная 

история», «История Казахстана», «Русский язык», «Русская литература», 

«Казахский язык и литература», «География», «Биология», «Физика», 

«Самопознание».  

 

Глава 2. Базовое содержание учебного предмета 

   

8. Объем учебной нагрузки по предмету «Общество и религия» в 8 классе 

составляет 1 час в неделю, 34 часа в учебном году.  

9. Содержание учебного предмета включает следующие темы:  

1) введение: представление о предмете «Общество и религия», его 

специфике и предназначении. Понятие об обществе и его признаках. Религия в 

обществе. О достижения Казахстана за годы Независимости (1 час);  

2) культура и религия: понятие «культура». Культура материальная и 

духовная. Культура как результат деятельности человека и общества. Религия и 

ее функция. Религия как часть духовной культуры цивилизаций. 

Проникновение религиозного содержания в культуру. Человек как творец, как 

творение культуры и религиозной культуры. Культура и религия в духовной 

структуре общества. Многообразие культур и религий как главная особенность 

современного мира (1 час); 

3) древние культы: истоки зарождения религии. Древнейшие культы: 

понятие, возникновение и характеристика. Тотемизм. Анимизм. Фетишизм. 
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Магия. Шаманизм. Отражение древнейших культов в последующих 

религиозных представлениях человека (1 час); 

4) основы монотеизма: термин «монотеизм» как религиоведческое, 

философское, теологическое (богословское) понятие о единобожии. 

Религиозное представление и учение о Едином Боге. Противоположность 

монотеизма язычеству и политеизму. Иудаизм, христианство и ислам как 

монотеистические религии (1 час); 

5) мировые религии: понятие «мировые религии». Буддизм, 

Христианство, Ислам: исторический контекст. Ареал и масштабы 

распространения мировых религий в современный период. Роль мировых 

религий в сохранении мира и безопасности обществ и государств (1 час); 

6) два взгляда на возникновение человечества: научный и религиозный 

аспекты. Эволюционные и религиозные мировоззрения.  Многообразие 

взглядов на происхождение жизни (1 час); 

7) нравственные принципы в религии: понятие «нравственность». 

Нравственные принципы как определяющее начало в жизни человека и 

общества. Добро и зло: моральный выбор. Религия и нравственность. 

Нравственное содержание мировых религий: общее и особенное (1 час);  

8) религиозные символы и мистика: понятия и представления о 

религиозных символах. Мистика. Символы и мистика как многообразие форм 

религиозного значения. Символы мировых религий, их отображения и значения 

(1 час);  

9) искусство и религия с периода древнего мира по XIV век. Религия и 

эстетика. Искусство как отображение духовного облика цивилизаций. 

Религиозные образы в искусстве (1 час); 

10) искусство и религия с XIV века по настоящий период. Роль искусства 

в обществе и религии. Духовное наследие казахского народа (1 час); 

11) мыслители Запада. Влияние западных мыслителей на формирование 

культуры и прогресса общества (1 час); 

12) мыслители Востока. Вклад мыслителей Востока на формирование 

культуры и прогресса общества (1 час);  

13) история религий в Казахстане: от древности до современности. 

Конфессиональная палитра казахстанского общества (1 час);  

 14) современный человек и религиозные ценности. Статус человека в 

обществе и его духовные потребности. О значении религиозных ценностей в 

жизнедеятельности личности (1 час); 

 15) жизнь человека – высшая нравственная ценность. Понятие 

«ценность». Жизнь человека как высшая нравственная ценность. Религиозные 

учения о жизни и ее ценности (1 час); 

16) свобода выбора и религия. Понятия «свобода», «свобода выбора», 

«свобода совести». Понимание свободы выбора в религиозных традициях. 

Светское государства как гарант обеспечения прав и свобод человека (1 час); 

17) свобода и ответственность. Мыслители человечества о свободе и 

ответственности. Ответственность – саморегулятор деятельности личности, 
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показатель ее социальной и нравственной зрелости. Мировые религии об 

ответственности человека (1 час); 

18) любовь и семейные ценности. Понятие «любовь» как ценность, как 

качество. Любовь – источник создания семьи. Семейные ценности. Роль семьи 

в обществе и государстве (1 час); 

19) любовь к созидательному труду и религия. Понятия «труд», 

«созидательный труд». Любовь как источник созидательного труда. Значение 

труда в религиозных традициях. О роли труда в становлении и развитии 

конкурентоспособного общества и государства (1 час);  

20) глобализация и религия. Понятие «глобализация». Вызовы и угрозы 

глобализации. Отношение мировых и традиционных религий к глобализации  

(1 час);  

21) экстремизм и терроризм как глобальная угроза современному миру. 

Понятия «экстремизм» и «терроризм», виды и их сущность. 

Псевдорелигиозные мотивы экстремизма и терроризма. Почему экстремизм и 

терроризм выбирают религию? Пути распространения идеологии религиозного 

экстремизма и терроризма. Запрещенные в республике экстремистские и 

террористические организации. Законодательная база Республики Казахстан о 

противодействии экстремизму и терроризму (2 часа);  

22) способы вербовки и контроля сознания в деструктивных культах. 

Понятие и представление о деструктивных культах. Группы риска как объект 

вербовки. Методы и приемы вербовки и контроля сознания. О противодействии 

деструктивным культам (1 час); 

23) свободомыслие и атеизм в XXI веке. Понятия «свободомыслие», 

«атеизм». Научное познание в переосмыслении религиозных традиций в 

третьем тысячелетии. Свободомыслие как противостояние фанатизму и 

радикальному экстремизму (1 час); 

24) наука и религия в контексте истории и современности. Научная и 

религиозная традиции познания мира. Современные научные достижения и 

область их применения (1 час);  

25) типология государств по их отношению к религии. Понятие 

«государство». Государство и религия: выстраивание различных систем 

взаимоотношений. Типы государств по их отношению к религии. Светские 

государства. Теократические государства. Смешанные государства (1 час); 

26) Казахстан – светское государство. Светский характер государства как 

важное условие успешного развития республики. Конституция (Основной 

Закон) о светскости государства. Понятие «светскость». Светскость – не атеизм 

(1 час);  

27) борьба добра и зла в религиях XXI века. Понятия «добро» и «зло». 

Мировые религии о добре и зле. Ценность «добро» как нравственное мерило 

общества, личности. Зло как антипод нравственности (1 час); 

28) нормы поведения человека в обществе. Понятие «норма поведения». 

Законы государства как регуляторы нормы поведения личности в обществе. 

Религиозные традиции о поведении человека (1 час); 
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29) межконфессиональная ситуация в современном Казахстане: 

религиозная панорама, состояние и динамика развития религиозной ситуации. 

Государственная политика страны в религиозной сфере. Казахстанская модель 

межэтнического и межконфессионального согласия. Роль Ассамблеи народа 

Казахстана в обществе. Традиции казахстанского народа как основы упрочения 

светских устоев Казахстана (2 часа); 

30) веротерпимость, толерантность и согласие как основа гармоничного 

сосуществования обществ и государств. Понятия и представления о 

веротерпимости, толерантности и согласии: светский и религиозный контекст. 

Фундаментальные ценности светского Казахстана. Президент Республики 

Казахстан о духовной модернизации общества (1 час);  

31) политика Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева в области 

установления мира и межконфессионального согласия в стране и 

международном сообществе. Глобальные инициативы Елбасы по упрочению 

мира и безопасности в мире (1 час); 

32) зачетный урок: общие выводы и заключения по предмету «Общество 

и религия». Защита творческих работ (1 час).  

 

Глава 3. Педагогические подходы к организации учебного процесса 

 
 

10. Ценностно-ориентированный подход: 

1) в обучении  это способ организации и выполнения учебной 

деятельности, получения и использования ее результатов с позиций 

определенных ценностей. Ценностно-ориентированный учебный процесс 

целенаправленно формирует систему ценностей личности обучающегося; 

2) реализуются возможности для формирования казахстанского 

патриотизма, толерантного сознания, уважения к истории, культуре и 

традициям предков, привития уважения к религиозной культуре других 

народов и иммунитета к радикальной идеологии религиозного экстремизма и 

фанатизма; 

3) изучая историю религий в различные исторические периоды,  

обучающиеся систематизируют знания о мировом историческом процессе и о 

месте в нем религии в многообразии ее взаимосвязей и взаимоотношений, о 

светскости и светских устоях государства и общества.  

11. Личностно-ориентированный подход: 

1) в обучении подразумевает субъект-субъектные отношения учителя и 

обучающихся на уроке, демократическое отношение к обучающимся, уважение 

личности, наиболее полное раскрытие и формирование положительных 

морально-этических качеств ученика, его способностей, талантов с учетом 

потенциальных возможностей; 

2) предполагает учет индивидуальных интересов и способностей 

обучающихся, формирование умения определять и отстаивать свою позицию в 

процессе обсуждения сложных вопросов относительно места и роли религии в 

обществе, реализацию права личности самостоятельно оценивать события и 
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делать собственные выводы, иметь собственные убеждения и взгляды на 

рассматриваемые  культурные явления и процессы.  

12. Деятельностный подход: 

1) деятельностный подход означает, что знания и умения формируются в 

процессе активной познавательной деятельности обучающегося, которая 

предполагает самостоятельный поиск, интерпретацию, анализ, обобщение и 

оценку исторических источников и других обучающих ресурсов; 

2) обучающиеся активно участвуют в совместном обсуждении 

проблемных вопросов, в ролевых играх и  активных формах обучения; 

3) особое внимание в учебной программе уделяется использованию 

возможностей по применению и преобразованию новой информации, что 

способствует формированию функциональной грамотности.   

13. Дифференцированный подход: 

1) подразумевает специализацию учебного процесса для различных групп 

обучаемых, создание разнообразных условий обучения для различных групп с 

целью учета особенностей обучающихся; 

2) включает организацию учебной деятельности различных групп 

обучающихся с помощью специально разработанных средств обучения 

предмету и приемов дифференциации деятельности; 

3) условием организации дифференцированной работы является 

применение дифференцированных заданий, которые различаются по 

сложности,  познавательным интересам,  характеру помощи со стороны 

учителя. 

14. Коммуникативный подход: 

1) в обучении  это передача и сообщение информации, обмен знаниями, 

навыками и умениями в процессе речевого взаимодействия двух или более 

людей; 

2) результатом этого подхода является способность осуществлять 

общение посредством языка, то есть передавать мысли и обмениваться ими в 

различных ситуациях в процессе взаимодействия с другими участниками 

общения, правильно используя систему языковых и речевых норм и выбирая 

коммуникативное поведение, адекватное ситуации общения; 

3) процесс обучения включает задания, способствующие формированию 

умений общения, и режимы работы, адекватные условиям реальной 

коммуникации (парная и групповая работа). 

15. Использование информационно-коммуникационных технологий                        

в процессе преподавания учебного предмета «Общество и религия» 

предполагает: 

1) развитие навыков самостоятельной работы, связанных с поиском 

информации, ее отбором, сопоставлением и установлением связи  между 

фактами и явлениями; 

2) использование мультимедийных ресурсов для расширения знаний 

обучающихся;  
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3) использование интерактивных досок для технической поддержки 

активного обучения; 

4) создание творческих проектов по выбранной теме с использованием 

различных видов компьютерной презентации; 

5) использование компьютерных средств коммуникации (например, 

онлайн-уроков, конференций) для развития творческой активности 

обучающихся. 

 

Глава 4. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

16. Предметные результаты. По окончании 8-го класса обучающиеся 

должны знать: 

14) основные базовые понятия предмета «Общество и религия»; 

15) историю и закономерности развития религиозных традиций в 

контексте становления человеческой цивилизации; 

16)  основные нормы светской и религиозной морали, их значение в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе и сфере ближайшего 

окружения личности; 

17)  сущность и значение светских ценностей, нормы высокой этики, 

веры и религии в жизни человека и общества; 

18) о древних культах, мировых и традиционных религиях и их роли в 

духовной культуре, истории и современности Республики Казахстан; 

19)  роль искусства в аккумуляции религиозных представлений 

человечества на различных этапах развития общества;  

20)  вклад мыслителей прошлого и современности в духовное 

просвещение цивилизаций; 

21)  ценность человеческой жизни и сопутствующих ей иных моральных 

качеств для жизнедеятельности в многообразном мультикультурном и 

поликонфессиональном мире; 

22)  динамику и состояние развития религиозной ситуации в стране и 

мире в эпоху глобализации; 

23)  влияние религиозной культуры на прогресс в науке, 

нанотехнологиях, различных аспектах медицины; 

24)  историю религий в Казахстане; 

25)  ключевые звенья государственной политики в религиозной сфере 

Республики Казахстан на среднесрочную перспективу; 

26)  глобальные инициативы Казахстана и его Лидера – Президента 

Республики Казахстан Н.А. Назарбаева – в сохранении и укреплении мира и 

безопасности. 

17. Личностные результаты.  

Обучающиеся должны: 

1) уважать и принимать светские ценности общества и государства; 

2) бережно, уважительно и толерантно относиться к сведениям, фактам и 

знаниям о религиях; 
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3) характеризовать древние культы, мировые и традиционные религии, 

выделяя их виды, существенные признаки, закономерности возникновения и 

развития; 

4) раскрывать на примерах усвоенные понятия и представления о 

религиозной культуре и религиозных традициях цивилизаций; 

5) оперировать и апеллировать понятийным аппаратом предмета 

«Общество и религия»; 

6) анализировать религиозную ситуацию в стране и мире, выявляя общие 

тенденции и различия; 

7) объяснять причинно-следственные и функциональные связи между 

развитием общества, государства, традиционной и духовной культурой народа; 

8) осуществлять поиск соответствующей информации по заданным 

темам, а также сравнивать и сопоставлять полученные материалы, различая в 

них факты и мнения, аргументы и выводы; 

9) формулировать на основе полученных знаний по предмету 

собственные суждения и аргументировать позиции по актуальным вопросам в 

сфере общества и религии; 

10) уметь обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного); 

11) отделять основную информацию от второстепенной, критически 

оценивать достоверность полученной информации о состоянии и динамике 

развития религиозной сферы, передавать содержание информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

12) готовить устное выступление, творческие работы по актуальным 

вопросам в сфере религии; 

13) осуществлять самостоятельный поиск, анализ и использование 

собранной информации в разрезе актуальных проблем по учебному предмету; 

14) ориентироваться в актуальных общественных и конфессиональных 

событиях, определять личную гражданскую позицию; 

15) осуществлять диалог и конструктивное взаимодействие людей с 

разными религиозными убеждениями, культурными ценностями и социальным 

положением; 

16) оценивать происходящие события в религиозной сфере с точки зрения 

казахстанского законодательства и норм морали светского человека, а также 

противодействия религиозному экстремизму и терроризму. 

18. Системно-деятельностные результаты. Обучающиеся должны 

использовать:  

1) знания по предмету «Общество и религия» для укрепления духовной 

безопасности светского государства; 

2) предметные знания в процессе решения учебно-познавательных задач 

по вопросам религии и государственно-конфессиональных отношений; 

3) знания и умения при оценке происходящих событий в религиозной 

сфере с точки зрения казахстанского законодательства и норм высокой этики; 
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4) знания при распознавании идеологии религиозного фанатизма, 

экстремизма и терроризма; 

5) критическое мышление при восприятии информации, получаемой из 

СМИ, социальных сетей, через межличностное общение и массовую 

коммуникацию; 

6) знания для анализа текущей религиозной ситуации в стране и мире; 

7) понятия и представления при обработке материалов религиозного 

содержания; 

8) понятийный аппарат предмета для синтезирования духовных 

ценностей как величайшего наследия всего человечества; 

9) научную и популярную информацию об обществе и религиях для 

использования в проектно-исследовательской деятельности; 

10) знания предмета для выработки достойного поведения в обществе, в 

коллективе, в семье и сфере ближайшего окружения; 

11) знания и навыки для умения вести диалог с представителями иных 

этносов и конфессий, для достижения в общении и диалоге согласия и 

взаимопонимания, нахождения  общих целей и сотрудничества во имя их 

достижения. 
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Приложение 4 

Вопросы и задания зачетному уроку 

1. Что такое общество? А что такое религия? 

2. Как взаимосвязаны религия и культура? 

3. Какие разновидности древних культов вы знаете? 

4. В чем по вашему мнению, заключается сущность монотеизма? 

5. Какие мировые религии существуют? Дайте их характеристику. 

6. Как объясняют возникновение человечества креационизм и 

эволюционизм? 

7. Что такое нравственные принципы и как они отражены в религиях? 

8. Какие символы религий вы знаете? Охарактеризуйте их значение. 

9. Какую роль сыграла религия в развитии искусства древних 

государств? 

10. Опишите художественные стили искусства эпох Возрождения и 

Просвешения. 

11. Каково влияние религии ислам на искусство казахского народа? 

12. Назовите мыслителей Запада. Какие  общечеловеческие ценности 

волновали их? 

13. Назовите мыслителей Востока. Какой вклад они внесли в развитие 

общественного сознания? 

14. Каковы доисламские верования казахов? Дайте пояснения. 

15. Расскажите о проникновении таких религий, как ислам, православие, 

католицизм, протестанцизм, иудаизм и буддизм на территорию Казахстана. 

16. Какие ценности, на наш взгляд,имеют важное значение для 

современного человека? 

17. Каково отношение мировых религий к жизни человека как высшей 

ценности? 

18. Что означает понятие «свобода выбора» в светском обществе? 

19. Почему ответственность является нравственной позицией, 

определяющей поведение и поступки человека? 

20. Согласны ли вы с утверждением, что любовь вступает важнейшим 

основанием счастья? Какое место понятие «любовь» занимает в мировых 

религиях? 

21. Какова роль труда в религиозных традициях? 

22. Что такое понятие «глобализация»? Каковы  позитивные и негативные 

стороны данного явления? 

23. Что означает «экстремизм» и «терроризм»? Почему экстремизм и 

терроризм выступают под религиозноми лозунгами? 
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24. Какие меры приняты в Казахстанепо противодействию экстремизму и 

терроризму? Охарактеризуйте их. 

25. Каковы способы и методы вербовки в деструктивные культы? 

Расскажите о них. 

26. Что такое «свободомыслие»и каковы его формы? 

27. Что вы знаете о типах взаимоотношений современной науки и 

религии? Назовите их. 

28. В чем заключаются различия светского и теократического 

государства? Охарактеризуйте их. 

29. Расскажите о государственной политике светского Казахстана, 

проводимой в религиозной сфере. 

30. Какое место в религиях занимают понятия «добро» и «зло»? 

Приведите примеры. 

31. Какие нормы регулируют поведение человека в обществе? В чем 

заключается оссобенности этических норм в исламе и христианстве? 

32. В чем заключается уникальность казахстанской модели 

межконфессионального согласия? 

33. Что обозначают понятия «веротерпимость», «толерантность» и 

«согласие» для казахстанского общества? 

34. Какие миротворческие инициативы выдвинул Первый Президент 

Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев? Какую роль сыграли 

его инициативы в гармонии и безопасности современного мира? 
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Приложение 5 

Тематический план предмета «Общество и религия» 

 

№  Тема урока Цели урока Кол-

во 

часов 

Учебник  

1 Введение:  общество 

и религия в зеркале 

истории 

- объяснять роль и значение общества в жизни 

человека; 

- определять значение религии в обществе; 

- оценивать необходимость и важность 

сохранения ценностей светского Казахстана. 

1 Введение  

2 Культура и религия - устанавливать взаимосвязь культуры и 

религии; 

- оценивать роль культуры и религии в жизни 

человека и общества. 

1 §1 

3 Древние культы - объяснять причины возникновения древних 

культов; 

- характеризовать древние религиозные 

верования.  

1 §2 

4 Основы монотеизма - определять типы религий по признакам; 

- объяснять истоки зарождения монотеизма и 

его сущность; 

- раскрывать сильные и слабые стороны  

монотеизма. 

1 §3 

5 Мировые религии - определять отличительные особенности 

национальных и мировых религий; 

- характеризовать мировые религии и основные 

черты их вероучения; 

- оценивать роль мировых религий в сохранении 

мира и безопасности обществ и 

государств. 

1 §4 

6 Два взгляда на 

возникновение 

человечества 

- пояснять мифологические предания  о 

возникновении мира, происхождении человека и 

всего сущего; 

- обосновывать сущность эволюционных и 

религиозных мировоззрений о возникновении 

человечества; 

- оценивать важность научных подходов в 

познании мира.  

1 §5 

7 Нравственные 

принципы в религии 

- обосновывать нравственные принципы, 

выработанные человечеством; 

- соотносить нравственные принципы и 

этические нормы религиозных учений; 

- составлять портрет современного человека, 

обладающего высокими нравственными 

качествами. 

1 §6 

8 Религиозные 

символы и мистика 

- распознавать религиозные символы; 

- обосновывать смысловое значение символов; 

- доказывать присутствие мистики в жизни 

1 §7 
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отдельных людей. 

9 Искусство и религия 

с периода древнего 

мира по XIV век 

- устанавливать взаимосвязь искусства и 

религии; 

- определять отличительные особенности  

искусства древних цивилизаций и значение 

религии в их развитии. 

1 §8 

10 Искусство и религия 

с XIV ВЕКА по 

настоящее время 

- различать искусство эпох Возрождения, 

Просвещения, Нового и Новейшего времени; 

- определять отличительные особенности 

искусства казахского народа; 

- доказывать более светский характер искусства, 

начиная с Нового времени. 

1 §9 

11 Мыслители Запада - обосновывать значимость трудов и идей 

великих мыслителей Запада в развитии 

общественной мысли; 

- оценивать вклад  мыслителей Запада в 

развитие мировой цивилизации. 

1 §10 

12 Мыслители Востока - определять основные идеи наследия 

мыслителей Востока; 

- оценивать их вклад в научное познание мира. 

1 §11 

13 История религии в 

Казахстане: от 

древности до 

современности 

- анализировать и обосновать историю 

распространения религии на территории 

Казахстана; 

- устанавливать взаимосвязь исторических 

событий с распространением религий в 

республике; 

-оценивать положение религии в современном 

Казахстане с позиции казахстанского 

законодательства и норм морали светского 

человека.  

1 §12 

14 Современный 

человек и 

религиозные 

ценности 

- определять ценности, имеющие важное 

значение для современной личности; 

- устанавливать связь между религиозными 

ценностями и современными ценностями; 

- оценивать важность обеспечения в светском 

государстве соблюдения всех современных 

ценностей. 

1 §13 

15 Жизнь человека – 

высшая 

нравственная 

ценность 

- осознавать ценность человеческой жизни; 

- определять отношение мировых религий к 

жизни человека; 

- планировать свое будущее, исходя из 

выбранного идеала. 

1 §14 

16 Свобода выбора и 

религия 

- доказывать актуальность свобод человека в 

современном обществе; 

- определять понимание свободы выбора в 

религиозных традициях; 

- оценивать значимость свободы выбора в 

светском обществе. 

1 §15 

17 Свобода и 

ответственность 

- устанавливать взаимосвязь понятий «свобода» 

и «ответственность»; 

- сопоставлять нравственную и религиозную 

1 §16 
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позиции ответственности. 

18 Любовь и семейные 

ценности 

- составлять характеристику семьи, основанную 

на общечеловеческих ценностях. 

- определять отношение религий к семейным 

ценностям; 

- оценивать важность семейных ценностей, 

складывающихся на основе любви. 

1 §17 

19 Любовь к 

созидательному 

труду и религия 

- обосновывать основополагающую роль труда в 

жизни человека; 

- оценивать значение труда в жизни человека, 

развитии общества и государства. 

1 §18 

20 Глобализация и 

религия 

- строить логическую цепь событий и явлений, 

способствовавших сближению цивилизаций, их 

интеграции и глобализации; 

- определять позитивные и негативные стороны 

глобализации;  

- формулировать  основные принципы  

взаимодействия религий, способствующие 

позитивной глобализации. 

1 §19 

21

-

22 

Экстремизм и 

терроризм как 

глобальная угроза 

современному миру 

- характеризовать экстремизм и терроризм как 

угрозу международной безопасности государств 

и обществ; 

- определять причины выбора экстремистами и 

террористами религии в качестве своего 

главного орудия; 

- анализировать состояние религиозной 

ситуации в стране, мире и оценивать 

происходящие события с позиции 

казахстанского законодательства. 

2 §20-21 

23 Способы вербовки и 

контроля сознания в 

деструктивных 

культах 

- осознавать  истинные цели деструктивных 

групп; 

- анализировать методы и способы вербовки в 

деструктивные культы. 

1 §22 

24 Свободомыслие и 

атеизм в XXI веке 

- определять причины и динамику развития 

свободомыслия; 

- установить отличительные особенности форм 

свободомыслия; 

- оценить важность свободомыслия на 

современном этапе.  

1 §23 

25 Наука и религия в 

контексте истории и 

современности 

- исследовать особенности взаимоотношений 

науки и религии с эпохи древности до 

современности; 

- формулировать на основе исследования 

собственные суждения и аргументы; 

- доказывать прогрессивность научных 

достижений и открытий. 

1 §24 

26 Типология 

государств по их 

отношению к 

религии 

- характеризовать основные признаки 

государства; 

- сопоставлять разные типы государств по их 

отношению к религии; 

- оценивать степень свободы человека в 

государствах, разных по отношению к религии. 

1 §25 
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27 Казахстан – светское 

государство 

- определять ценности светского Казахстана; 

- характеризовать нормы светской морали, их 

значение для обеспечения свободы личности; 

- обосновывать суждения, оценивать, приводить 

доказательства (в том числе от 

противного) о светских принципах нашего 

государства с позиции интересов народа. 

1 §26 

28 Борьба добра и зла в 

религиях XXI века 

- характеризовать понятия «добро» и «зло»; 

- определять отношение религий к этим 

нравственным категориям; 

- раскрывать на примерах религиозной культуры 

и традиций проявления добра или зла. 

1 §27 

29 Нормы поведения 

человека в обществе 

- систематизировать и обосновывать основные 

нормы поведения человека в обществе;  

- определять роль религии в развитии норм 

поведения; 

- оценивать нормы поведения в светском 

казахстанском обществе, исходя из интересов 

его народа.  

1 §28 

30

-

31 

Межконфессиональн

ая ситуация в 

современном 

Казахстане 

- исследовать религиозную ситуацию в нашей 

стране; 

- анализировать государственную политику в 

религиозной сфере посредством изучения 

важных документов; 

- характеризовать межконфессиональную 

палитру Казахстана. 

2 §29-30 

32 Веротерпимость, 

толерантность и 

согласие как основа 

гармоничного 

сосуществования 

обществ и 

государств 

- характеризовать ценности казахстанского 

общества: веротерпимость, толерантность и 

согласие; 

- определять ключевые приоритеты 

государственной политики в религиозной сфере; 

- объяснять причинно-следственные связи 

развития духовной культуры общества и 

государства. 

1 §31 

33 Политика 

Президента 

Республики 

Казахстан 

Нурсултана 

Назарбаева в 

области 

установления мира и 

межконфессиональн

ого согласия в 

стране и 

международном 

сообществе 

- обосновывать глобальные инициативы 

Казахстана и его лидера – Президента 

Н. А. Назарбаева в сохранении мира и 

безопасности; 

- оценивать политику Н. А. Назарбаева в 

обеспечении диалога конфессий, с целью 

установления доверия и согласия в обществах и 

государствах. 

1 §32 

34 Зачет  1 Вопросы 

к зачету 
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