






К,азаl\стан Республикасы 
Бiлiм жане Fылым министрiнiц 
2017 жылFы «27 » шiлдедегi 
№ 352 б�рЫFЫНа 174-1\ОСЫМШа 

К,азаl\стан Республикасы 
Бiлiм жане Fылым министрiнiц 
2013 ЖЫЛFЫ 3 сауiрдегi №115 
б�рЫFЫНа 392-1\ОСЫМШа 

Жалпы орта. б•л iм беру денrе11 iHI и 
коrr.мды к-rумз нитарлык баrыттаrы 10-11-сын ыптарrа арн алrан 

« К.аз юс т•.1 i � n;iнi нен жюtарты.,ган ма1ЩН.даrы 
улгiлiк 4.1:К.У баf'дарламасы 

1-тарау. Жалпы ережелер

1. 01\у баFдарламасы К,азаl\стан Республикасы У кiметiнiц 2012 жылFы
23 тамыздаFы №1080 1\аулысымен бекiтiлген Орта бiлiм берудiц (бастауыш, 
негiзгi орта, жалпы орта бiлiм беру) мемлекеттiк жалпыFа мiндеттi стандартына 
сайкес азiрленген. 

2. Жалпы орта бiлiм беретiн мектептерде «К,азаl\ тiлi» панiн ОJ\Ытудьщ
маl\саты - ана пшн 1\адiрлейтiн, 1\ОFамдьщ манiн тусiнетiн Т:\UIFa 1\алыптастыру, 
сондай-аl\ l\a3al\ адеби тiлi нормаларын саl\тап, щрыс 1\ОЛдана бiлуге, еркiн 
сейлесуге жане сауатты жазуFа уйрету. 

3. «К,азаl\ тiлi» OI\Y панiн ОI\Ытудьщ негiзгi мiндеттерi:
1) l\a3al\ тiлiн ана тiлi ретiнде тани отырып, емiрлiк 1\ажетт1шктерiнде

коммуникативтiк арекеттер турiнде (тьщдалым, 01\ЫЛЫМ, айтылым, жазылым) 
сауаттыльщпен 1\ОЛдану даFдьшарын 1\алыптастырады; 

2) бiлiм алушыларда l\a3al\ тiлiн кунделiктi езi еркiн 1<олданып журген
1\арым-1\атынас �wралынан ендi оны тiлдiк зацдыльщтар негiзiнде танып-бiлу 
даFдыларын 1\алыптастырады; 

3) l\a3al\ тiлi жуйесiн �wраушы кiшi жуйелердi, тiл бiрлiктерiн жане
олардьщ табиFатын танып бiледi; 

4) тiл бiрлiктерiнiц 1\арым-1\атынас !WРалы болу, ойды бiлдiру, таным
�wралы болу, аl\паратты саl\тау !WРалы болу 1\асиеттерiн функционалдьщ
коммуникативтiк баFдарда танып-бiледi, соFан лайьщты машьщтар мен 
даFдыларды 1\алыптастырады. 

5) «К,азаl\ тiлi» панi баFдарламасы бiлiм алушыньщ тiл сауаттылыFы мен
сейлеу сауаттылыFын, сез байлыFын, басl\алармен еркiн 1\арым-1\атынасl\а тусу 
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Қазақстан Республикасы 
Бiлiм жəне ғылым министрiнiң 
2017 жылғы «27» шiлдедегi 
№ 352 бұйрығына 173-қосымша 

Қазақстан Республикасы 
Бiлiм жане ғылым министрiнiң 2013 
жылғы 3 сəуiрдегi №115 бұйрығына  
391-қосымша  

Жалпы орта білiм беру деңгейінің 
жаратылыстану-математикалық бағыттағы 10-11-сыныптарға арналған 

«Қазақ тілі»  nəнінен жаңартылған мазмұндағы
үлгiлiк оқу бағдарламасы 

1-тарау. Жал.n f..,] ережелер

1. Оку ( :1'" дat-:.r.: ]Ма сы I(!u[j.кcтaFi Республикас ы У к iметiн i н: 20 l 2 жылrы 
23 тамыздаrы N!:' l01�C Х�/лысымсн бскi1"i11rен Орта бiлзм берупi.н. (баст�уыш, 
нeriзJi ("JPTJ. ж�л пы оr,т.-.: бj .r;� 1.1 С:ер)') мемлекепiк жал пъ1tа м i идеттi 
стан:д,артьrна с�йксс. i[)JI рленген. 

2. Жа1п1 ы о рта бiлi:м беретj н мекrеп-rсрд� ��зак. -riл i )) п�нiн Оk.Ы1)·ды1' 
максаты - аш1 '!'; 11ir.1 :.t.;aдipпert-riн, коF"амд.ы.� м:Jоиiн тусiнет1н т�rа и:апып-rасrnру, 
сонд.ай�ак: казак ;��.сби тiлi нормалармн caкran. щрыс 1\ОЛJ\�Н� 6iлyte, еркiн 
ceй.n:ecyre };\-d�e :G�уаттм жазуrа уй рсту. 

3. «1(a%.i< -�-i rti � ок:у П;}Нiн о�ыту ды li иеriз ri мiндетrерj :
1} ка1а:к ·:·iл =�-� ана тiлi ретi нде тан и отырь.ш, е мiрлiк К8Же'Пiл j 1<Терi нде

ком муни ка1ъ.�-::-� : Jpe кетrер -турi 11де { ты и.палым i ок;t-т лым. айтыл ы м, жа.,ьшым) 
�ауапъшыУ..: � � ·.· ,-') Jщану даi",1�ыларh1 t1 :кмыптасты рады� 

2) бi.пi м �uтушыларда :казак тiл i н IcY ндел i rпi 0з i ерк i н )(о.rщанып Жj'pt""e н
карым • �ть.аiа::, ::JJps.11ы 11ан- епдj оны тin.дik :3-al шыл ыю[jр н-егi.1iнде та:н Ь[J 1 ·бi лу 
даr АЬJ пары н K�.ri Ы 1l1-ai.:1·ыpaдt-,[; 

З} t.,аЗаУ,:-, 1 iл i жуйесi н к.wаушьJ кi щ i жуйепер,1.1.i, тi.11 бiрлiктерi н жJне 
ол ::.рl(ы н тae:J�J:·,?.. �-ы:н таньш бiледi; 

4) тi"! t::p1[i.ктi=piнiн к.арым-х;::.тътас G'-l)З.JЫ Gолу, ой;ц.1 б1.тщiру, таным
�алы бо.11у, �J-:пар�ттьr саюау tq:раЛЫ бо.1у 1v1СRеттерiн фунющоналдык-
1\О:ммун иiса ·J·y, · 111 ·i=c: баr дард..а -rаш,1 rт бiледi i {:.ora11 лаАыкrы машык.тар мен. 
даrдыпа.рд ь� · , .:.. ·. ъ ·. нтаfтыра.ды; 

:5) �: '.�- ... ..,..: i�.i >:.- п�н j баr дарламасы G �.л i м алушынын тiл сауаттыпыfЪI мен
сеЛлеу C.ilya"!'lъi.r.:.; · .::.:n. -=-�з байлыrын� 6асха.пармеи еркiн к.а.рЕ.1м-катын[jска. тусу 
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