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Техникалық және кәсіптік білім беру жүйесінде жалпы орта 

білім берудің білім беру бағдарламаларын іске асыру ерекшеліктері 
 

2020-2021 

оқужылындатехникалықжәнекәсіптікбілімберетіноқуорындарыныңбілімалуш

ыларыжаңартылғанмазмұнбойыншажалпыбілімберетінпәндердіңоқубағдарла

маларынигеругекөшеді. 

Жалпыбілімберетінпәндердіңүлгілікоқужоспарлары мен 

бағдарламаларыҚазақстанРеспубликасыБілімжәнеғылымминистрінің 2018 

жылғы 31 қазандағы № 604 

«Білімберудіңбарлықдеңгейініңмемлекеттікжалпығаміндеттібілім беру 

стандарттарынбекітутуралы» 

жәнеҚазақстанРеспубликасыныңБілімжәнеғылымминистірінің 2012 жылғы  

8 қарашадағы № 500 «ҚазақстанРеспубликасындағыбастауыш, негізгі орта, 

жалпы орта білімберудіңүлгілікоқужоспарларынбекітутуралы» 

бұйрықтарына сәйкес әзірленген. 

Жалпы орта 

білімберудіңмемлекеттікжалпығаміндеттістандартынасәйкес 19 жалпы білім 

беру пәннің 15-ін оқытуқарастырылған. Бұлретте 11 

пәноқуүшінміндеттіболыптабылады, тереңдетілген деңгейдегі төрт пәннен 2 

пән және 2 пән стандарттық деңгейдегі төрт пәннен таңдалады. 

Техникалық және кәсіптік білім беру жүйесінде жалпы білім беретін 

пәндер тізбесі мен көлемі бейіндік оқытуды ескере отырып, білім беру 

мазмұнын кәсіптік бағдарлау негізінде айқындалады. Үлгілік оқу 

жоспарында 14 пәнді оқыту қарастырылған: 10 пән оқу үшін міндетті болып 

табылады, өйткені «Алгебра және анализ бастамалары» және «Геометрия» 

оқу пәндерінің мазмұны «Математика» пәнімен ұсынылған. Міндетті оқу 

пәндерін оқумен қатар білім алушылардың 4 бейіндік оқу пәндерін таңдауы 

қарастырылған, тиісінше оқытудың тереңдетілген және стандарттық 

деңгейлерінің 2 пәні бойынша. 

«Кәсіпкерлік және бизнес негіздері» оқу пәнінің мазмұны 

мамандықтардың базалық модульдеріне біріктіріледі. 

Бейініне қарамастан міндетті жалпы білім беретін пәндерге: «Қазақ 

тілі» және «Қазақ әдебиеті» (қазақ тілінде оқитын топтар  үшін), «Орыс тілі» 

және «Орыс әдебиеті» (орыс тілінде оқитын топтар үшін), «Қазақ тілі және 

әдебиеті» (орыс тілінде оқитын топтар үшін), «Орыс тілі және әдебиеті» 

(қазақ тілінде оқитын топтар  үшін), «Шетел тілі», «Математика», 

«Информатика», «Қазақстан тарихы», «Өзін-өзі тану», «Дене тәрбиесі», 

«Алғашқы әскери және технологиялық дайындық» жатады. 

Бейіндік оқыту білім алушылардың жеке мүдделері мен 

қажеттіліктерін есепке алу негізінде жүзеге асырылады. Осыған байланысты 

оқытудың екі деңгейінде пәндерді таңдаудың икемді жүйесі ұсынылады. 

Білім алушы өз қалауы бойынша өзіне маңызды оқытудың тереңдетілген 

деңгейінің екі пәнін және стандарттық деңгейінің екі пәнін таңдайды. 

Стандарттық деңгейдегі пәндерге қарағанда тереңдетілген деңгейдегі бейінді 



2 
 

пәндерге сағаттардың көп саны беріледі. Стандарттық деңгейде бейінді емес 

пәндер оқытылады. 

Жаратылыстану-математикалық бейіннің тереңдетілген оқыту 

деңгейіндегі пәндерге «Физика», «Химия», «Биология», «География» 

жатады. Бейіндік оқытудың осы бағытында стандарттық деңгейдегі пәндерге  

«Дүниежүзі тарихы», «Биология», «География» жатады. 

Қоғамдық-гуманитарлық бейіндегі тереңдетілген оқыту деңгейіндегі 

пәндерге «Дүниежүзі тарихы», «Химия», «Биология», «География» жатады. 

Бейіндік оқытудың осы бағытында стандартты деңгейдегі пәндерге: 

«Физика», «Химия», «Графика және жобалау» жатады. 

Жалпы білім беретін пәндердің жаңартылған мазмұны оқу 

нәтижелеріне бағдарланады. Көлемі мен мазмұны бейінге (бағытқа) сәйкес 

үлгілік оқу жоспарларымен және үлгілік оқу бағдарламаларымен 

анықталады. 

Жалпы білім беретін пәндердің оқу бағдарламаларын меңгеру 

сағаттарының жалпы көлемі 1448 сағатты құрайды. 

Оқу әдебиеттері мен құралдарын таңдау кезінде Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2019 жылғы 17 мамырдағы  

№ 217 «Оқулықтардың, оқу-әдістемелік кешендердің, құралдардың және 

басқа да қосымша әдебиеттердің, оның ішінде электрондық жеткізгіштердің 

тізбесін бекіту туралы» бұйрығынбасшылыққа алу қажет. 

 

Қазақ тілінде оқытатын техникалық және кәсіптік білім берудің 

жалпы білім беретін пәндері бойынша үлгілік оқу жоспары 

(жаңартылған мазмұнда) 

 
Бағыты Қоғамдық-гуманитарлық Жаратылыстану-математикалық 

Инварианттыкомпонент 

Міндеттіпәндер 

 Оқупәндері Сағатс

аны 

Оқупәндері Сағатс

аны 

1 Математика 120 Математика 180 

2 Информатика 90 Информатика 90 

3 Қазақ тілі 90 Қазақ тілі 60 

4 Қазақ әдебиеті 90 Қазақ әдебиеті 60 

5 Орыстіліжәнеәдебиеті 120 Орыстіліжәнеәдебиеті 120 

6 Шетелтілі 120 Шетелтілі 120 

7 Қазақстантарихы 90 Қазақстантарихы 90 

8 Өзін-өзітану 60 Өзін-өзітану 60 

9 Денетәрбиесі 158 Денетәрбиесі 158      

10 Алғашқы әскери және 

технологиялық дайындық 

90 Алғашқы әскери және 

технологиялық дайындық 

90 

Оқужүктемесі 1028  1028 

Таңдаубойыншапәндер 

Тереңдетілгендеңгей:    2 пән 150 сағаттан 

11 Химия  Физика  

12 Биология  Химия  
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13 Дүниежүзітарихы  Биология  

14 География  География  

Оқужүктемесі 300  300 

Таңдаубойыншапәндер 

Стандарттықдеңгей:    2 пән 60 сағаттан 

15 Физика  Биология  

16 Химия  География  

17 Графикажәнежобалау  Дүниежүзітарихы  

Оқужүктемесі 120  120 

Инварианттыоқужүктемесі 1448 

Жалпысағатсаны 1448 

 

Орыс тілінде оқытатын техникалық және кәсіптік білім берудің 

жалпы білім беретін пәндері бойынша үлгілік оқу жоспары (жаңартылған 

мазмұнда) 

 
Бағыты Қоғамдық-гуманитарлық Жаратылыстану-математикалық 

Инварианттыкомпонент 

Міндеттіпәндер 

 Оқупәндері Сағатс

аны 

Оқупәндері Сағатс

аны 

1 Математика 120 Математика 180 

2 Информатика 90 Информатика 90 

3 Орыс тілі 90 Орыс тілі 60 

4 Орыс әдебиеті 90 Орыс әдебиеті 60 

5 Қазақтіліжәнеәдебиеті 120 Қазақтіліжәнеәдебиеті 120 

6 Шетелтілі 120 Шетелтілі 120 

7 Қазақстантарихы 90 Қазақстантарихы 90 

8 Өзін-өзітану 60 Өзін-өзітану 60 

9 Денетәрбиесі 158 Денетәрбиесі 158 

10 Алғашқы әскери және 

технологиялық дайындық 

90 Алғашқы әскери және 

технологиялық дайындық 

90 

Оқужүктемесі 1028  1028 

Таңдаубойыншапәндер 

Тереңдетілгендеңгей:    2 пән 150 сағаттан 

11 Химия  Физика  

12 Биология  Химия  

13 Дүниежүзітарихы  Биология  

14 География  География  

Оқужүктемесі 300  300 

Таңдаубойыншапәндер 

Стандарттықдеңгей: 2 пән 60 сағаттан 

15 Физика  Биология  

16 Химия  География  

17 Графикажәнежобалау  Дүниежүзітарихы  

Оқужүктемесі 120  120 

Инварианттыоқужүктемесі 1448 

Жалпысағатсаны 1448 
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Особенности реализации образовательных программ общего 

среднего образования в системе технического и профессионального 

образования 

 
В 2020-2021 учебном году обучающиеся учебных заведений 

технического и профессионального образования переходят на освоение 

учебных программ общеобразовательных дисциплин по обновленному 

содержанию.  

Типовые   учебные  планы и программы общеобразовательных 

дисциплин разработаны в соответствии с приказами Министра образования и 

науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604 «Об 

утверждении государственных общеобязательных стандартов образования 

всех уровней образования» и   от 8 ноября 2012 года № 500 «Об утверждении 

типовых учебных планов начального, основного среднего, общего среднего 

образования Республики Казахстан». 

В соответствии с Государственными общеобязательными стандартами 

общего среднего образования предусмотрено изучение 15 учебных 

предметов из 19 общеобразовательных дисциплин. При этом 11 предметов 

являются обязательными для изучения, 2 предмета выбираются из четырех 

предметов углубленного уровня и 2 предмета - из четырех предметов 

стандартного уровня. 

Перечень и объем общеобразовательных дисциплин в системе 

технического и профессионального образования будет определяться на 

основе профессиональной ориентации содержания образования с учетом 

профильного обучения. Типовыми учебными планами предусмотрено 

изучение 14 дисциплин: 10 предметов являются обязательными для 

изучения, так как содержание учебных предметов «Алгебра и начала 

анализа» и «Геометрия» представлено дисциплиной «Математика». Наряду с 

обучением обязательным дисциплинам предусмотрен выбор обучающимися 

4 профилирующих дисциплин соответственно по 2 дисциплины 

углубленного и стандартного уровней обучения. 

 Содержание учебной дисциплины «Основы предпринимательства и 

бизнеса» будет интегрировано в базовые модули специальностей. 
К обязательным общеобразовательным дисциплинам вне зависимости 

от профиля относятся: «Казахский язык» и «Казахская литература» (для 

групп с казахским языком обучения), «Русский язык» и «Русская литература» 

(для групп с русским языком обучения), «Казахский язык и литература» (для 

групп с русским языком обучения), «Русский язык и литература» (для групп 

с казахским языком обучения), «Иностранный язык», «Математика», 

«Информатика», «История Казахстана», «Самопознание», «Физическая 

культура», «Начальная военная и технологическая подготовка». 

Профильное обучение осуществляется на основе учета 

индивидуальных интересов и потребностей обучающихся. В связи с этим 

предлагается гибкая система выбора дисциплин на двух уровнях обучения. 
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Обучающийся по своему усмотрению выбирает значимые для себя две 

дисциплины углубленного и две дисциплины стандартного уровней 

обучения. На профилирующие дисциплины углубленного уровня отводится 

большее количество часов, чем на дисциплины стандартного уровня. На 

стандартном уровне изучаются непрофильные дисциплины. 

К дисциплинам углубленного уровня обучения естественно-

математического профиля относятся: «Физика», «Химия», «Биология», 

«География».  В данном направлении профильного обучения к дисциплинам 

стандартного уровня относятся: «Всемирная история», «Биология», 

«География». 

К дисциплинам углубленного уровня обучения общественно-

гуманитарного профиля относятся «Всемирная история», «Химия», 

«Биология», «География». В данном направлении профильного обучения к 

дисциплинам стандартного уровня относятся: «Физика», «Химия», «Графика 

и проектирование».  

Обновленное содержание общеобразовательных дисциплин 

ориентируется на результаты обучения. Объем и содержание определяется 

типовыми учебными планами и типовыми учебными программами в 

соответствии с профилем (направлением). 

Общий объем часов на освоение учебных программ 

общеобразовательных дисциплин составляет 1448 часов. 

При выборе учебной литературы и пособий   необходимо 

руководствоваться перечнем в соответствии  с Приказом  Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217 "Об 

утверждении перечня учебников, учебно-методических комплексов, пособий 

и другой дополнительной литературы, в том числе на электронных 

носителях". 
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Типовой учебный план  

(обновленного содержания) по общеобразовательным дисциплинам 

технического и профессионального образования 

с казахским языком обучения 
 

Направ 

ление 

Общественно-гуманитарное  Естественно-математическое 

Инвариантный компонент 

Обязательные дисциплины  

 Учебные дисциплины Кол-во 

часов 

Учебные дисциплины Кол-во 

часов 

1 Математика                                                                             120 Математика                                                                             180 

2 Информатика                                                                            90 Информатика                                                                            90 

3 Казахский язык  90 Казахский язык  60 

4 Казахская литература  90 Казахская литература  60 

5 Русский язык и литература  120 Русский язык и 

литература  

120 

6 Иностранный язык                                                                  120 Иностранный язык                                                                  120 

7 История Казахстана                                                                90 История Казахстана                                                                90 

8 Самопознание                                                                         60 Самопознание                                                                         60 

9 Физическая культура                                                              158 Физическая культура                                                              158      

10 Начальная военная и 

технологическая 

подготовка    

90 Начальная военная и 

технологическая 

подготовка    

90 

Учебная нагрузка 1028  1028 

Дисциплины по выбору 

Углубленный уровень:    2 дисциплины по 150 часов 

11 Химия   Физика  

12 Биология  Химия  

13 Всемирная история  Биология  

14 География  География  

Учебная нагрузка 300  300 

Дисциплины по выбору 

Стандартный уровень:    2 дисциплины по 60 часов 

15 Физика   Биология   

16 Химия  География  

17 Графика и проектирование  Всемирная история  

Учебная нагрузка 120  120 

Инвариантная учебная нагрузка 1448 

  

Общее количество часов 1448 
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Типовой учебный план  

(обновленного содержания) по общеобразовательным дисциплинам 

технического и профессионального образования 

    с русским языком обучения 
 

Направл

ение 

Общественно-гуманитарное  Естественно-математическое 

Инвариантный компонент 

Обязательные дисциплины  

 Учебные дисциплины Кол-во 

часов 

Учебные дисциплины Кол-во 

часов 

1 Математика                                                                             120 Математика                                                                             180 

2 Информатика                                                                            90 Информатика                                                                            90 

3 Русский язык                                             90 Русский язык                                             60 

4 Русская литература                       90 Русская литература                       60 

5 Казахский язык и   

литература                                                                                     

120 Казахский язык и   

литература                                                                                     

120 

6 Иностранный язык                                                                  120 Иностранный язык                                                                  120 

7 История Казахстана                                                                90 История Казахстана                                                                90 

8 Самопознание                                                                         60 Самопознание                                                                         60 

9 Физическая культура                                                              158 Физическая культура                                                              158 

10 Начальная военная и 

технологическая 

подготовка    

90 Начальная военная и 

технологическая 

подготовка    

90 

Учебная нагрузка 1028  1028 

Дисциплины по выбору 

Углубленный уровень:    2 дисциплины по 150 часов 

11 Химия   Физика  

12 Биология  Химия  

13 Всемирная история  Биология  

14 География  География  

Учебная нагрузка 300  300 

Дисциплины по выбору 

Стандартный уровень:    2 дисциплины по 60 часов 

15 Физика   Биология   

16 Химия  География  

17 Графика проектирование  Всемирная история  

Учебная нагрузка 120  120 

Инвариантная учебная нагрузка 1448 

Общее количество часов 1448 

 

 

 

 


