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«Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім 

беру стандарттарын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы  

№ 1080 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы 

 

 

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

1. «Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті 

білім беру стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің              

2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысына (Қазақстан Республикасының 

ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 67, 958-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар 

енгізілсін: 

1-тармақ мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын: 

«2-1) бастауыш білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті 

стандарты;»; 

көрсетілген қаулымен бекітілген Орта білім берудің (бастауыш, негізгі 

орта, жалпы орта білім беру)  мемлекеттік жалпыға міндетті стандартында: 

25, 26-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын: 

«25. «Өмір қауіпсіздігінің негіздері» оқу курсының мазмұнын                       

2-4-сыныптарда дүниетану оқу курсының шеңберінде: жылдық оқу жүктемесі 

2-3-сыныптарда 6 сағаттан, 4-сыныпта  10 сағаттан бастауыш сынып 

мұғалімдері іске асырады; 5-9-сыныптарда «Дене шынықтыру» оқу курсының 

шеңберінде 15 сағаттық жылдық оқу жүктемесімен дене шынықтыру мұғалімі 

іске асырады; 10-11-сыныптарда «Алғашқы әскери дайындық» оқу курсының 

аясында 25 сағаттық жылдық оқу жүктемесімен алғашқы әскери дайындық 

пәнінің оқытушы-ұйымдастырушылары іске асырады. Өмір қауіпсіздігінің 

негіздерін оқыту сабақтары міндетті болып табылады және оқу уақытында 

жүргізіледі. 

26. «Жолда жүру ережелері» оқу курсының мазмұны 2-4-сыныптарда 

мынадай оқу курстарының шеңберінде іске асырылады: «Ана тілі», «Музыка», 

«Бейнелеу өнері», «Технология»; 5-8-сыныптарда сабақтан тыс уақытта, сынып 

сағаттары мен факультативтер есебінен іске асырылады.»; 
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35, 36, 37-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын: 

«35. Оқу жылының ұзақтығы 2-11-сыныптарда 34 оқу аптасын құрайды. 

 36. Білім алушылардың апталық оқу жүктемесінің ең жоғары көлемі 

сыныптағы және сыныптан тыс (факультативті, жеке және үйірме сабақтары) 

оқу жұмыстарының барлық түрлерін қоса алғанда,   

2-сыныпта – 25 сағаттан, 3-сыныпта – 29 сағаттан, 4-сыныпта – 29 сағаттан,  

5-сыныпта – 32 сағаттан, 6-сыныпта – 33 сағаттан, 7-сыныпта – 34 сағаттан,  

8-сыныпта – 36 сағаттан, 9-сыныпта – 38 сағаттан, 10-сыныпта – 39 сағаттан, 

11-сыныпта – 39 сағаттан аспауы тиіс. 

37. Оқу жылында 2-11-сыныптардағы каникул уақытының ұзақтығы 

кемінде 30 күнді құрайды. Оқу жылы ішінде 3 рет каникул беріледі: күзде, 

қыста және көктемде. Каникулдың нақты мерзімін Қазақстан Республикасының 

білім саласындағы уәкілетті органы белгілейді.»; 

48-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 

«48. Пәндік нәтижелер 2-4-сыныптарда базалық деңгейде, кейінгі 

сыныптарда үш деңгейде: базалық (міндетті) деңгейде, жетік мүмкіндік 

деңгейінде 5-11-сыныптарда (белгілі бір пәнді таңдау кезінде 1 сағат көлемінде 

вариативтік компонентті игеру үшін) және жетік бейіналды деңгейде                    

8-9-сыныптарда/жетік бейіндік деңгейде 10-11-сыныптарда (жалпы орта білім 

беретін ұйымдар таңдаған пәндерді тереңдетіп оқуға арналған үлгілік оқу 

жоспарларының нұсқаларын игеру үшін) белгіленеді.»; 

65-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 

«65. Сыныпты екі топқа бөлу қалалық жалпы орта білім беретін 

ұйымдарда сыныптарда білім алушылар 24-ке немесе одан артық, ауылдық 

жерлерде білім алушылар 20-ға немесе одан артық, шағын жинақты 

мектептерде кемінде 10-ға толған жағдайда: 

1) оқыту қазақ тілінде жүргізілмейтін 2-11-сыныптарда қазақ тілі 

бойынша; 

2) оқыту қазақ тілінде жүргізілмейтін 5-11-сыныптарда қазақ әдебиеті 

бойынша; 

3) оқыту қазақ, ұйғыр, тәжік және өзбек тілдерінде жүргізілетін                           

3-11-сыныптарда орыс тілі бойынша; 

4) 2-11-сыныптарда шетел тілі бойынша; 

5) 5-11-сыныптарда информатика бойынша; 

6) бейінді пәндер бойынша; 

7) 5-11-сыныптарда технология бойынша (сынып толымдылығына 

қарамастан ұлдар мен қыздар топтары); 

8) 5-11-сыныптарда дене шынықтыру бойынша сабақтарды жүргізу 

кезінде жүзеге асырылады.»; 

көрсетілген қаулы осы қаулыға қосымшаға сәйкес қосымшамен (бұдан 

әрі – қосымша) толықтырылсын. 

2. Осы қаулы 2017 жылғы 1 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілетін 

қосымшаның 10-тармағының 2) тармақшасын, 2018 жылғы 1 қыркүйектен 

бастап қолданысқа енгізілетін қосымшаның 10-тармағының 3) тармақшасын, 

2019 жылғы 1 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілетін қосымшаның               
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10-тармағының 4) тармақшасын қоспағанда, 2016 жылғы 1 қыркүйектен 

бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс. 

 

 

Қазақстан Республикасының 

Премьер-Министрі                                                                К. Мәсімов 
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Қазақстан Республикасы             

           Үкіметінің  

2015 жылғы «25 » сәуірдегі  

№ 327 қаулысына  

қосымша 

 

Қазақстан Республикасы             

         Үкіметінің  

2012 жылғы 23 тамыздағы 

№ 1080 қаулысымен  

           бекітілген  

 
  

Бастауыш білім берудің мемлекеттік  

жалпыға міндетті стандарты 

 

1. Жалпы ережелер 

 

 1. Осы Бастауыш білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты 

(бұдан әрі – Стандарт) «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан 

Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 56-бабына сәйкес әзірленді және білім 

алушылардың дайындық деңгейіне, бастауыш білім беру мазмұнына, оқу 

жүктемесінің ең жоғарғы көлеміне қойылатын талаптарды айқындайды. 

2. Бастауыш білім берудің жалпы білім беретін бағдарламаларын іске 

асыратын білім беру ұйымдары (бұдан әрі – білім беру ұйымдары) меншік 

нысандары мен ведомстволық бағыныстылығына,  сондай-ақ оқыту тіліне 

қарамастан білім беру қызметін: 

1) осы Стандартқа; 

2) оқу бағдарламалары мен үлгілік оқу жоспарларына; 

3) Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы уәкілетті органы 

белгіленген тәртіппен бекіткен басқа да нормативтік құқықтық және құқықтық 

актілерге сәйкес жүзеге асырады. 

3. Стандартты қолдану: 

1) оқытудың күтілетін нәтижелері түрінде көрсетілген бастауыш білім 

берудің  мақсаттары жүйесіне қол жеткізу есебінен оқыту мен тәрбиелеудің 

сапасын арттыруға; 

2) мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде білім беру процесін 

ұйымдастыру үшін қажетті жағдайлар жасау арқылы үштілді білім беру 

саясатын іске асыруға; 

3) қолданбалы сипаттағы міндеттерді шешу үшін білім алушылардың 

теориялық білім негіздерін меңгеруі мен алған білімдерін қолдана білуін 

дамытуды көздейтін бастауыш білім берудің академиялық және практикалық 

бағыттылығының үйлесімділігіне; 

4) білім алушылардың жас ерекшеліктерін ескере отырып, оқу пәндері 

мазмұнының тереңдігі мен күрделілігін қамтамасыз ететін пәндік білім мен 
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дағдыларды кезең-кезеңмен толықтырып отыруға; 

5) күнделікті білім беру процесінің мазмұндық негізін айқындайтын білім 

берудің құндылықтары мен оқытудан күтілетін нәтижелер жүйесінің өзара 

байланыстылығы мен өзара шарттылығына негізделген оқыту мен тәрбиелеудің 

бірлігі қағидатын іске асыруға; 

6) балалардың денсаулығын сақтауды қамтамасыз етуге, сондай-ақ білім 

алушылардың ерекше білімге деген қажеттіліктері мен қосымша білім беру 

қызметтерін алу қажеттіліктерін қанағаттандыруға қолайлы жағдайлар жасауға; 

7) орта білім беру ұйымдарының типтері мен түрлерінің әртүрлілігі 

жағдайында бастауыш білім берудің баламалылығын қамтамасыз етуге; 

8) білім беру ұйымдарындағы инновациялық практиканы қолдау мен 

дамытуға; 

9) білім сапасын қамтамасыз ету бойынша білім беру ұйымдарының 

қызметін объективті бағалауды ұйымдастыруға бағытталған. 

4. Стандарт: 

1) білім беру ұйымдарының әртүрлі типтері мен түрлері үшін бастауыш 

білім берудің үлгілік оқу жоспарын; 

2) бастауыш білім берудің пәндері бойынша оқу бағдарламаларын; 

3) пәндер бойынша оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді; 

4) пәндер бойынша білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау 

критерийлерін; 

5) білім беру ұйымдарында оқыту мен тәрбиелеуден күтілетін 

нәтижелерге қол жеткізуді  қамтамасыз ететін басқару жүйесін; 

6) білім беру ұйымдарының білім беру процесін мониторингтеу жүйесін; 

7) білім беру ұйымдарының білім беру процесін материалдық-

техникалық, ақпараттық қамтамасыз етуге қойылатын бірыңғай талаптарды; 

8) білім сапасын қамтамасыз ету бойынша білім беру ұйымдарының 

қызметін бағалау параметрлерін әзірлеу үшін негіз болып табылады. 

5. Білім беру ұйымдары тәрбиелеудің, оқыту мен дамытудың әртүрлі 

әдістерін, нысандарын және педагогикалық технологияларын қолдану арқылы 

білім алушылардың Стандартта айқындалған оқытудан күтілетін нәтижелерге 

қол жеткізуі үшін денсаулық сақтайтын ортаны қамтамасыз етеді. 

6. Стандартта Заңға сәйкес терминдер мен анықтамалар қолданылады. 

Оларға қосымша мынадай терминдер мен олардың анықтамалары енгізілді: 

1) бастауыш білім берудің базалық мазмұны – типіне, түріне және меншік 

нысанына, сондай-ақ оқыту тіліне қарамастан білім беру ұйымдарында оқып 

білуге міндетті бастауыш білім беру мазмұнының құрамы, құрылымы мен 

көлемі; 

2) оқу жүктемесінің вариативтік компоненті – білім алушылардың білімге 

деген қажеттіліктеріне сәйкес білім беру ұйымы айқындайтын үлгілік оқу 

жоспарының құраушы компоненті; 

3) сабақтан тыс іс-әрекет – білім беру ұйымындағы біртұтас оқу-тәрбие 

процесінің құраушы бөлігі, үлгілік оқу жоспарында айқындалған оқу 

жүктемесінен тыс іске асырылатын білім алушылардың бос уақытын 

ұйымдастыру нысандарының бірі; 
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4) сыртқы жиынтық бағалау – негізгі орта және жалпы орта білім беру 

аяқталғаннан кейін меңгерген білім мен қалыптасқан дағдылар деңгейін 

айқындау; 

5) ішкі жиынтық бағалау – оқу тоқсанының соңында оқу 

бағдарламасының бөлімдерін оқып аяқтағаннан кейін білім алушылардың 

меңгерген білімі мен қалыптасқан дағдылары деңгейін айқындайтын бағалау; 

6) білім беру саласы – мәндес оқу пәндерінің жиынтығын қамтитын  

бастауыш білім берудің базалық мазмұнының құраушы бөлігі; 

7) ерекше білім беру қажеттіліктері (мұқтаждықтар) – дене бітімінде және 

ақыл-есінде кемістігі бар балаларды қоса алғанда, білім алуда қандай да бір 

себептермен тұрақты немесе уақытша қиындықтарға тап болатын балалардың 

қажеттіліктері; 

8) оқу жүктемесінің инвариантты компоненті – білім беру ұйымдарында 

типіне, түріне және меншік нысанына, сондай-ақ оқыту тіліне қарамастан 

барлық білім алушылардың оқып білу үшін міндетті оқу пәндерін айқындайтын 

үлгілік оқу жоспарының құраушы компоненті; 

9) инклюзивті білім беру – білім беру бағдарламаларына сәйкес басқа да 

санаттардағы білім алушылардың тең қолжетімділігін көздейтін даму 

мүмкіндіктері шектеулі адамдарды бірге оқыту мен тәрбиелеу, арнайы 

жағдайларды қамтамасыз ету арқылы түзету-педагогикалық және әлеуметтік 

қолдау; 

10) бағалау критерийлері – мұғалім мен оқушыға формативті бағалау 

кезінде оқытудың мақсатына қол жеткізгенін тануға мүмкіндік беретін 

тұжырым (табыс критерийі) және ішкі жиынтық бағалау кезінде білім 

алушының жұмысты қаншалықты орындағанын бағалауға мүмкіндік беретін 

тұжырымдар (балдарды қою критерийлері); 

11) білім беру процесін мониторингтеу – білім беру ұйымдарында білім 

беру процесін жүзеге асырудың нәтижелері мен жағдайларындағы 

өзгерістердің динамикасын жүйелі бақылау, диагностикалау, талдау, бағалау 

және жай-күйін болжау; 

12) үлгілік оқу жоспары – оқу пәндерінің (сабақ) тізбесін регламенттейтін 

және тиісті білім беру деңгейінің оқу жүктемесінің инварианттық және 

вариативтік компоненттерінің көлемін айқындайтын құжат; 

13) формативті бағалау – сабақта және/немесе үйдегі күнделікті жұмыс 

барысында білім алушылардың меңгерген білімдері мен қалыптасқан 

дағдыларының ағымдағы деңгейін айқындайтын және ол оқыту барысында 

білім алушылар мен мұғалім арасындағы жедел өзара байланысты жүзеге 

асыратын, білім алушыларға жаңа материалды меңгеру кезеңінде тапсырманы 

қаншалықты дұрыс орындағанын және оқыту мақсаттарына қол жеткізгенін 

түсінуге мүмкіндік беретін бағалау. 

7. «Білім алушылардың дайындық деңгейіне қойылатын талаптар» деген 

бөлімде бастауыш білім берудің белгілі бір білім беру саласына енетін пәндер 

бойынша ұзақ мерзімді сипаттағы мақсаттар жүйесі түріндегі оқытудан 

күтілетін нәтижелер көрсетілген. 

8. «Бастауыш білім беру мазмұнына қойылатын талаптар» деген бөлімде 
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типіне, түріне және меншік нысанына, сондай-ақ оқыту тіліне қарамастан білім 

беру ұйымдарында оқып білуге міндетті бастауыш білім беру мазмұнының 

құрамы, құрылымы мен көлемі көрсетілген. 

9. «Білім алушылардың оқу жүктемесінің ең жоғары көлеміне қойылатын 

талаптар» деген бөлімде апталық оқу жүктемесі, оқу жылының ұзақтығы, 

бастауыш білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын меңгеру 

мерзімі, топтарға бөлу үшін сыныптардың толымдылығы көрсетілген. 

10. Стандарт кезеңмен-кезеңмен:  

1) 2016 жылғы 1 қыркүйектен бастап 1-сыныптарда; 

2) 2017 жылғы 1 қыркүйектен бастап 2-сыныптарда; 

3) 2018 жылғы 1 қыркүйектен бастап 3-сыныптарда; 

4) 2019 жылғы 1 қыркүйектен бастап 4-сыныптарда енгізіледі. 

 

2. Білім алушылардың дайындық деңгейіне қойылатын талаптар 

 

11. Білім алушылардың дайындық деңгейі «Тіл және әдебиет», 

«Математика және информатика», «Жаратылыстану», «Адам және қоғам», 

«Технология және өнер», «Дене шынықтыру» сияқты бірнеше мәндес оқу 

пәндерін біріктіретін әрбір білім саласының ерекшеліктері ескеріле отырып 

жобаланған оқытудан күтілетін нәтижелер арқылы айқындалады. 

12. «Тіл және әдебиет» білім беру саласының мазмұны: 

1) қазақ тілінде оқытатын сыныптарда «Сауат ашу», «Әдебиеттік оқу», 

«Қазақ тілі» пәндері, орыс тілінде оқытатын сыныптарда «Русский язык», 

оқыту қазақ тілінде жүргізілмейтін сыныптарда «Қазақ тілі», оқыту орыс 

тілінде жүргізілмейтін сыныптарда «Орыс тілі», «Ағылшын тілі» оқу 

пәндерінде іске асырылады; 

2) Қазақстан аумағында жинақы тұратын этностардың тілінде оқытатын 

білім беру ұйымдарында «Тіл және әдебиет» білім беру саласына осы этностың 

«Ана тілі мен әдебиеті» қосымша енеді. Ұйғыр, өзбек, тәжік тілдерінде 

оқытатын білім беру ұйымдарына арналған «Ана тілі» оқу пәні үлгілік оқу 

жоспарының инвариантты компонентіне енеді. 

13. «Тіл және әдебиет» білім беру саласы бойынша бастауыш білім беру 

аяқталғанда күтілетін нәтижелер. 

Бірінші тіл (оқыту тілі), әдебиет 

1) тыңдалым және айтылым: 

білім алушы әңгімелесудің, оқылған немесе тыңдалған мәтіннің негізгі 

мазмұнын түсінеді және жеткізе алады; сөйлеушінің көзқарасын жеткізу 

жолдарын айқындайды, қорытындылар жасайды; пікірталастың тақырыбын 

түсінеді және әдеби тіл нормасын сақтай отырып, оны талқылауға қатысады; 

сөйлеу барысында синонимдерді, антонимдерді, омонимдерді, тура және 

ауыспалы мағыналы сөздерді саналы түрде қолданады; мәнерліліктің 

эмоциялық-реңкті  құралдарын қолдана отырып, әңгімелеу және сипаттау 

мәтіндерінің мазмұнын баяндаудың түрлі тәсілдерін пайдаланады; көркем 

шығармалардың мазмұнын баяндаудың түрлі тәсілдерін қолданады, 

тыңдағандарына және оқығандарына қатысты пайымдайды, өз ойымен және 
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эмоциясымен бөліседі; логикалық дәйектілікті сақтай отырып, өз көзқарасын 

дәлелдейді, берілген тақырып пен коммуникативтік берілген нұсқауға сәйкес 

өзара байланысқан, логикалық тұрғыдан дәйектелген дербес пікір білдіреді; 

тілдік қатынастың әртүрлі тәсілдерін қолдана отырып, диалогқа  қатысады; 

оқылған, тыңдалған ақпараттың негізінде қазақ халқының және өзге де 

халықтардың рухани-адамгершілік құндылықтары туралы түсінікті талдайды; 

2) оқылым: 

білім алушы халық ауыз әдебиеті мен балалар әдебиеті туындыларын 

оқиды және кейіпкерлердің мінез-құлықтарын талдайды және іс-әрекеттеріне 

баға береді; көркем мәтіндерді көркем емес мәтіндерден ажыратады; көркем 

шығармалардың негізгі идеялары мен композициясын айқындайды; көркем 

туындының жанрын айқындайды; өзінің жауабына/таңдауына негіздеме береді; 

автордың бейнені сомдау үшін қолданған әдеби көркемдеуіш құралдарын 

айқындайды; жазушының өз кейіпкерлеріне қатынасы туралы қорытынды 

жасайды; белгілі бір оқу түрлері мен стратегияларын қолдана отырып оқиды; 

мәтін түрлерін (сипаттау, әңгімелеу, пайымдау) айқындайды; 

әңгімелерді/өлеңдерді мәнерлеп оқиды; өлеңді мәнерлеп жатқа оқиды;  көркем 

әдебиет туындыларында адамзаттың ортақ құндылықтарын айқындайды; 

3) жазылым: 

білім алушы тиісті сөздерді негізді түрде іріктей отырып, әртүрлі типте, 

жанр мен стильде өз мәтіндерін құрастырып жазады; меңгерген 

грамматикалық, пунктуациялық және орфографиялық нормаларға сай жазады; 

жеткізудің түрлі тәсілдерін (суреттер, сызбалар, кескіндер, кестелер т.б.)  

қолдана отырып, мәтіндер жазады; жазудың гигиеналық және каллиграфиялық 

дағдыларын сақтайды; өз халқының және басқа халықтардың мәдениетіне, 

салт-дәстүріне байланысты тақырыптарға өзінің жеке көзқарасын білдіре 

отырып, шағын мәтіндер құрастырады. 

Екінші тіл (қазақ/орыс тілі): 

1) тыңдалым: 

білім алушылар қарым-қатынас жасаудың әлеуметтік-тұрмыстық және 

әлеуметтік-мәдени сын өзекті аудиовизуалды материалдардың мазмұнын 

түсінеді; мәтіннің тақырыбын, негізгі идеясын, мәтіндегі басты және қосалқы 

ақпараттың мағынасын барынша толыққанды, терең және дәл түсіне алады; 

қарым-қатынас жасау жағдаяттарына, қарым-қатынас орнына және қарым-

қатынасқа (коммуникацияға) қатысушыларға қарай сөйлеу стильдерінің қалай 

өзгеретінін түсінеді; түрлі пікірлерді ескере отырып, оқиғаның/әңгіменің 

мазмұнын болжайды; 

2) айтылым: 

білім алушы алдын ала дайындалған жазбалар мен жоспарды пайдалана 

отырып, әңгіменің, оқиғаның мазмұнын жеткізеді; оқығаны, естігені жөнінде 

сұрақтар құрастырады және көзқарасын білдіреді; ұсынылған тақырып пен 

белгіленген коммуникативтік тапсырма бойынша өзара байланысқан, 

логикалық жүйеге құрылған хабарламаны құрастырады; қарым-қатынастың 

әлеуметтік-тұрмыстық және әлеуметтік-мәдени саласында түрлі тілдік  

жағдаяттарға сай өзінің коммуникативтік ниетін білдіре отырып, диалогқа 
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қатысады; әлемдік мұраға ұлттық мәдениеттің қосқан үлесін түсінеді және 

түсіндіреді; 

3) оқылым: 

білім алушы оқу түрлері мен стратегияларын пайдалана отырып, 

мәтіндерді оқиды; таныс емес сөздері бар мәтіннен негізгі ақпаратты, автордың 

шешімі мен бағасын түсінеді; көркем және көркем емес мәтіндерді ажыратып 

таниды; алуан  түрлі дереккөздерден қажетті ақпаратты табады; идеяны, 

оқиғаларды және кейіпкерлер іс-әрекеттерінің себептерін түсінетінін көрсетеді; 

сөздіктер мен анықтамалықтарды пайдаланып, таныс емес сөздер мен 

фразалардың мағынасын анықтайды; қазақ және орыс әдебиетінің көркем 

туындыларындағы адамзаттың ортақ құндылықтарын айқындайды; 

4) жазылым: 

білім алушы тыңдалған мәтіннің, оқылған ақпараттың және көрген 

оқиғаның (тақырыптар, жекелеген деректер, пікірлер) қысқаша жазбаларын 

жасайды; тыңдалған/оқылған мәтіндегі ақпаратты үлгі бойынша жинақтайды; 

стильдік тиесілігін ескере отырып, мәтін құрастырады; орфографиялық, 

грамматикалық және пунктуациялық нормаларды ескере отырып, 

баяндау/баяндаусыз сипаттағы мәтіндерді құрастыру үшін тиісті лексикалық 

бірліктерді пайдаланады.  

Үшінші тіл: 

1) тыңдалым: 

білім алушы таныс тақырыптар бойынша қысқа әңгімелесулердің негізгі 

мазмұнын түсінеді, таныс сөздер мен фразалардың айтылуын ажырата алады; 

түстер мен сандар туралы қысқа сұрақтарды түсінеді; таныс тақырыптар 

бойынша қысқа әңгімелердің мазмұны мен мәнін болжау үшін мәнмәтіндік 

тірек сөздерді пайдаланады; баяу және айқын дыбысталып айтылған шағын 

әңгімелердің жалпы мәнін түсінеді; 

2) айтылым: 

білім алушы өзі туралы тіркестер мен сөйлемдер құрастырады, сұрақтар 

құрастырады; сұрақтарға жауап береді; заттар мен оқиғаларды сипаттағанда  

негізгі сөздер мен фразаларды дұрыс интонациямен және екпінмен айтады; 

өзіне не ұнайтынын және не ұнамайтынын айтады; 

3) оқылым: 

білім алушы қарапайым иллюстрацияланған сөздікті пайдаланады; 

тұрмыстық-әлеуметтік тақырыптағы көлемі шағын көркем және көркем емес 

мәтіндерді түсінеді; қысқа мәтіндердің негізгі ойын айқындайды; қысқа 

мәтіндерден нақты және детальді ақпаратты айқындайды; қазақ және шетел 

әдебиетінің көркем туындыларында адамзаттың ортақ құндылықтарын 

айқындайды; 

4) жазылым: 

білім алушы жиі қолданылатын сөздердің жазылуы мен айтылуы 

арасындағы айырмашылықты білетіндігін көрсете отырып, дұрыс жазады; 

дауыстап оқығанда жай сөйлемдерді жаза алады; сөйлем соңында тыныс 

белгілерін дұрыс қояды.  

14. «Математика және информатика» білім беру саласы бойынша оқудың 
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күтілетін нәтижелері. 

Бастауыш білім беру аяқталғанда білім алушы: 

1) «цифр», «сан», «координаталық сәуле», «санның бөлшегі», «жай 

бөлшек», «аралас сан», «санды өрнек», «әріпті өрнек», «теңдік»,  «теңсіздік», 

«бұрыштың градустық өлшемі», «жазық бұрыш», «сыбайлас бұрыш», «пайыз», 

«жиын», «симметрия», «ақпарат», «объект», «файл», «папка», «затбелгі», 

«модель», «компьютер желісі», «Интернет»  ұғымдарының мәнін; ондық санау 

жүйесіндегі разряд бірлік мәндерін; жазық және кеңістік геометриялық 

фигуралардың түрлерін және олардың элементтерін; шаршы және тік 

төртбұрыш периметрі мен ауданын есептеу формулалары, бірдей дәрежелі 

бөлшектерді қосу және азайту қағидаларын; операциялық жүйе нысандарының 

қызметін; ақпаратты ұсыну түрлері мен өлшем бірліктерін; компьютердің 

негізгі құрылғыларын, кіру мен шығу құрылымдарын; қолданбалы, сервистік 

бағдарламалардың және операциялық жүйенің мақсатын компьютерде жұмыс 

істеген кезде қауіпсіздік техникасы қағидаларын біледі; 

2) натурал сандарға, шамаларға және олардың арасындағы байланысқа 

қатысты арифметикалық амалдардың мәні мен ретін; шамалар арасындағы 

қарапайым өзара тәуелділікті; жиындардың «қиылысуы» мен «бірігуіне» 

қатысты операциялардың мағынасын; пайызды бөлшек санмен өрнектеуді, 

бөлшек сандарды пайызбен  өрнектеуді; тұрақты және айнымалы шамалар 

арасындағы айырмашылықтарды; компьютердің негізгі бөліктерінің 

қолданылуы, құрылымдарының, операциялық жүйе интерфейсі элементтерінің 

кіру және шығу құрылғысы; компьютерлік техниканың адам денсаулығына 

тигізетін әсері; ақпаратты және құрылымдарды зиян келтіретін 

бағдарламалардан қорғаудың маңыздылығы; ақпараттың авторларға сілтеме 

жасалған ілеспе қажеттілігін түсінеді; 

3) өрнектер жазу үшін, санды өрнектерді түрлендіру үшін, есептер 

шығару үшін математикалық символдарды, арифметикалық амалдар мен 

қасиеттерді;  натурал сандар мен арифметикалық амалдарды ауызша және 

жазбаша есептеу амалдарын; шамалардың стандартты және стандартты емес 

өлшем бірліктерін (ұзындық, аудан, көлем, масса, уақыт); шамаларды өлшеу 

құралдарын; есеп шарттарын жазудың математикалық тілі мен графикалық 

модельдерін; теңдеулер мен теңсіздіктерді шешу алгоритмдерін; периметр мен 

ауданды есептеу формулаларын (шаршының, тік төртбұрыштың, тікбұрышты 

үшбұрыштың);  жиын элементтері арасындағы қатынастарды көрсету үшін 

Венн диаграммасын; санның бөлігін және оның бөлігі бойынша санды табу 

білігін; ақпаратты жинауға, сақтауға, өңдеуге және жеткізуге арналған 

ақпараттық-коммуникациялық құралдарды; ақпараттың алуан түрлерімен 

жұмыс істеуге, модельдер құруға арналған қолданбалы бағдарламаларды; алға 

қойылған міндеттерді шешу үшін интернет қызметін; компьютерде жұмыс істеу 

қағидаларын қолданады; 

4) ауызша және жазбаша санаудың рационалды тәсілдерін; геометриялық 

фигуралардың ерекшеліктерін; сандық өрнектер мен айнымалысы бар 

өрнектердің мәндерін салыстыру нәтижесін; әртүрлі шамалар арасындағы 

тәуелділіктер (сан, баға, құн, жылдамдық, уақыт, арақашықтық, еңбек (жұмыс) 
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өнімділігі, жұмыс ұзақтығы, жұмыс көлемі); заңдылықтарды және тізбектің 

жетіспейтін элементтерін табуды; күрделі емес комбинаторикалық және 

логикалық есептерді; есеп шартының сызба, кесте түрлеріндегі жазбасын; 

санаумен, өлшеумен байланысты деректер мен нәтижелерді; қолданбалы 

бағдарламалардың мүмкіндіктерін; желіде этикалық және құқықтық 

нормалардың бұзылу салдарын; мәлімделген талаптарға сәйкес іріктеп, түрлі 

дереккөздерден алынған ақпаратты талдайды; 

5) заттарды олардың белгілері мен кеңістіктегі орналасуына қарай 

сыныптауышын; шамалар арасындағы тәуелділіктің  математикалық моделін; 

шынайы әлемнің нақты нысандары мен үдерістерінің бейнелер мен сызбалар 

түріндегі ең қарапайым модельдерін; ұсынылған мәліметтер немесе 

математикалық модельдер бойынша есеп құрастырады және оған кері есеп 

құрайды; берілген заңдылықтар бойынша тізбек құрастырады; практикалық 

міндеттерді шешу үшін ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 

қолданып, нысандар мен жағдаяттардың модельдерін; қолданбалы 

бағдарламалар мен желілік қызметтердің мүмкіндіктері туралы білімдерін  

түрлі міндеттерді шешу үшін жинақтайды; 

6) өлшем нәтижелерін; сандар, шамалар, геометриялық фигуралар туралы 

қарапайым тұжырымдардың ақиқаттылығын немесе жалғандығын; графика, 

кесте, диаграмма түрінде берілген деректерді; модельдің берілген 

критерийлерге сәйкестігін; қолданбалы бағдарламалар мен желілік 

қызметтердің түрлі міндеттерді шешуде пайдалану мүмкіндіктерін бағалайды. 

15. «Жаратылыстану» білім беру саласы бойынша оқытудың күтілетін 

нәтижелері. 

Бастауыш білім беру аяқталғанда білім алушы: 

1) Күн жүйесінің ғаламшарларын және олардың ерекшеліктерін; Жер мен 

оның табиғаты туралы, Ғалам туралы негізгі жаратылыстану түсініктерін; 

ғылыми таным әдістерін: бақылау, эксперимент, тәжірибе; зерттеуді жоспарлау 

мен жүргізу барысындағы қауіпсіздік техникасы негіздерін; апатты табиғи 

құбылыстар кезінде әрекет жасау қағидаларын; адамның, өсімдіктердің, 

жануарлар мен саңырауқұлақтардың өмірлік циклдерін; адамның, 

өсімдіктердің, жануарлар мен саңырауқұлақтардың негізгі органдарының 

құрылымы мен орналасу ерекшеліктерін және олардың функцияларын; 

өсімдіктердің,  жануарлар мен саңырауқұлақтардың жіктелуін; фотосинтез 

процесінің негіздерін;  жарықтың кейбір қасиеттерін; кейбір физикалық 

күштерді және олардың пайда болу себептерін; қуаттың кейбір түрлерін; Жер 

бетінде кеңінен таралған заттектердің құрамы мен қасиеттерін; түрлі 

денелердің қасиеттерін және олар қолданатын кейбір салаларды; пайдалы 

қазбалардың негізгі түрлерін және олардың маңызын, Қазақстан 

Республикасындағы пайдалы қазбалардың негізгі кеніштерін біледі; 

2) макро- және микроәлем ұғымдарының мәнін; қоршаған ортаға 

қамқорлықпен қараудың  және жер бетіндегі биоалуантүрлілікті сақтаудың 

маңыздылығын; жеке бас гигиенасын сақтаудың қажеттілігін; ағзаның қорғану 

функцияларын; табиғат компоненттерінің тірі ағзалар үшін маңызын; қоршаған 

ортаға енудің құралы ретіндегі ағзалар ерекшеліктерін; омыртқалы және 



12 

 

омыртқасыз жан-жануарлардың қарапайым айырмашылықтарын; табиғат 

ресурстарын ұтымды пайдаланудың қажеттілігін түсінеді; 

3) табиғи объектілерді, процестер мен құбылыстарды зерделеу үшін 

кейбір зерттеу әдістерін; табиғи объектілерді, құбылыстар мен процестерді 

өлшеудің стандартты және стандартты емес бірліктерін; табиғи объектілерді, 

процестер мен құбылыстарды өлшеудің қарапайым құралдарын; жүргізген 

зерттеулерді түсіндіруге қажет тиісті ғылыми терминологияны; өзі тұрып 

жатқан жердегі өсімдіктер мен жан-жануарларды жіктеу үшін олардың 

қарапайым белгілері туралы білімді қолданады; 

4) табиғат компоненттері арасындағы себеп-салдарлық байланыстарды; 

материалдарды қолдану мүмкіндіктерін айқындау үшін олардың қасиеттерін; 

белгілі бір аумақтың жануарлар мен өсімдіктер әлемін;  алуан түрлі өмір сүру 

орталарының ұқсастығы мен айырмашылығын; өз зерттеулеріндегі және түрлі 

дереккөздерден алынған материалдарды талдайды; 

5) тірі және өлі табиғаттың объектілері мен құбылыстарына зерттеу 

жүргізуді жоспарлау және өткізу үшін алынған білімі мен дағдыларын;  сурет, 

сызба, графиктер, диаграммалар, кестелер түріндегі ақпараттық 

материалдарды; қоршаған ортаны қорғау мәселелеріне қатысты идеяларды; 

микро- және макроәлемнің объектілері, құбылыстары мен процестерінің 

имитациялық және географиялық үлгілерін  жинақтайды; 

6) табиғи объектілердің, құбылыстар мен процестердің даму факторлары 

мен жағдайын; адамның әрекеті мен қоршаған ортаның жағдайына ғылыми-

техникалық прогрестің салдары; ғылыми-техникалық прогрестің адамның 

тіршілік әрекетіне әсері; жасалған болжамға өз зерттеулерінен алынған 

нәтижелердің сәйкестігін бағалайды. 

16. «Адам және қоғам» білім беру саласы бойынша оқытудың күтілетін 

нәтижелері. 

Бастауыш білім беру аяқталғанда білім алушы: 

1) білім алушының күнделікті өмірі өтетін отбасының, мектеп 

қоғамдастығының құрылымын, құрамы мен функциясын; адамның ең негізгі 

әлеуметтік функцияларын; «адам – қоғам» өзара байланысы туралы бастапқы 

мәліметтерді; «қауіпсіздік», «денсаулық» ұғымдары және олардың басты 

белгілерін; жеке тұлғаның, отбасының, қауымдастықтардың және тұтас 

қоғамның ерекшеліктерін және олардың адам өміріндегі маңызы мен атқаратын 

рөлін; тұтыну тауарларының негізгі түрлерін және олардың құрамын; 

Қазақстанның тарихы мен географиясы туралы жалпы мәліметті; Қазақстан 

халқы мен Қазақстан халықтарының негізгі дәстүрлері мен фольклорын; 

Қазақстанның әлемдегі орны мен рөлін; Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік рәміздерін; жалпыадамзаттық құндылықтарды; оң және достық 

қарым-қатынас жасау қағидаларын, этикет қағидаларын, мектеп оқушысының  

құқықтары мен міндеттерін, саламатты өмір салтының қағидаларын біледі; 

2) адамның сыртқы белгілерінің себептілік шарттылығын; өзінің 

Қазақстанның жас азаматы ретіндегі және белгілі бір ұлт өкілі ретіндегі өзінің 

азаматтық болмысын; отбасының, туған жері мен Атамекенінің құндылығын; 

көпұлтты қазақстандық қоғамның құндылығын; Қазақстан Республикасының 
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Мемлекеттік рәміздерінің маңызын; қоғамдағы адамның адамгершілік мінез-

құлық нормаларын; өз өмірінің мектеп өмірімен, ауыл, қала өмірімен, тұтас ел 

өмірімен тығыз байланыста екендігін; қоғамға қызмет етудің маңыздылығын; 

әртүрлі тұрғылықты жер түрлерінің функционалдық және құрылымдық 

ерекшеліктерін; өз ойы мен сөзінің, іс-әрекетінің бір жерден шығуына өз 

жауапкершілігін; ұлттық салт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптардың мәнін; адам 

өміріндегі және қоғам дамуындағы саяхаттардың рөлін; адамның өзін тануы 

мен өзін дамытудың маңыздылығын; «еңбек», «өзара түсіністік», «өмірге  

қуанышпен қарау», «қиындыққа мойымау», «мейірімділік», «жомарттық», «кең 

пейілділік», «патриоттық», «шығармашылық» ұғымдарының мазмұнын және 

маңыздылығын; саламатты өмір салтын ұстануы керектігін; табиғаттың өмірлік 

қуат көзі ретіндегі мәнін; табиғатқа қамқорлық көрсетудің маңызын түсінеді; 

3) таным әдістерін қоғамдық процестер мен құбылыстар зерттеу үшін, 

оқу тапсырмалары мен шығармашылық, танымдық, зерттеу, жобалау 

сипатындағы жұмыстарды орындау үшін; қарапайым қаржылық қарым-

қатынастардағы жеке басының тәжірибесі мен білімін; саламатты өмір салты 

туралы, жеке бас гигиенасы туралы, тамақтану және күн тәртібі туралы білімін; 

дәрігерге дейінгі алғашқы көмек көрсету туралы қарапайым білімін; қоршаған 

ортаға бейімделудегі өзінің жеке және қоғам тәжірибесін; отбасында және 

ұжымда өзара оң және достық қарым-қатынасты сақтау мақсатындағы қатынас 

қағидаларын қолданады;  

4) Қазақстанның әлемдегі орнын; қазақ халқының және елде тұрып 

жатқан басқа да ұлт өкілдерінің мәдени және салт-дәстүрлерінің ортақ және 

ерекше белгілерін; жеке тұлғаның, отбасының, мектеп қауымдастығының даму 

факторларын; адам өміріндегі негізгі ресурстардың мәнін; денсаулық пен 

қауіпсіздік факторларын; адамның көңіл-күйінің, сезімі мен адамдар іс-

әрекетінің көрінісі, олардың себеп-салдарын; өзіндік эмоционалдық күйін 

талдайды; 

5) қоғамдық құбылыстар мен процестерді жүйелеу және топтастыру үшін 

білімі мен дағдыларын; қоғамның кейбір өзекті проблемаларын айқындау үшін 

білімі мен дағдыларын; кеңістікте (орын), уақытта (хронологияда), әлеуметтік 

ортада (қоғамда) бағдарлануы үшін жеке шешімдерін; отбасылық, тұлғааралық 

және қоғамдық салаларда коммуникация модельдерін; өмір қауіпсіздігі, 

саяхатты ұйымдастыру бойынша өз жобаларын, өзіндік рухани-адамгершілік 

дамуы бойынша шешімдерін жинақтайды; 

6) адамгершілік нормасы тұрғысынан өзінің мінез-құлқы мен айналадағы 

адамдардың істерін; отбасының, қоғамның, мемлекеттің әрбір адам өміріндегі 

маңыздылығын; заманауи өмірдегі дәстүр мен фольклордың рөлін; тұтыну 

заттарының маңыздылығы мен құны бойынша құндылығын; сабақта өз 

жұмысына қанағаттану дәрежесін; тұлғааралық, қоғамдық және қаржы-

экономикалық қарым-қатынас саласында өзінің ілгерілеу деңгейін, өзінің 

эмоциялық және физикалық қалпын; адамдардың тәртібін жалпы  қабылданған 

адамгершілік нормалары тұрғысынан бағалайды. 

17. «Технология және өнер» білім беру саласы бойынша оқытудың 

күтілетін нәтижелері. 
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Бастауыш білім беру аяқталғанда білім алушы: 

1) сызықтардың және формалардың негізгі түрлерін; негізгі және 

қосымша түстерді; сурет салуға және сәндік-көркем жұмыстарға керекті негізгі 

материалдар мен құралдарды; өнердің  негізгі түрлері мен жанрларын; өнердің 

әр алуан түрлері бойынша жұмыс істеудің негізгі техникаларын; әлемдік және 

отандық суретшілердің кейбір үздік туындыларын; музыкалық сауаттылықтың 

негіздерін; музыкалық мәнерліліктің басты құралдарын; вокалдық және 

аспаптық жанрлар мен стильдерді; қазақтың халық аспаптарын және әлем 

халықтарының аспаптарын; қазақ халық музыкасының, Қазақстан сазгерлерінің 

және әлемнің басқа елдерінің ән және аспаптық репертуарларының кейбір 

үлгілерін; қарапайым музыкалық импровизациялар жасаудың тәсілдерін біледі;  

2) өнердің өмірмен байланысын; орындау техникасының өнердің түрімен, 

стилімен, жанрымен байланысын; Қазақстанның сәндік-көркем өнеріндегі 

ұлттық салт-дәстүрлердің ерекшеліктері мен маңызын; қазақ халқының 

мәдениеті мен басқа да халықтардың мәдениеттеріндегі өнер туындыларының 

маңызын; қазақ халқы мен басқа да халықтардың ұлттық музыкалық 

дәстүрлерінің ерекшеліктері мен маңызын; музыкалық туындылардағы 

берілетін идеяларды, сезімдерді, көңіл-күйлерді; халықтық және сазгерлік 

музыканың ерекшеліктерін түсінеді; 

3) заттарды бейнелеудегі перспектива және композиция заңдарын; 

қарапайым көркем жұмыстарды жасау үшін, оның ішінде ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды қолдана отырып, шығармашылық 

идеяларды; көркем және техникалық еңбек өнімдерін жасау үшін түрлі 

көкемдік жұмыс құралдары мен техникаларын; шығармашылық жұмысты 

орындаудағы өнер туындыларының түрлері, жанрлары мен стильдері бойынша 

білімін; техникалық қауіпсіздік  қағидаларын; қарапайым вокалдық және 

аспаптық импровизациялар мен аранжировкаларды жасауға арналған 

музыкалық мәнерлілік құралдарын; жеке және ансамбльмен ән айту, 

музыкалық аспаптарда ойнау дағдыларын қолданады; 

4) өзіндік жұмысты ұйымдастыру үшін өнердің алуан түрі бойынша  

ақпаратты; қазақ халқының және әлемнің басқа да халықтары өнерінің 

стильдері мен жанрларын; эксперименталдық, зерттеу жұмыстарын жүргізуге 

арналған материалдар мен аспаптардың қасиеті мен сапасын; бейнелеу өнері, 

техникалық және көркем еңбек бойынша шығармашылық жобаларды; 

композиторлық музыканың стильдері мен жанрларының ұқсастықтары мен 

айырмашылықтарын; қарапайым эксперименталдық жұмыстарды орындау 

және музыкалық импровизация мен аранжировкаларды жасау үшін 

дыбыстардың қасиеттерін талдайды; 

5) бейнелеу өнері, техникалық және көркем еңбек бойынша, оның ішінде 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып  

шығармашылық жобаларды; негізгі және аралас техникада алуан түрлі 

материалдар мен құралдарды, жұмыс істеудің тәсілдері мен амалдарын қолдана 

отырып көркем жұмыстарды; музыкалық шығармалардың қарапайым 

импровизациясы мен аранжировкаларын; зерттеулер нәтижесі бойынша 

шығармашылық идеяларды жинақтайды; 
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6) көркем жұмыстардың және музыкалық шығармалардың негізгі 

мақсатын, образдары мен идеяларын; жеке/ұжымдық орындалған көркем және 

техникалық еңбек туындыларын, музыкалық шығармаларды, импровизациялар 

мен аранжировкаларды бағалайды. 

18. «Дене шынықтыру» білім беру саласы бойынша оқытудың күтілетін 

нәтижелері. 

Бастауыш білім беру аяқталғанда білім алушы: 

1) ағзаның дамуына ықпал ететін негізгі дене шынықтыру жаттығуларын, 

оларды орындаудың қағидалары мен техникасын; дене шынықтыру 

жаттығуларын орындау барысындағы техникалық  қауіпсіздік қағидаларын; 

сергіту жаттығулары мен ширатып шынықтыру жаттығуларын орындау 

қағидаларын; дене жаттығуларын орындау кезіндегі ағзадағы өзгерістерді 

бақылау тәсілдерін; дене даярлығын жақсарту үшін дене бөліктері мен бұлшық 

еттерді дамыту әдістерін біледі; 

2) дене шынықтырудың денсаулықты нығайтудағы маңызын; дене 

шынықтыру мен спорттың елдің дамуындағы және сол үшін мақтаныш сезімін 

қалыптастырудағы рөлін; орындалатын жаттығулардың күрделілік деңгейін; 

түрлі физикалық жүктемелердің талап етілетін қарқындылығына қол жеткізу 

қажеттілігін; дене, психикалық және эмоциялық саламаттылықты сақтау мен 

қолдаудың маңызын; түрлі дене жаттығуларын орындау кезінде туындайтын 

тәуекелдерді түсінеді; 

3) келісілген мақсаттарға қол жеткізу үшін өзіндік/бірлескен жұмысты 

орындау дағдыларын; кешенді дене жаттығуларын орындау кезінде 

қолданылатын композициялық амалдар мен ережелер туралы білімін; уақытты, 

кеңістікті, дағды мен қозғалыс координацияларын түсінетінін көрсете отырып, 

дене жаттығуларын орындаудың дұрыс бірізділігін; дене дамуындағы 

кемістіктерді  және денсаулық үшін ықтимал тәуекелдерді жоятын арнайы 

жаттығуларды; дұрыс тамақтану мен қозғалу режимінің негізгі қағидаттарын 

қолданады; 

4) болашақ оқуды және мінез-құлқын басқару үшін топта дене 

шынықтыру жаттығуларын орындаудағы өзінің жетістіктері мен тәжірибесін; 

дене шынықтырудың әр түріндегі жеке қабілеттерін және сенімділігін 

жақсарту; ортақ мақсатқа қол жеткізудегі ынтымақтастық және әділ жарыс 

жағдаяттарын талдайды; 

5) қозғалыс түрлерінен тұратын белгілі бір қозғалыстар 

комбинацияларын, сондай-ақ түрлі спорт тактикаларын пайдалана отырып 

стратегияларды; дене шынықтырудың алуан түрлі жағдаяттарына бейімделу 

үшін білім мен дағдыларды жинақтайды; 

6) әртүрлі физикалық жүктемелерді орындау кезінде туындайтын 

қиындықтар мен тәуекелдерді; өзінің және өзгелердің физикалық 

мүмкіндіктерін; мектепішілік және мектептен тыс спорттық іс-шараларға 

қатысу үшін өзінің мүмкіндіктерін бағалайды. 

19. Білім алушыларға үй тапсырмалары олардың орындау мүмкіндіктерін 

ескере отырып беріледі, 2-3-сыныптарда 1,5 сағаттан, ал   4-сыныптарда –           

2 сағаттан (астрономиялық сағатта) аспайды. 
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20. Оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау критерийлік бағалау арқылы 

жүзеге асырылады. Критерийлік бағалау нақты айқындалған, оқу процесіндегі 

барлық оқушыларға алдын ала белгілі бағалау критерийлерімен (формативті 

бағалаудағы табыс критерийі және жиынтық бағалаудағы балдарды қою 

критерийі) білім алушылардың оқу жетістіктерін білім берудің тиісті 

мақсаттарымен және мазмұнымен салыстыруға негізделген. 

21. Бағалау әр тақырыптық бөлім бойынша білім алушылардың оқу 

жетістіктерін тексеру негізінде нақты оқу пәні бойынша оқу жоспарларында 

көрсетілген оқу мақсаттары жүйесіне сәйкес жүзеге асырылады.  

22. Критерийлік бағалау жүйесі үш бағалауды қамтиды: формативті 

бағалау, ішкі жиынтық бағалау, сыртқы  жиынтық бағалау. 

23. Бастауыш білім беру деңгейінде бағалау формативті және ішкі 

жиынтық бағалауды пайдалану арқылы жүзеге асырылады. Бастауыш білім 

беру деңгейінде сыртқы жиынтық бағалау жүргізілмейді. 

24. Бастауыш білім берудің оқу бағдарламаларын жүзеге асыратын білім 

беру ұйымдарындағы білім алушылардың оқу жетістіктерін критерийлік 

бағалау тәртібін білім беру саласындағы уәкілетті орган айқындайды. 

25. Даму мүмкіндігі шектеулі білім алушылардың білім алуы, даму 

бұзушылықтарын түзету және әлеуметтік бейімделуі үшін жағдай жасалады. 

 

3. Білім беру мазмұнына қойылатын талаптар 

 

 26. Бастауыш білім беру білім берудің барлық деңгейлеріне ортақ болып 

табылатын және білім алушы тұлғасының мінез-құлқы мен қызметін 

ынталандыратын өмірлік тұрақты бағдарлары болуға арналған білім 

алушылардың бойында ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтарды 

дарытуға бағытталған. 

27. Бастауыш білім беру мазмұнында: 

1) қазақстандық патриотизм мен азаматтық жауапкершілік; 

2) құрмет; 

3) ынтымақтастық; 

4) еңбек пен шығармашылық; 

5) ашықтық; 

6) өмір бойы білім алу базалық құндылықтар болып айқындалған. 

 28. Бастауыш білім берудің мақсаты мынадай кең ауқымды дағдылар 

негіздерін меңгерген білім алушы тұлғасының үйлесімді қалыптасуы мен 

дамуына қолайлы білім беру кеңістігін жасау болып табылады: 

1) білімді функционалдықпен және шығармашылықпен қолдана білу; 

2) сын тұрғысынан ойлау; 

3) зерттеу жұмыстарын жүргізе білу; 

4) ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана білу; 

5) коммуникацияның түрлі тәсілдерін, оның ішінде тілдік дағдыларды 

меңгеру; 

6) топпен және жеке жұмыс істеу дағдылары. 
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 29. Бастауыш білім берудің базалық мазмұны мынадай бағдарларды 

ескере отырып айқындалады: 

1) заманауи қоғамның  динамикалық сұраныстарына сәйкес болуы; 

2) сын тұрғысынан, шығармашыл және позитивті ойлауды дамыту 

қажеттілігі; 

3) оқу пәндері мазмұнының ықпалдасуын күшейте түсудің орындылығы; 

4) оқытудың, тәрбие мен дамытудың біртұтастығын қамтамасыз ету. 

 30. Бастауыш білім берудің базалық мазмұны үштілді білім беру саясаты 

шеңберінде іске асырылады. Үштілді білім берудің мақсаты көптілді тұлғаны – 

кемінде үш тілді меңгерген, қызметтің алуан түрлі саласында үш тілде диалог 

жүргізе алатын, өз елінің мәдениетін бағалайтын, басқа елдердің мәдениетін 

түсінетін және сыйлайтын Қазақстанның азаматын қалыптастыруға негізделеді. 

31. Үштілді білім беру іс жүзінде мынадай жолдармен іске асырылады: 

1) қазақ, орыс және ағылшын тілдерінің халықаралық стандарттарға 

сәйкес деңгейлік меңгерілуін қамтамасыз ету; 

2) сабақтан тыс жұмысты қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде 

ұйымдастыру. 

 32. Бастауыш білім берудің базалық мазмұны білім беру саласы бойынша 

бастауыш білім берудің басты миссиясына сәйкес айқындалады, оған сәйкес 

білім алушыны тек оқытып қана қоймай, сонымен бірге оның рухани дамуының 

және әлеуметтік маңызды дағдыларының іргетасын қалау керек. 

33. «Тіл мен әдебиет» білім беру саласындағы пәндердің мазмұнында 

сөйлеу әрекетінің төрт түрі бойынша дағдыларды дамытуға бағытталған 

коммуникативтік тәсілді қолдану көзделеді. Тілдік пәндердің мазмұны ойын 

және танымдық іс-әрекеттер арқылы білім алушылардың бойында тілдерді 

үйренуге деген қызығушылығы мен оң қатынасын дамытуға, сондай-ақ ақпарат 

алмасу, тілдік материал ретінде мәтінмен жұмыс істей білу, фразалар мен сөз 

орамдарының мәнін түсіну және оларды нақты жағдайлар кезінде қолдану үшін 

бастапқы коммуникативтік дағдыларды қалыптастыруға бағытталған. 

34. Екінші тіл шеңберінде қазақ тілі мен әдебиетін, орыс тілі мен 

әдебиетін оқыту білім алушылардың тілдік дағдыларын дамыту, мәтіннің 

әртүрлі түрлері және типтерімен өз бетінше жұмыс істеуге машықтандыру үшін 

әдеби мәтіндерді пайдалануға негізделген. 

35. Екінші тілді (оқыту тіліне байланысты орыс тілін/қазақ тілін) және 

үшінші тілді (ағылшын тілін) оқыту тілді деңгейлік үйрену жүйесіне 

бағдарланған. 

36. «Математика және информатика» білім беру саласының мазмұны 

«Математика», «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» оқу пәндерінде 

іске асырылады. 

37. «Математика және информатика» білім беру саласының мазмұны  

білім алушыларда қоршаған болмыстың алуан түрлі объектілері мен 

құбылыстарын сипаттау үшін бастапқы математикалық білімді 

қалыптастыруға; ауызша және жазбаша есептеу алгоритмдерін игеруге; есептер 

шығарудың жалпы амалдарын, өлшем және есептеу дағдылары негізінде 

логикалық пайымдаулар түзе білу машықтарын дамытуға; ақпараттық-
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коммуникациялық технологиялардың қарапайым құралдарын қолдану 

дағдыларын, ақпаратты іздеу, таңдау, жеткізу, объектілер мен процестерді 

жобалау, кестелермен, схемалармен, графикалармен және диаграммалармен 

жұмыс істеуде ең қарапайым әдістерді қолдану, интерпретациялау және 

деректерді беру машықтарын қалыптастыруға бағытталған. 

38. «Жаратылыстану» білім беру саласының мазмұны «Жаратылыстану» 

оқу пәнінде іске асырылады. 

39. «Жаратылыстану» пәнінің мазмұны «Адам – Табиғат» жүйесі 

шеңберіндегі ғылыми білімнің қарапайым деңгейін қамтамасыз етуге 

бағытталған. Бұл оқу пәні білім алушылардың табиғатты тануға деген 

қызығушылығын, зерттеу  дағдыларын дамытуға, қоршаған ортаны ғылыми 

тұрғыдан түсініп, көре білуді қалыптастыруға бағытталған. Пәннің мазмұны 

«қарапайымнан күрделіге қарай, таныстан таныс емеске қарай» қағидаты 

бойынша құрастырылған. Жанды және жансыз табиғаттың құбылыстары мен 

процестерінің өзара байланыстарының себебін ұғыну және түсіну, қоршаған 

ортаның көптүрлілігі мен күрделілігін саналы аңғару білім алушылардың ой-

өрісін кеңейтеді. «Жаратылыстану» оқу пәні – білім берудің кейінгі 

деңгейлерінде дербес пән ретінде оқылатын «Биология», «Физика», «Химия» 

оқу пәндерін оқып-меңгеруге жол бастайтын, сондай-ақ білімнің барлық 

салаларында маңызды орын алатын зерттеу дағдыларының іргетасын қалайды. 

40. «Адам және қоғам» білім беру саласының мазмұны «Дүниетану», 

«Өзін-өзі тану» оқу пәндерінде іске асырылады. 

41. «Адам және қоғам» білім беру саласы пәндерінің мазмұны «Адам –

Қоғам» жүйесі шеңберінде кіріспе білімді қамтамасыз етуге бағытталған. 

Пәндердің мазмұны қоғамдық қатынастардың өткені мен бүгінін, олардың 

өзара байланысын, адамдардың отбасындағы, қоғамдағы өзара қарым-

қатынастарын танып-білуге; өз Отаны үшін мақтаныш сезімін қалыптастыруға, 

отбасындағы, жергілікті, өңірлік, ұлттық және жаһандық қауымдастықтағы өз 

орнын ұғуға; қазақстандық қоғамның құндылықтары мен жалпыадамзаттық 

құндылықтарды түсінуге; әр білім алушының өзінің табиғи қабілеттері мен 

шығармашылық әлеуетінің көзін ашуына; өз халқының және басқа да 

халықтардың мәдениетіне деген құрмет сезімін дамытуға, өз қылығы үшін жеке 

басы жауапкершілігін ұғынуына, басқа адамдардың сезімдерін түсінуге және 

бірге бөлісуге, адам мен қоршаған ортаға деген ізгілік қатынасын тәрбиелеуге 

бағытталған. 

42. «Технология және өнер» білім беру саласының мазмұны «Бейнелеу 

өнері», «Еңбекке баулу» және «Музыка» пәндері арқылы жүзеге асырылады. 

43. «Технология және өнер» білім беру саласы пәндерінің мазмұны 

бейнелеу өнері мен музыканың адам өміріндегі рөлі туралы алғашқы 

түсініктерді қалыптастыруға, қазақтың ұлттық өнеріне, салты мен дәстүріне 

және әлемдегі басқа халықтардың өнеріне де құрметпен қарауға тәрбиелеуге; 

бейнелеу өнерінен, көркем және техникалық еңбектен көркем іс-әрекеттің 

алуан түрін жасап шығаратын машық пен дағдыларды дамытуға; бастапқы 

вокалдық және аспаптық дағдыларды дамытуға; дүниені түрлі көру-тактильдік   

және музыкалық құралдар көмегімен тану тәсілдерін игертуге бағытталған. 



19 

 

44. «Дене шынықтыру» білім беру саласының мазмұны «Дене 

шынықтыру» оқу пәнінде іске асырылады. 

45. «Дене шынықтыру» пәнінің   мазмұны физикалық қасиеттерді, жалпы 

дамыту жаттығуларын өз бетімен орындауға деген қызығушылықты дамытуға; 

саламатты өмір салты мәдениетін дарытуға; дене шынықтырудың адам 

өміріндегі рөлі туралы түсініктерді қалыптастыруға, спорт, қазақтың ұлттық 

спорт түрлері туралы ақпаратты өз бетімен таба білу және оны өзінің 

денсаулығын нығайту үшін пайдалана білу дағдыларын қалыптастыруға; оқу, 

ойын және жарыс қызметі жағдайында құрбы-құрдастармен қарым-қатынас 

жасау мәдениетінің машықтарын қалыптастыруға бағытталған. 

46. Бастауыш білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын  

меңгеру мерзімі – төрт жыл. 

 

4. Білім алушылардың оқу жүктемесінің ең жоғары көлеміне  

қойылатын талаптар 

 

47. Бастауыш мектептегі білім алушылардың апталық оқу жүктемесінің 

ең жоғары көлемі 29 сағаттан аспайды. 

48. Білім алушылардың инвариантты және вариативтік компоненттерден 

тұратын оқу жүктемесінің жалпы көлемі, сондай-ақ сыныптар бойынша 

апталық және жылдық оқу жүктемесі үлгілік оқу жоспарында белгіленеді. 

49. Оқу жылының ұзақтығы 1-сыныпта – 33 оқу аптасын,   

2-4-сыныптарда 34 оқу аптасын құрайды. Оқу жылындағы каникул уақытының 

ұзақтығы кемінде 30 күнді құрайды. Каникулдар оқу жылында 3 рет – күзде, 

қыста және көктемде беріледі. Бірінші сыныптың білім алушылары үшін 

үшінші тоқсанда ұзақтығы бір апта болатын қосымша каникул уақыты беріледі. 

Каникулдың нақты мерзімін Қазақстан Республикасының білім 

саласындағы уәкілетті органы белгілейді. 

50. Сыныпты екі топқа бөлу қалалық жалпы орта білім беретін 

ұйымдарда сыныптарда білім алушылар 24-ке немесе одан артық, ауылдық 

жерлерде білім алушылар 20-ға немесе одан артық, шағын жинақты 

мектептерде кемінде 10-ға толған жағдайда: 

1) оқыту қазақ тілінде жүргізілмейтін сыныптарда қазақ тілі бойынша; 

2) оқыту орыс тілінде жүргізілмейтін сыныптарда орыс тілі бойынша; 

3) ағылшын тілі бойынша; 

4) ақпараттық-коммуникациялық технологиялар бойынша; 

5) өзін-өзі тану сабақтарын жүргізу кезінде жүзеге асырылады. 

 

___________________ 
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2015  жылғы  25 сәуір                                                 Астана, Үкімет Үйі         от « 25 » апреля  2015 года 

 

№ 327                                                                                                                     № 327 

 

 

 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства 

Республики Казахстан от 23 августа 2012 года № 1080 «Об утверждении 

государственных общеобязательных стандартов образования 

соответствующих уровней образования» 

 

 

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан                      

от 23 августа 2012 года № 1080 «Об утверждении государственных 

общеобязательных стандартов образования соответствующих уровней 

образования» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 67, ст. 958) 

следующие изменения и дополнения: 

пункт 1 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания: 

«2-1) государственный общеобязательный стандарт начального  

образования;»; 

в Государственном общеобязательном стандарте среднего образования 

(начального, основного среднего, общего среднего образования), 

утвержденном указанным постановлением: 

пункты 25, 26 изложить в следующей редакции: 

«25. Содержание учебного курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» во 2-4 классах реализуется в рамках учебного курса 

познание мира: во 2-3 классах с годовой учебной нагрузкой по 6 часов, в 4                                    

классе – 10 часов, учителями начальных классов; в 5-9 классах реализуется в 

рамках учебного курса «Физическая культура» с годовой учебной нагрузкой 

по 15 часов учителями физической культуры; в 10-11 классах реализуется в 

рамках учебного курса «Начальная военная подготовка» с годовой учебной 

нагрузкой 25 часов преподавателями-организаторами начальной военной 

подготовки. Занятия по основам безопасности жизнедеятельности являются 

обязательными и проводятся в учебное время.   

26. Содержание учебного курса «Правила дорожного движения» во                    

2-4 классах реализуется в рамках следующих учебных курсов: «Родной язык», 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология»; в 5-8 классах 

реализуется во внеурочное время, за счет классных часов и факультативов.»; 
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пункты 35, 36, 37 изложить в следующей редакции: 

«35. Продолжительность учебного года во 2-11 классах составляет                   

34 учебные недели. 

 36. Максимальные объемы недельной учебной нагрузки обучающихся, 

включая все виды классной и внеклассной (факультативные, индивидуальные и 

кружковые занятия) учебной работы, не должны превышать во 2 классе – 25 

часов, в 3 классе – 29 часов, в 4 классе – 29 часов, в 5 классе – 32 часов, в 6 

классе – 33 часов, в 7 классе – 34 часов, в 8 классе – 36 часов, в 9 классе – 38 

часов, в 10 классе – 39 часов, в 11 классе – 39 часов. 

37. Продолжительность каникулярного времени в учебном году 

составляет не менее 30 дней во 2-11 классах. Каникулы предоставляются 3 раза 

в учебном году - осенью, зимой и весной. Конкретные сроки каникул 

устанавливаются уполномоченным органом Республики Казахстан в области 

образования.»; 

пункт 48 изложить в следующей редакции: 

 «48. Предметные результаты устанавливаются во 2-4 классах на базовом 

уровне, в последующих классах – на трех уровнях: базовом (обязательном), 

продвинутом возможном в 5-11 классах (для освоения вариативного 

компонента объемом в 1 час при выборе предмета) и продвинутом 

предпрофильном в 8-9 классах/продвинутом профильном в 10-11 классах (для 

освоения выбранных общеобразовательной организацией вариантов типовых 

учебных планов с углублением предметов).»; 

пункт 65 изложить в следующей редакции: 

 «65. Деление класса на 2 группы осуществляется в городских 

общеобразовательных организациях при наполнении класса в 24 и более 

обучающихся, в сельских – в 20 и более обучающихся, в малокомплектных 

школах – не менее 10 обучающихся при проведении уроков: 

1) по казахскому языку во 2-11 классах с неказахским языком обучения; 

2) по казахской литературе в 5-11 классах с неказахским языком 

обучения; 

3) по русскому языку в 3-11 классах с казахским, уйгурским, таджикским 

и узбекским языками обучения; 

4) по иностранному языку во 2-11 классах; 

5) по информатике в 5-11 классах; 

6) по профильным предметам; 

7) по технологии в 5-11 классах (группы мальчиков и девочек независимо 

от наполняемости класса); 

8) по физической культуре в 5-11 классах.»; 

дополнить указанное постановление приложением согласно приложению 

к настоящему постановлению (далее – приложение). 

2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 сентября 2016 года, 

за исключением подпункта 2) пункта 10 приложения, который вводится в 

действие с 1 сентября 2017 года, подпункта 3) пункта 10 приложения, который 

вводится в действие с 1 сентября 2018 года, подпункта 4) пункта                                                          
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10 приложения, который вводится в действие с 1 сентября 2019 года и 

подлежит официальному опубликованию. 

  

 

Премьер-Министр 

Республики Казахстан                                                 К. Масимов 
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           Приложение к 

постановлению Правительства 

     Республики Казахстан 

        от «25 » апреля 2015 года 

           № 327 

 

              Утвержден 

постановлением Правительства 

        Республики Казахстан 

       от 23 августа 2012 года 

             № 1080 

 

Государственный общеобязательный стандарт  

начального образования 

 

1. Общие положения 
  

1. Настоящий государственный общеобязательный стандарт начального 

образования (далее – Стандарт) разработан в соответствии со статьей 56 Закона 

Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании» (далее – Закон) 

и определяет требования к уровню подготовки обучающихся, содержанию 

начального образования, максимальному объему учебной нагрузки. 

2. Организации образования, реализующие общеобразовательные 

программы начального образования (далее – организации образования), 

независимо от их форм собственности и ведомственной подчиненности, а также 

языка обучения, осуществляют образовательную деятельность в соответствии с:  

1) настоящим Стандартом;  

2) учебными программами и типовыми учебными планами;  

3) другими нормативными правовыми и правовыми актами, 

утвержденными в установленном порядке уполномоченным органом 

Республики Казахстан в области образования.  

3. Применение Стандарта направлено на:  

1) повышение качества обучения и воспитания за счет достижения  

системы целей начального образования, представленной в виде ожидаемых 

результатов обучения;  

2) реализацию политики трехъязычного образования путем создания 

необходимых условий для организации образовательного процесса на 

государственном, русском и английском языках;  

3) сочетание академической и практической направленности начального 

образования, предусматривающее усвоение обучающимися основ 

теоретических знаний и развитие умений применять полученные знания для 

решения задач прикладного характера; 

4) поэтапное наращивание предметных знаний и навыков, 

обеспечивающее глубину и сложность содержания учебных предметов с 

учетом возрастных возможностей обучающихся; 
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5) реализацию принципа единства воспитания и обучения, основанного 

на взаимосвязанности и взаимообусловленности ценностей образования и 

системы ожидаемых результатов обучения, которые определяют 

содержательную основу ежедневного образовательного процесса; 

6) обеспечение охраны здоровья детей, а также на создание 

благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся и их потребностей в получении дополнительных 

образовательных услуг;  

7) обеспечение эквивалентности начального образования в условиях 

разнообразия типов и видов организаций среднего образования; 

8) поддержку и развитие инновационной практики в организациях 

образования; 

9) организацию объективной оценки деятельности организаций 

образования по обеспечению качества образования.  

4. Стандарт является основой для разработки: 

1) типового учебного плана начального образования для разных типов и 

видов организаций образования; 

2) учебных программ по предметам начального образования; 

3) учебников и учебно-методических комплексов по предметам; 

4) критериев для оценивания учебных достижений обучающихся по 

предметам; 

5) систем управления, обеспечивающих достижение ожидаемых 

результатов обучения и воспитания в организациях образования; 

6) системы мониторинга образовательного процесса организаций 

образования;  

7) единых требований к материально-техническому, информационному 

обеспечению образовательного процесса организаций образования; 

8) параметров оценки деятельности организаций образования по 

обеспечению качества образования. 

5. Организации образования обеспечивают здоровьесберегающую среду 

для достижения обучающимися ожидаемых результатов обучения, 

определенных Стандартом, путем применения различных методов, форм и 

педагогических технологий воспитания, обучения и развития. 

6. В Стандарте применяются термины и определения в соответствии с 

Законом. В дополнение к ним включены следующие термины и их 

определения: 

1) базовое содержание начального образования – состав, структура и 

объем содержания начального образования, подлежащего обязательному 

изучению в организациях образования, независимо от их типа, вида и формы 

собственности, а также языка обучения; 

2) вариативный компонент учебной нагрузки – составной компонент 

типового учебного плана, который определяется организацией образования 

соответственно образовательным потребностям обучающихся; 

3) внеурочная деятельность – составная часть целостного учебно-

воспитательного процесса в организации образования, одна из форм 
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организации свободного времени обучающихся, реализуемой сверхучебной 

нагрузки, определяемой типовым учебным планом; 

4) внешнее суммативное оценивание – определение уровня усвоения 

знаний и сформированности навыков по завершении основного среднего и 

общего среднего образования; 

5) внутреннее суммативное оценивание – оценивание, которое определяет 

уровень освоения знаний и сформированности навыков обучащихся по 

завершении изучения разделов учебной программы в конце учебной четверти; 

6) образовательная область – составная часть базового содержания 

начального образования, включающая совокупность родственных учебных 

предметов; 

7) особые образовательные потребности (нужды) – потребности детей, 

включая детей с физическими и умственными недостатками, которые по той 

или иной причине испытывают постоянные или временные трудности для 

получения образования; 

8) инвариантный компонент учебной нагрузки – составной компонент 

типового учебного плана, определяющий  учебные предметы, обязательные для 

изучения всеми обучающимися в организациях образования, независимо от их 

типа, вида и формы собственности, а также языка обучения; 

9) инклюзивное образование – совместное обучение и воспитание лиц с 

ограниченными возможностями, предусматривающее равный доступ с иными 

категориями обучающихся к соответствующим образовательным учебным 

программам обучения, коррекционно-педагогическую и социальную 

поддержку развития посредством обеспечения специальных условий; 

10) критерии оценивания – утверждения, которые позволяют учителям и 

обучащимся признать  достигнута ли цель обучения при формативном 

оценивании (критерии успеха), и утверждения, которые позволяют оценить 

насколько хорошо обучащийся выполнил работу при внутреннем суммативном 

оценивании (критерии выставления баллов); 

11) мониторинг образовательного процесса – cистематическое 

наблюдение, диагностирование, анализ, оценка и прогноз состояния, динамики 

изменений результатов и условий осуществления образовательного процесса в 

организациях образования; 

12) типовой учебный план – документ, регламентирующий перечень  

учебных дисциплин (предметов) и определяющий объем инвариантного и 

вариативного компонентов учебной нагрузки соответствующего уровня 

образования; 

13) формативное оценивание – оценивание, которое определяет текущий 

уровень освоения знаний и сформированности навыков обучащихся в 

повседневной работе на уроке и/или дома и осуществляет оперативную 

взаимосвязь между обучащимся и учителем в ходе обучения, позволяет 

обучащимся понимать насколько правильно они выполняют задания в период 

изучения нового материала и достигают целей обучения. 

7. В разделе «Требования к уровню подготовки обучающихся» указаны 

ожидаемые результаты обучения по образовательным областям в виде системы 
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целей начального образования долгосрочного характера по предметам, 

входящим в определенную образовательную область. 

8. В разделе «Требования к содержанию образования» указаны состав, 

структура и объем содержания начального образования, подлежащего 

обязательному изучению в организациях образования, независимо от их типа, 

вида и формы собственности, а также языка обучения. 

9. В разделе «Требования к максимальному объему учебной нагрузки» 

указаны недельная учебная нагрузка, продолжительность учебного года, срок 

освоения общеобразовательных учебных программ начального образования, 

наполняемость класса для деления на группы. 

10. Стандарт вводится в действие поэтапно:  

1) в 1 классах – с 1 сентября 2016 года; 

2) во 2 классах – с 1 сентября 2017 года; 

3) в 3 классах – с 1 сентября 2018 года;  

4) в 4 классах – с 1 сентября 2019 года. 

 

2. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

11. Уровень подготовки обучающихся определяется через ожидаемые 

результаты обучения, которые спроектированы с учетом специфики каждой 

образовательной области, объединяющей несколько родственных учебных 

предметов: «Язык и литература», «Математика и информатика», 

«Естествознание», «Человек и общество», «Технология и искусство», 

«Физическая культура». 

12. Содержание образовательной области «Язык и литература» 

реализуется в учебных предметах: 

1) «Обучение грамоте», «Литературное чтение», «Казахский язык» в 

классах с казахским языком обучения, «Русский язык» в классах  с русским 

языком обучения, «Казахский язык» в классах с неказахским языком обучения, 

«Русский язык» в классах с нерусским языком обучения, «Английский язык»; 

2) в организациях образования с языком обучения этносов, компактно 

проживающих на территории Казахстана, в образовательную область «Язык и 

литература» дополнительно входят «Родной язык и литература» данного 

этноса. Учебные предметы «Родной язык» для организаций образования с 

уйгурским, узбекским, таджикским языками обучения включаются в 

инвариантный компонент типового учебного плана. 

 13. Ожидаемые результаты по завершении начального образования по 

образовательной области «Язык и литература». 

Первый язык (язык обучения), литература: 

1) аудирование и говорение:  

 обучающийся понимает и передает основное содержание беседы, 

прочитанного или услышанного текста; определяет, как представлена точка 

зрения говорящего, делает выводы; понимает тему дискуссии и участвует в её 

обсуждении, соблюдая  речевые нормы; осознанно использует в речи 

синонимы, антонимы, омонимы, слова с прямым и переносным значением; 
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использует различные приёмы пересказа содержания повествовательных и 

описательных текстов, используя эмоционально-окрашенные средства 

выразительности; применяет различные приемы пересказа содержания 

художественных произведений; рассуждает по поводу прочитанного и 

услышанного, делится своими мыслями и эмоциями; аргументирует свою точку 

зрения, соблюдая логическую последовательность; самостоятельно составляет 

связные, логичные аргументированные высказывания в соответствии с 

предложенной темой и коммуникативно заданной установкой; участвует в 

диалоге, используя различные приемы речевого общения; анализирует 

представления о духовно-нравственных ценностях казахского и других народов 

на основе прочитанной, услышанной информации; 

2) чтение: 

обучающийся читает произведения устного народного творчества и 

детской литературы, анализирует характер героев и дает оценку их поступкам;  

отличает художественные тексты от нехудожественных; определяет основную 

идею и композицию художественных произведений; определяет жанр 

произведения, обосновывает свой ответ/выбор; определяет изобразительно-

выразительные средства, использованные автором для создания образа; делает 

выводы об отношении писателя к своим героям; читает тексты, используя 

определенные виды и стратегии чтения; определяет типы текста (описание, 

повествование и рассуждение); выразительно читает рассказы/стихотворения; 

выразительно читает стихотворения наизусть; определяет общечеловеческие 

ценности в произведениях художественной литературы; 

3) письмо: 

обучающийся пишет собственные тексты различных типов, жанров и 

стилей, обоснованно подбирая соответствующие слова; пишет в соответствии с 

изученными грамматическими, пунктуационными и орфографическими 

нормами; пишет тексты с использованием различных форм представления 

(рисунков, схем, графиков, таблиц и т.д.); соблюдает гигиенические и 

каллиграфические навыки письма; синтезирует небольшие тексты на темы, 

связанные с культурой, обычаями своего и других народов, выражая свою 

нравственную позицию. 

Второй язык (казахский/русский): 

1) аудирование: 

обучающийся понимает смысл аудиовизуального материала, актуального 

для социально-бытовой и социально-культурной сфер общения; понимает тему, 

основную идею, главную и второстепенную информацию текста с достаточной 

полнотой, глубиной и точностью; понимает, как меняется стиль речи в 

зависимости от ситуации общения, места общения и участников общения 

(коммуникации), прогнозирует содержание истории/рассказа с учетом 

различных мнений;   

2) говорение: 

обучающийся передает содержание рассказов, историй, в том числе 

используя предварительные записи и план;  формулирует вопросы и выражает 

свою точку зрения по поводу прочитанного, услышанного; самостоятельно 
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составляет связные, логичные высказывания в соответствии с предложенной 

темой и коммуникативно заданной установкой; участвует в диалоге, выражая 

свое коммуникативное намерение в разных речевых ситуациях социально-

бытовой и социально-культурной сфер общения; понимает и объясняет вклад 

национальной культуры в мировое наследие; 

3) чтение: 

обучающийся читает тексты, используя разные виды и стратегии чтения; 

понимает ключевую информацию, выводы и оценки автора в тексте, 

содержащем незнакомые слова; различает художественные и 

нехудожественные тексты; находит нужную информацию в различных 

источниках; демонстрирует понимание идей, событий и мотивов поступков 

героев; выясняет значение незнакомых слов и фраз, используя словари и 

справочники; определяет общечеловеческие ценности в художественных 

произведениях казахской и мировой литературы; 

4) письмо: 

обучающийся делает короткие записи прослушанного текста, 

прочитанной информации и увиденного события (заголовки, отдельные факты,  

мнения); обобщает информацию прослушанного/прочитанного текста по 

образцу; создает тексты с учетом их стилевой принадлежности; использует 

соответствующие лексические единицы для создания текстов 

повествовательного/неповествовательного характера с учетом 

орфографических, грамматических и пунктуационных норм.  

 Третий язык: 

1) аудирование: 

обучающийся понимает основное содержание непродолжительной 

беседы на знакомую тематику, распознаёт звучание знакомых слов и фраз; 

понимает короткие вопросы о цветах и числах; использует контекстные 

подсказки для прогнозирования содержания и смысла короткой беседы на 

знакомую тематику; понимает общий смысл коротких историй, звучащих 

медленно и отчетливо; 

2) говорение: 

обучающийся формулирует основные утверждения и высказывания о 

себе, формулирует вопросы; отвечает на вопросы; произносит с правильной 

интонацией и ударением основные слова и фразы при описании предметов и 

событий; выражает, что ему нравится и не нравится; 

3) чтение: 

обучающийся использует иллюстрированный словарь; читает и понимает 

небольшие художественные и нехудожественные тексты на социально-

бытовую тематику; определяет основной смысл небольших текстов; определяет 

специфичную информацию и детали в небольших текстах; определяет 

общечеловеческие ценности в художественных произведениях казахской и 

мировой литературы; 

4) письмо: 

обучающийся правильно пишет часто употребляемые слова, 

демонстрируя знание различий между их написанием и произношением; пишет 
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под диктовку короткие предложения; правильно ставит знаки препинания в 

конце предложений.  

14. Ожидаемые результаты обучения по образовательной области 

«Математика и информатика». 

По завершении начального образования обучающийся: 

1) знает смысл понятий: «цифра», «число», «координатный луч», «доля 

числа», «обыкновенная дробь», «смешанное число», «числовое выражение», 

«буквенное выражение», «уравнение», «неравенство», «градусная мера угла»,  

«развернутый угол», «смежный угол», «процент», «множество», «симметрия», 

«информация», «объект», «файл», «папка», «ярлык», «модель», «компьютерная 

сеть», «Интернет»; значение единиц разряда в десятичной системе счисления; 

плоские и пространственные геометрические фигуры и их элементы; формулы 

для вычисления периметра, площади квадрата и прямоугольника; правила 

сложения и вычитания дробей с одинаковыми знаменателями; назначение 

объектов операционной системы; виды представления и единицы измерения 

информации; основные части компьютера; устройства ввода и вывода; 

назначение прикладных, сервисных программ и операционной системы, 

правила техники безопасности при работе за компьютером; 

2) понимает смысл и порядок арифметических действий над 

натуральными числами, величинами и связи между ними; простые зависимости 

между величинами; смысл операций «пересечение» и «объединение» множеств; 

преобразование процентов в дроби, дробей в проценты; разницу между 

постоянными и переменными величинами; назначение основных частей 

компьютера, устройств ввода и вывода, элементов интерфейса операционной 

системы; влияние компьютерной техники на здоровье человека; важность 

защиты информации и устройств от вредоносных программ; необходимость 

сопровождения информации ссылками на авторов;  

3) применяет математические символы, арифметические действия и их 

свойства для написания выражений, преобразования числовых выражений, 

решения задач; устные и письменные приемы вычислений над натуральными 

числами; стандартные и нестандартные единицы измерения величин (длина, 

площадь, объем, масса, время); инструменты для измерения величин; 

математический язык и графические модели для записи условий задач; 

алгоритмы решений уравнений и неравенств; формулы вычисления периметра 

и площади (квадрата, прямоугольника, прямоугольного треугольника); 

диаграммы Венна для представления отношений между множествами 

элементов; умение находить часть от числа и число по его части; средства 

информационно-коммуникационной технологии для сбора, хранения, 

обработки и передачи информации; прикладные программы для работы с 

различными видами информации, для создания моделей; службы интернета для 

решения поставленных задач; правила работы за компьютером; 

4) анализирует рациональные приёмы устного и письменного счёта; 

особенности геометрических фигур; результаты сравнения значений числовых 

выражений и выражений с переменными; зависимости между различными 

величинами (количество, стоимость, скорость, время, расстояние, 
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производительность труда, продолжительность работы, объем работы); 

закономерности с нахождением недостающих элементов последовательности;  

несложные комбинаторные и логические задачи; записи условий задач в виде 

схем, чертежа, таблиц; данные и результаты, связанные со счетом, измерением; 

возможности прикладных программ; последствия нарушения этических и 

правовых норм в сети; информацию из различных источников, отобранную в 

соответствии с заявленными требованиями; 

5) синтезирует классификацию предметов по их признакам и 

пространственному расположению; математическую модель зависимости 

между величинами; простейшие модели реальных объектов и процессов 

реального мира в виде изображений и чертежей; задачу и обратную к ней 

задачу по предложенным данным или математической модели; 

последовательность по заданной закономерности; модели объектов и ситуаций 

для решения практических задач с применением информационно-

коммуникационных технологий; знания о возможностях прикладных программ 

и сетевых сервисов для решения различных задач; 

6) оценивает результат измерения; истинность или ложность простых 

высказываний о числах, величинах, геометрических фигурах; данные, 

представленные в виде графика, таблицы, диаграммы; соответствие модели 

заданным критериям; возможности использования прикладных программ и 

сетевых сервисов для решения задач. 

15. Ожидаемые результаты обучения по образовательной области 

«Естествознание». 

По завершении начального образования обучающийся: 

1) знает планеты Солнечной системы и их особенности; основные 

естественнонаучные понятия о Земле и ее природе, Вселенной; методы 

научного познания: наблюдение, эксперимент, опыт; основы техники 

безопасности при планировании и проведении исследований; правила 

поведения при стихийных природных явлениях; жизненный цикл человека, 

растений, животных и грибов; особенности строения и расположения основных 

органов человека, растений, животных и грибов и их функции; классификацию 

растений, животных и грибов; основы процесса фотосинтеза; отдельные 

свойства света; некоторые физические силы и причины их возникновения; 

отдельные виды энергии; состав и свойства наиболее распространенных 

веществ на Земле; свойства различных тел и некоторые области их применения; 

основные виды полезных ископаемых и их значение, основные месторождения 

полезных ископаемых в Республике Казахстан; 

2) понимает смысл понятий макро- и микромира; важность бережного 

отношения к окружающей среде и сохранения биоразнообразия на Земле; 

необходимость соблюдения личной гигиены; защитные функции организма; 

значение компонентов природы для живых организмов; особенности 

организмов как средств приспособления к окружающей среде; простые 

различия позвоночных и беспозвоночных животных; необходимость 

рационального использования природных ресурсов; 
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3)  применяет некоторые методы исследования для изучения 

природных объектов, процессов и явлений; стандартные и нестандартные 

единицы измерения природных объектов, явлений и процессов; простые 

приборы для измерений некоторых характеристик природных объектов, 

процессов и явлений; соответствующую научную терминологию для 

объяснения проведенного исследования; знания о простых признаках видов 

растений и животных своей местности для составления их классификации; 

4) анализирует причинно-следственные связи между компонентами 

природы; свойства материалов для определения возможностей их применения; 

животный и растительный мир определенной территории; схожие и 

отличительные черты разных сред обитания; данные собственных 

исследований и материалы из различных источников; 

5) синтезирует полученные знания и навыки для планирования и 

проведения исследований объектов и явлений живой и неживой природы; 

информационные материалы в виде рисунков, схем, графиков, диаграмм, 

таблиц; идеи по вопросам охраны окружающей среды; имитационные и 

графические модели объектов, явлений и процессов микро- и макромира; 

 6) оценивает факторы развития и состояние природных объектов, 

явлений и процессов; деятельность человека и следствия научно-технического 

прогресса на состояние окружающей среды; влияние научно-технического 

прогресса на жизнедеятельность человека; соответствие полученных 

результатов собственного исследования сделанному прогнозу. 

16. Ожидаемые результаты обучения по образовательной области 

«Человек и общество». 

По завершении начального образования обучающийся: 

 1) знает структуру, состав и функции семьи, школьного сообщества, где 

проходит повседневная жизнь обучающегося; основные социальные функции 

человека; первоначальные сведения о взаимосвязи «человек – общество»; 

понятия «безопасность», «здоровье» и их ведущие признаки; особенности 

личности, семьи, сообществ и общества в целом, их значение и роль в жизни 

человека; основные виды предметов обихода, их состав, свойства и источники; 

общие сведения о географии и истории Казахстана; основные традиции и 

фольклор казахского народа и народов Казахстана; роль и место Казахстана в 

мире; государственные символы Казахстана; общечеловеческие ценности; 

правила позитивного и дружеского общения, правила этикета, права и 

обязанности школьника, правила здорового образа жизни; 

 2) понимает причинную обусловленность внешних признаков человека; 

свою гражданскую идентичность в форме осознания себя как юного 

гражданина Казахстана и свою принадлежность к определенному этносу; 

ценность  семьи, малой родины и Отечества; ценности многоционального 

казахстанского общества; значение государственной символики Казахстана; 

нормы нравственного поведения человека в обществе; свою сопричастность к 

жизни школы, села, города, страны; значимость служения обществу; 

функциональные и структурные особенности разных типов населенных 

пунктов; важность соответствия мыслей, слов и поступков, ответственность за 
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них; значение национальных традиций, обычаев; роль путешествий в жизни 

людей и развитии общества; значимость самопознания и саморазвития 

человека; содержание понятий «труд», «взаимопонимание», 

«жизнерадостность», «оптимизм», «доброжелательность», «щедрость», 

«великодушие», «патриотизм», «творчество» и их значимость; необходимость 

ведения здорового образа жизни; значение природы как источника жизни; 

важность бережного отношения к природе; 

3) применяет методы познания для изучения общественных процессов и 

явлений, выполнения учебных заданий и работ творческого, познавательного, 

исследовательского, проектировочного характера; личный опыт и знания в 

сфере путешествий, простых финансовых отношений; знания о здоровом 

образе жизни, личной гигиене, питании и режиме дня; элементарные знания в 

оказании первой доврачебной помощи; собственный и общественный опыт в 

адаптации к окружающему миру; правила этикета; правила общения для 

поддержания позитивных, дружеских взаимоотношений в семье и коллективе; 

4) анализирует положение Казахстана в мире; роль и значение изучаемых 

общественных явлений и процессов в жизни людей; сходства и различия в 

культурно-обрядовых традициях казахского народа и других народов; факторы 

развития личности, семьи, школьного сообщества; значение основных ресурсов 

в жизнедеятельности человека; факторы здоровья и безопасности; проявления 

человеческих чувств и поступки людей, их причины и следствия; собственное 

эмоциональное состояние; 

5) синтезирует знания и навыки для систематизации и классификации 

общественных явлений и процессов; знания и навыки для определения 

некоторых актуальных проблем общества; собственные решения для 

ориентации в пространстве (место), времени (хронология), социальной среде 

(общество); модели коммуникаций в семейной, межличностной и 

общественной сферах; собственные проекты по безопасности 

жизнедеятельности, организации путешествий; решения по собственному 

духовно-нравственному развитию; 

6) оценивает собственное поведение и поступки окружающих людей с 

позиции нравственных норм; значимость семьи, общества, страны в жизни 

каждого человека; роль традиций и фольклора в современной жизни; ценность 

предметов потребления по степени значимости и стоимости; степень 

удовлетворенности своей работой на уроке; уровень своего прогресса в сфере 

межличностных, общественных и финансово-экономических отношений; 

собственное эмоциональное и физическое состояние; поведение людей с 

позиции общепринятых нравственных норм. 

17. Ожидаемые результаты обучения по образовательной области 

«Технология и искусство». 

По завершении начального образования обучающийся: 

1) знает основные виды линий и форм; основные и дополнительные 

цвета; основные материалы и инструменты для рисования и декоративно-

художественной работы; основные виды и жанры искусства; основные техники 

работы в различных видах искусства, некоторые шедевры мировых и 
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отечественных художников; основы музыкальной грамоты; основные средства 

музыкальной выразительности; вокальные и инструментальные жанры и стили; 

казахские народные инструменты и инструменты народов мира; некоторые 

образцы песенного и инструментального репертуара казахской народной 

музыки, композиторов Казахстана и других стран мира; способы создания 

простых музыкальных импровизаций; 

 2) понимает связь искусства с жизнью; взаимосвязь техники исполнения с 

соответствующим видом, стилем, жанром искусства; особенности и значение 

национальных традиций и обычаев в декоративно-прикладном искусстве 

Казахстана; значение произведений искусства в культуре казахского народа и 

других народов мира; особенности и значение музыкальных традиций 

казахского народа и других народов мира; передаваемые в музыкальных 

произведениях идеи, чувства и настроение; особенности народной и 

композиторской музыки; 

3) применяет законы перспективы и композиции в изображении 

предметов; творческие идеи для создания простых художественных работ, в 

том числе с применением информационно-коммуникационных технологий; 

различные художественные инструменты и техники для создания продуктов 

художественного и технического труда; знания видов, стилей и жанров 

произведений искусства при создании творческих работ; правила техники 

безопасности; средства музыкальной выразительности для создания простых 

вокальных и инструментальных импровизаций и аранжировок; навыки пения, 

игры на музыкальных инструментах индивидуально и в ансамбле;  

4) анализирует информацию по различным видам искусства для 

организации самостоятельной работы; стили и жанры искусства казахского 

народа и других народов мира; свойства и качества художественных 

материалов и инструментов для проведения экспериментальной, 

исследовательской работы в искусстве; творческие проекты по 

изобразительному искусству, техническому и художественному труду; 

сходства и различия стилей и жанров композиторской музыки; свойства звуков 

для проведения элементарной экспериментальной работы и создания 

музыкальных импровизаций, аранжировок;  

5) синтезирует творческие проекты по изобразительному искусству, 

техническому и художественному труду, в том числе с применением 

информационно-коммуникационных технологий; художественные работы, 

используя способы и приемы работы в основных и смешанных техниках с 

различными материалами и инструментами; простые импровизации и 

аранжировки музыкальных произведений; творческие идеи по результатам 

исследований;  

6) оценивает основной замысел, образы и идеи в художественных работах 

и музыкальных произведениях; самостоятельно/коллективно выполненные 

работы по художественному и техническому труду, музыкальные сочинения, 

импровизации, аранжировки. 

18. Ожидаемые результаты по образовательной области «Физическая 

культура» 
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По завершении начального образования обучающийся: 

1) знает основные физические упражнения, способствующие развитию 

организма, правила и технику их выполнения; правила техники безопасности 

при выполнении физических упражнений; правила выполнения разминки и 

заминки; способы контроля физических изменений в организме во время 

выполнения физических упражнений; приемы развития частей тела и мышц для 

улучшения физической подготовки; 

2) понимает важность физической культуры для укрепления здоровья; роль 

физической культуры и спорта в развитии страны и формировании гордости за 

нее; уровни сложности выполняемых упражнений; необходимость достижения 

требуемой интенсивности различных физических нагрузок; значимость 

поддержки физического, психического и эмоционального здоровья; риски, 

возникающие во время выполнения различных физических упражнений;  

3) применяет навыки выполнения самостоятельной/совместной работы для 

достижения согласованных целей; знание правил и композиционных приемов 

во время выполнения комплекса физических упражнений; правильную 

последовательность выполнения физических упражнений, демонстрируя 

понимание времени, пространства и навыки координации движений; 

специальные упражнения для устранения недостатков физического развития и 

вероятных рисков для здоровья; основные принципы здорового питания и 

двигательного режима;  

4) анализирует собственные достижения и опыт в выполнении физических 

упражнений для управления будущим обучением и поведением в группе; 

улучшение индивидуальных способностей и уверенности в различных видах 

физической деятельности; ситуации сотрудничества и честного соревнования в 

достижении единых целей;  

5) синтезирует определенные комбинации движений из видов движений, а 

также стратегии, используя различные спортивные тактики; знания и навыки 

для адаптации к различным ситуациям физической деятельности;  

6) оценивает трудности и риски, возникающие во время выполнения 

различных физических нагрузок; собственные и чужие физические 

возможности; свои возможности для участия в спортивных мероприятиях 

внутри и за пределами школы. 

19. Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения (в астрономических часах) во 2-3 классах - не более 1,5 часа, в          

4 классах – не более 2 часов. 

20. Оценка учебных достижений обучащихся осуществляется 

посредством использования критериального оценивания. Критериальное 

оценивание основано на сравнении учебных достижений обучащихся с четко 

определенными, заранее известными всем участникам учебного процесса 

критериями оценивания (критерии успеха при формативном  оценивании  и 

критерии  выставления баллов при суммативном  оценивании), 

соответствующими целям и содержанию образования.  

21. Оценивание осуществляется в соответствии с  системой целей 

обучения, представленной в учебных планах по конкретному учебному 
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предмету на основе отслеживания учебных достижений обучащихся по 

каждому тематическому разделу.  

22. Система критериального оценивания включает в себя три вида 

оценивания: формативное оценивание, внутреннее суммативное оценивание и 

внешнее суммативное оценивание.  

23. Оценивание на уровне начального образования осуществляется с 

использованием формативного и внутреннего суммативного оценивания. 

Внешнее суммативное оценивание на уровне начального образования не 

проводится. 

24. Порядок критериального оценивания учебных достижений 

обучащихся в организациях образования, реализующих учебные программы 

начального образования определяется уполномоченным органом  в области 

образования.  

25. Для обучающихся с ограниченными возможностями в развитии 

создаются условия для получения ими образования, коррекции нарушения 

развития и социальной адаптации. 

 

3. Требования к содержанию образования  

 

26. Начальное образование нацелено на привитие обучающимся 

национальных и общечеловеческих ценностей, являющихся общими для всех 

уровней образования и призванных стать устойчивыми жизненными 

ориентирами личности обучающегося, мотивирующими его поведение и 

деятельность. 

27. В качестве базовых ценностей в содержании начального образования 

определены:        

1) казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; 

2) уважение; 

3) сотрудничество; 

4) труд и творчество; 

5) открытость; 

6) образование в течение всей жизни. 

28. Целью начального образования является создание образовательного 

пространства, благоприятного для гармоничного становления и развития 

личности обучающегося, обладающего основами следующих навыков 

широкого спектра: 

1) функционального и творческого применения знаний; 

2) критического мышления; 

3) проведения исследовательских работ; 

4) использования информационно-коммуникационных технологий; 

5) применения различных способов коммуникации, в том числе языковых 

навыков; 

6) умения работать в группе и индивидуально. 

29. Базовое содержание начального образования определяется с учетом 

следующих ориентиров:  
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1) соответствие динамичным запросам современного общества; 

2) необходимость развития критического, творческого и позитивного 

мышления; 

3) целесообразность усиления интеграции содержания учебных 

предметов; 

4) обеспечение единства обучения, воспитания и развития. 

30. Базовое содержание начального образования реализуется в рамках 

политики трехъязычного образования. Цель трехъязычного образования  

заключается в формировании полиязычной личности – гражданина Казахстана, 

который владеет не менее чем тремя языками, умеет вести диалог в различных 

сферах деятельности, ценит культуру своего народа, понимает и уважает 

культуру других народов.  

31. Трехъязычное образование практически реализуется путем:  

1) обеспечения уровневого усвоения казахского, русского и английского 

языков в соответствии с  международными стандартами; 

2) организации внеурочной деятельности на казахском, русском и 

английском языках.    

32. Базовое содержание начального образования по каждой 

образовательной области определено в соответствии с основной миссией 

начального образования, согласно которой необходимо не только обучать 

школьника, но и закладывать основы его духовности и социально значимых 

навыков.  

33. Содержание предметов образовательной области «Язык и литература» 

предусматривает применение коммуникативного подхода, направленного на 

развитие навыков по четырем видам речевой деятельности. Содержание 

языковых предметов направлено на развитие у обучающихся интереса и 

позитивного отношения к изучению языков через игровую и познавательную 

деятельность, а также на формирование первоначальных коммуникативных 

навыков для обмена информацией, умения работать с текстом как речевым 

материалом, понимания смысла фраз и выражений и использования их в 

конкретных ситуациях. 

34. Изучение казахского языка и литературы, русского языка и 

литературы в рамках второго языка основано на использовании литературных 

текстов для развития речевых навыков обучающихся, умений самостоятельно 

работать с разными видами и типами текстов.  

35. Обучение второму (русскому/ казахскому – в зависимости от языка 

обучения) и третьему языку (английскому) ориентировано на организацию 

уровневого усвоения языка.  

36. Содержание образовательной области «Математика и информатика» 

реализуется в учебных предметах: «Математика», «Информационно-

коммуникационные технологии». 

37. Содержание образовательной области «Математика и информатика» 

направлено на формирование у обучающихся первоначальных математических 

знаний для описания разнообразных объектов и явлений окружающей 

действительности; на усвоение устных и письменных вычислительных 
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алгоритмов; на развитие общих приемов решения задач, умений выстраивать 

логические суждения на основе измерительных и вычислительных навыков; на 

формирование навыков использования элементарных инструментов 

информационно-коммуникационных технологий, умений искать, выбирать, 

передавать информацию, проектировать объекты и процессы, применять 

простейшие методы работы с таблицами, схемами, графиками и диаграммами 

для анализа, интерпретации и представления данных. 

38. Содержание образовательной области «Естествознание» реализуется в 

учебном предмете «Естествознание».  

39. Содержание предмета «Естествознание» призвано обеспечить 

элементарный уровень научных знаний в рамках системы «Человек – 

Природа». Данный учебный предмет направлен на развитие природной 

любознательности обучающихся, исследовательских навыков, формирования 

научного понимания и видения окружающего мира. Содержание предмета 

структурировано по принципу «от простого к сложному, от знакомого к 

незнакомому». Осмысление причин и понимание взаимосвязи явлений и 

процессов живой и неживой природы, осознание многообразия и сложности 

окружающего мира расширит кругозор обучающихся. Учебный предмет 

«Естествознание» является пропедевтическим курсом к изучению 

самостоятельных учебных предметов «Биология», «Физика» и «Химия» на 

последующих уровнях образования, а также закладывает основы 

исследовательских навыков, важных для любой отрасли знаний. 

40. Содержание предметов образовательной области «Человек и 

общество» реализуется в учебных предметах: «Познание мира», 

«Самопознание». 

41. Содержание предметов образовательной области «Человек и 

общество» ориентировано на обеспечение пропедевтических знаний в рамках 

системы «Человек – Общество». Содержание учебных предметов направлено 

на изучение общественных явлений прошлого и настоящего и их взаимосвязи,  

взаимоотношений людей в семье, обществе; на формирование чувства гордости 

за свою Родину, осознание своего места в семье, местном, региональном, 

национальном и глобальном сообществе; на понимание ценностей 

казахстанского общества и общечеловеческих ценностей; на раскрытие каждым 

учеником своих природных способностей и творческого потенциала; на 

развитие уважительного отношения к культуре своего и других народов, 

личной ответственности за свои поступки, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; на воспитание гуманного отношения к человеку и 

окружающей среде. 

42. Содержание образовательной области «Технология и искусство» 

представлено учебными предметами «Изобразительное искусство», «Трудовое 

обучение» и «Музыка».  

43. Содержание предметов образовательной области «Технология и 

искусство» направлено на формирование первоначальных представлений о 

роли изобразительного искусства и музыки в жизни человека, уважительного 

отношения к казахскому национальному искусству, традициям и обычаям, 
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искусству других народов мира; на развитие умений и навыков осуществления  

различных видов художественной деятельности по изобразительному 

искусству, техническому и художественному труду; на развитие 

первоначальных вокальных и инструментальных навыков; на  усвоение 

способов познания мира посредством различных визуально-тактильных и 

музыкальных средств. 

44. Содержание образовательной области «Физическая культура» 

реализуется в учебном предмете «Физическая культура».  

45. Содержание предмета «Физическая культура» направлено на развитие 

физических качеств, интереса к самостоятельному выполнению 

общеразвивающих упражнений; на привитие культуры здорового образа жизни; 

на формирование представлений о роли физической культуры в жизни 

человека, умений самостоятельно находить информацию о спорте, 

национальных видах спорта и использовать ее для укрепления здоровья; на  

формирование культуры общения со сверстниками в условиях учебной, 

игровой и соревновательной деятельности. 

46. Срок освоения общеобразовательной учебной программы начального 

образования – четыре года. 

 

4. Требования к максимальному объему учебной нагрузки обучающихся 

 

47. Максимальный объем недельной учебной нагрузки обучающихся в 

начальной школе составляет не более 29 часов.  

48. Общий объем учебной нагрузки обучающихся, включающий 

инвариантный и вариативный компоненты, а также недельная и годовая 

учебная нагрузка по классам устанавливаются типовым учебным планом. 

49. Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 учебные 

недели, во 2-4 классах – 34 учебные недели. Продолжительность 

каникулярного времени в учебном году составляет не менее 30 дней. 

Каникулы предоставляются 3 раза в учебном году – осенью, зимой и весной. 

Для обучающихся первых классов в третьей четверти дополнительно 

предоставляется каникулярное время продолжительностью одна неделя. 

Конкретные сроки каникул устанавливаются уполномоченным органом 

Республики Казахстан в области образования.   

50. Деление класса на две группы осуществляется в городских 

общеобразовательных организациях образования при наполнении классов в 24 

и более обучающихся, в сельских – в 20 и более обучающихся, в 

малокомплектных школах – не менее 10 обучающихся при проведении уроков:  

1) по казахскому языку в классах с неказахским языком обучения;  

2) по русскому языку в классах с нерусским языком обучения;  

3) по английскому языку;  

4) по информационно-коммуникационным технологиям; 

5) по самопознанию. 

________________ 
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