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Пән: өнер 
Сынып: 10 
Оқыту тілі: қазақ тілі 
10 сыныпта өнер пәнің меңгеруге  66  беріледі, 1 жартыжылдықта 32 сағат, 2 жартыжылдықта 34 сағат. 
 
Ұзақ мерзімді жоспардың 

бөлімдері 
Сабақтың тақырыбы Оқу мақсаты 



1 тоқсан 
1 бөлім:  
Қоршаған ортадағы өнер 

Қоршаған ортадағы өнер. 10.1.1.1 
Өзінің зерттеулері мен  тәжірбиелері негізінде табиғи әлем 
және бірқатар салаларының өзара байланысы жайлы терең 
білімдерін көрсету 
10.1.4.1 
Шығармашылық идеяларын жоспарлау, дамыту және талдау 
үшін алғашқы және кейінгі зерттеулерді мақсатты түрде 
қолдану (оның ішінде АКТ қолданып).  

Қала өнері; паблик-арт, стрит-арт, ленд-
арт, граффити, инсталляция, перфоманс 

және т.б.. 

10.1.3.1 
Тарихи дәуір және бірқатар мәдениеттегі өнер, қолөнер мен 
дизайн туындыларында әлеуметтік, экономикалық, саяси 
сұрақтар мен идеялардың берілуін анықтау және түсіну  
10.2.3.1 
Өзінің тереңдетілген білім деңгейіне сүйене отырып, өз 
идеяларын көрсету үшін саналы түрде эстетикалық және 
техникалық шешімдер қабылдау 
10.1.4.1 
Шығармашылық идеяларын жоспарлау, дамыту және талдау 
үшін алғашқы және кейінгі зерттеулерді мақсатты түрде 
қолдану (оның ішінде АКТ қолданып) 

Қалалық ортадағы инновациялық 
идеялар. 

10.1.3.1 
Тарихи дәуір және бірқатар мәдениеттегі өнер, қолөнер мен 
дизайн туындыларында әлеуметтік, экономикалық, саяси 
сұрақтар мен идеялардың берілуін анықтау және түсіну 
10.1.3.2 
Өзінің және өзгелердің жұмыстарында әртүрлі жанрларда,  
стильдерде және дәстүрлерде идеяларды беру үшін қолданатын  
өнердің көркемдік құралдарын талдау 
10.1.5.1 
Жинақталған ақпаратты талдап, синтездеу негізінде жаңа 
идеяларды ұсыну және жинақтау құралдары ретінде 
альбомдарды қолдану 

Заманауи қалалық өнерге арналған 
дизайнерлік шешімдер. 

 

10.1.7.1 
Әртүрлі салалардағы білімдерін қорыта отырып, күрделі 
образды және 
пішінді нысандардың дизайннын орындау   
10.2.5.1 
Мақсатты, қажетті нәтижелерге қол жеткізу үшін негізді 



іріктелген материалдар және техникалармен  өзбетінше 
эксперимент жүргізу 

Заманауи қалалық өнер техникасында 
объектілерді жасау. 

 

10.2.1.1 
Жасалынатын нысан/бұйымның мінездемесін ескере отырып, 
әр түрлі техника мен материалдарды,  құрал-
жабдықтардыдарды өзбетінше анықтау және қолдану 
10.2.2.1 
Қауіпсіздік ережелерін сақтай отырып, көркем материалдарды 
және құралдарды қолдану 

Заманауи қалалық өнер техникасында 
объектілерді жасау. 

 

10.2.1.1 
Жасалынатын нысан/бұйымның мінездемесін ескере отырып, 
әр түрлі техника мен материалдарды,  құрал-
жабдықтардыдарды өзбетінше анықтау және қолдану 
10.2.2.1 
Қауіпсіздік ережелерін сақтай отырып, көркем материалдарды 
және құралдарды қолдану 

 Шығармашылық жобаның 
таныстырылымы 

 

10.3.2.1 
Жұмыстың идеясын, мақсатын, айырмашылығын, функциясын 
және эстетикалық ерекшелігін әртүрлі мәнмәтінде (тарих, 
мәдениет, уақыт, орны) талдау 
10.3.4.1 
Өзгелердің жұмыстарына баға беру және оның өз жұмысын 
орындау идеялары мен тәсілдемелеріне тигізетін әсерін 
түсіндіру 

2 тоқсан 
2 бөлім:  
Бизнес және өнер 
 

Өнер және бизнес 10.1.1.1 
Өзінің зерттеулері мен  тәжірбиелері негізінде табиғи әлем 
және бірқатар салаларының өзара байланысы жайлы терең 
білімдерін көрсету  
10.1.3.2 
Өзінің және өзгелердің жұмыстарында әртүрлі жанрларда,  
стильдерде және дәстүрлерде идеяларды беру үшін қолданатын  
өнердің көркемдік құралдарын талдау 

Бизнес-жоспар құру. 10.1.6.1 
Сәйкесті дереккөздерден жаңа және мазмұнды мәнмәтінді 
анықтай отырып, шығармашылық идеяларды  негізделіп  
сенімді түрде ұсыну 



 
10.1.7.2 
Алған біліміне және зерттеулеріне негізделіп, шығармашылық 
жобаны орындау кезеңдерін жоспарлау және үйлестіру 

Өз компаниясының жарнамалық – 
имидждік брендін құрастыру. 

10.1.3.1 
Тарихи дәуір және бірқатар мәдениеттегі өнер, қолөнер мен 
дизайн туындыларында әлеуметтік, экономикалық, саяси 
сұрақтар мен идеялардың берілуін анықтау және түсіну 

Графикалық дизайн. 
Идя құрастыру (логотип, тауар белгісі, 

корпоративті кейіпкер) 

10.1.5.1 
Жинақталған ақпаратты талдап, синтездеу негізінде жаңа 
идеяларды ұсыну және жинақтау құралдары ретінде 
альбомдарды қолдану 
 

Компанияның графикалық образын 
жобалау. 

10.2.3.1 
Өзінің тереңдетілген білім деңгейіне сүйене отырып, өз 
идеяларын көрсету үшін саналы түрде эстетикалық және 
техникалық шешімдер қабылдау 
 
10.1.4.1 
Шығармашылық идеяларын жоспарлау, дамыту және талдау 
үшін алғашқы және кейінгі зерттеулерді мақсатты түрде 
қолдану (оның ішінде АКТ қолданып) 

Өз компаниясыныңы жарнамалық-
имидждік өнімін жасау. 

10.2.1.1 
Жасалынатын нысан/бұйымның мінездемесін ескере отырып, 
әр түрлі техника мен материалдарды,  құрал-
жабдықтардыдарды өзбетінше анықтау және қолдану  
 
10.2.4.1 
Жоғары эстетикалық және техникалық талаптарға сай 
шығармашылық жұмысты (бейне, бұйым, нысан) өзбетінше 
орындау  
 
10.2.5.1 
Мақсатты, қажетті нәтижелерге қол жеткізу үшін негізді 
іріктелген материалдар және техникалармен  өзбетінше 
эксперимент жүргізу 



Өз компаниясыныңы жарнамалық-
имидждік өнімін жасау. 

10.2.1.1 
Жасалынатын нысан/бұйымның мінездемесін ескере отырып, 
әр түрлі техника мен материалдарды,  құрал-
жабдықтардыдарды өзбетінше анықтау және қолдану  
 
10.2.4.1 
Жоғары эстетикалық және техникалық талаптарға сай 
шығармашылық жұмысты (бейне, бұйым, нысан) өзбетінше 
орындау  
 
10.2.5.1 
Мақсатты, қажетті нәтижелерге қол жеткізу үшін негізді 
іріктелген материалдар және техникалармен  өзбетінше 
эксперимент жүргізу 

Шығармашылық жұмыстың 
таныстырылымы. 

10.3.4.1 
Өзгелердің жұмыстарына баға беру және оның өз жұмысын 
орындау идеялары мен тәсілдемелеріне тигізетін әсерін 
түсіндіру  
 
10.3.5.1 
Әр түрлі мәнмәтінде көркемдік жұмыстың мәнін анықтай 
отырып,  нәтиже шығарып, өзінің және өзгелердің жұмыстарын 
критериялар бойынша бағалау. 

3 тоқсан 
3 бөлім: 
Сән 

Сән, стиль, бағыт 10.1.2.1 
Өзінің зерттеулері мен  тәжірбиелері негізінде жасанды әлем 
және бірқатар салаларының өзара байланысы жайлы терең 
білімдерін көрсету 
10.1.3.1 
Тарихи дәуір және бірқатар мәдениеттегі өнер, қолөнер мен 
дизайн туындыларында әлеуметтік, экономикалық, саяси 
сұрақтар мен идеялардың берілуін анықтау және түсіну 

Сәнді киімнің және аксессуарлардың 
дамуы. 

10.1.3.2 
Өзінің және өзгелердің жұмыстарында әртүрлі жанрларда,  
стильдерде және дәстүрлерде идеяларды беру үшін қолданатын  
өнердің көркемдік құралдарын талдау 
 
10.1.4.1 
Шығармашылық идеяларын жоспарлау, дамыту және талдау 



үшін алғашқы және кейінгі зерттеулерді мақсатты түрде 
қолдану (оның ішінде АКТ қолданып)   
 

Шығармашылық бұйым дайындауға 
арналған материалдар мен құралдарды 

таңдауға арналған түрлі аспектілер әсері. 

10.1.5.1 
Жинақталған ақпаратты талдап, синтездеу негізінде жаңа 
идеяларды ұсыну және жинақтау құралдары ретінде 
альбомдарды қолдану  
 
10.1.8.1 
Жобалау нысанынның техникалық  мінездемесін және 
материалдар мен құралдарының кең ауқымын, олардың 
қасиеттерін ескере отырып,  өзбетінше анықтау және 
құрамдастыру 

Идеядан бастап дайын өнімге дейін 
жобалау. 

10.1.5.1  
Жинақталған ақпаратты талдап, синтездеу негізінде жаңа 
идеяларды ұсыну және жинақтау құралдары ретінде 
альбомдарды қолдану  
 
10.1.6.1 
Сәйкесті дереккөздерден жаңа және мазмұнды мәнмәтінді 
анықтай отырып, шығармашылық идеяларды  негізделіп  
сенімді түрде ұсыну 
 
10.1.7.2 
Алған біліміне және зерттеулеріне негізделіп, шығармашылық 
жобаны орындау кезеңдерін жоспарлау және үйлестіру 

Идеядан бастап дайын өнімге дейін 
жобалау. 

10.1.5.1  
Жинақталған ақпаратты талдап, синтездеу негізінде жаңа 
идеяларды ұсыну және жинақтау құралдары ретінде 
альбомдарды қолдану  
 
10.1.6.1 
Сәйкесті дереккөздерден жаңа және мазмұнды мәнмәтінді 
анықтай отырып, шығармашылық идеяларды  негізделіп  
сенімді түрде ұсыну 
 
10.1.7.2 
Алған біліміне және зерттеулеріне негізделіп, шығармашылық 
жобаны орындау кезеңдерін жоспарлау және үйлестіру 



Жоба бұйымын дайындау. 10.2.1.1 
Жасалынатын нысан/бұйымның мінездемесін ескере отырып, 
әр түрлі техника мен материалдарды,  құрал-
жабдықтардыдарды өзбетінше анықтау және қолдану 
 
10.2.2.1 
Қауіпсіздік ережелерін сақтай отырып, көркем материалдарды 
және құралдарды қолдану 
 
10.2.3.2 
Әртүрлі графика құралдарын (оның ішінде АКТ қолданып) 
пайдалана отырып, графикалық және технологиялық 
құжаттарды өзбетінше құру 

Жоба бұйымын дайындау. 10.2.1.1 
Жасалынатын нысан/бұйымның мінездемесін ескере отырып, 
әр түрлі техника мен материалдарды,  құрал-
жабдықтардыдарды өзбетінше анықтау және қолдану 
 
10.2.2.1 
Қауіпсіздік ережелерін сақтай отырып, көркем материалдарды 
және құралдарды қолдану 
 
10.2.3.2 
Әртүрлі графика құралдарын (оның ішінде АКТ қолданып) 
пайдалана отырып, графикалық және технологиялық 
құжаттарды өзбетінше құру 

Бұйымды безендіру және оның соңғы 
өңдеу жұмыстары. 

10.2.6.1 
Шығармашылық жұмыстарды ұсыну және жазу, бұйымды 
жасау үшін, зерттеу үрдірісінің бір бөлігі ретінде технологияны 
өзбетінше қолдану 
10.3.2.1 
Жұмыстың идеясын, мақсатын, айырмашылығын, функциясын 
және эстетикалық ерекшелігін әртүрлі мәнмәтінде (тарих, 
мәдениет, уақыт, орны) талдау 

Бұйымды безендіру және оның соңғы 
өңдеу жұмыстары. 

10.2.6.1 
Шығармашылық жұмыстарды ұсыну және жазу, бұйымды 
жасау үшін, зерттеу үрдірісінің бір бөлігі ретінде технологияны 
өзбетінше қолдану 
10.3.2.1 



Жұмыстың идеясын, мақсатын, айырмашылығын, функциясын 
және эстетикалық ерекшелігін әртүрлі мәнмәтінде (тарих, 
мәдениет, уақыт, орны) талдау 

Презентация 

 

10.3.3.1 
Көркемдік жұмыстың орындалу техникасы мен материалына, 
пішініне, фукциясына, бұйымның эстетикалық сапасына 
әртүрлі мәнмәтіннің (тарих, мәдениет, уақыт, орны) тигізген 
әсерін талдау  
 
10.3.5.1 
Әр түрлі мәнмәтінде көркемдік жұмыстың мәнін анықтай 
отырып,  нәтиже шығарып, өзінің және өзгелердің жұмыстарын 
критериялар бойынша бағалау 

4 тоқсан 
4 бөлім: 
Іскер болу 

Fashion өнеркәсібіндегі жарнама 
кампаниясы. 

10.1.3.2 
Өзінің және өзгелердің жұмыстарында әртүрлі жанрларда,  
стильдерде және дәстүрлерде идеяларды беру үшін қолданатын  
өнердің көркемдік құралдарын талдау 
 
10.1.7.2 
Алған біліміне және зерттеулеріне негізделіп, шығармашылық 
жобаны орындау кезеңдерін жоспарлау және үйлестіру 

Fashion өнеркәсібіндегі жарнама 
кампаниясы. 

10.1.3.2 
Өзінің және өзгелердің жұмыстарында әртүрлі жанрларда,  
стильдерде және дәстүрлерде идеяларды беру үшін қолданатын  
өнердің көркемдік құралдарын талдау 
 
10.1.7.2 
Алған біліміне және зерттеулеріне негізделіп, шығармашылық 
жобаны орындау кезеңдерін жоспарлау және үйлестіру 

Жарнама жасаудағы шығармашылық 
идеялар мен көркемдік бейнелер 

10.2.3.2 
Әртүрлі графика құралдарын (оның ішінде АКТ қолданып) 
пайдалана отырып, графикалық және технологиялық 
құжаттарды өзбетінше құру 
 
10.1.8.1 
Жобалау нысанынның техникалық  мінездемесін және 
материалдар мен құралдарының кең ауқымын, олардың 
қасиеттерін ескере отырып,  өзбетінше анықтау және 



құрамдастыру  
 
10.2.5.1 
Мақсатты, қажетті нәтижелерге қол жеткізу үшін негізді 
іріктелген материалдар және техникалармен  өзбетінше 
эксперимент жүргізу 

Жарнама жасаудағы шығармашылық 
идеялар мен көркемдік бейнелер 

10.2.3.2 
Әртүрлі графика құралдарын (оның ішінде АКТ қолданып) 
пайдалана отырып, графикалық және технологиялық 
құжаттарды өзбетінше құру 
 
10.1.8.1 
Жобалау нысанынның техникалық  мінездемесін және 
материалдар мен құралдарының кең ауқымын, олардың 
қасиеттерін ескере отырып,  өзбетінше анықтау және 
құрамдастыру  
 
10.2.5.1 
Мақсатты, қажетті нәтижелерге қол жеткізу үшін негізді 
іріктелген материалдар және техникалармен  өзбетінше 
эксперимент жүргізу 

Таныстырылымға арналған кампания 
ұйымдастыру. 

10.2.3.1 
Өзінің тереңдетілген білім деңгейіне сүйене отырып, өз 
идеяларын көрсету үшін саналы түрде эстетикалық және 
техникалық шешімдер қабылдау 
 
10.2.1.1 
Жасалынатын нысан/бұйымның мінездемесін ескере отырып, 
әр түрлі техника мен материалдарды,  құрал-
жабдықтардыдарды өзбетінше анықтау және қолдану 
 
10.2.2.1 
Қауіпсіздік ережелерін сақтай отырып, көркем материалдарды 
және құралдарды қолдану. 

 Таныстырылымға арналған кампания 
ұйымдастыру. 

10.2.3.1 
Өзінің тереңдетілген білім деңгейіне сүйене отырып, өз 
идеяларын көрсету үшін саналы түрде эстетикалық және 
техникалық шешімдер қабылдау 
 



10.2.1.1 
Жасалынатын нысан/бұйымның мінездемесін ескере отырып, 
әр түрлі техника мен материалдарды,  құрал-
жабдықтардыдарды өзбетінше анықтау және қолдану 
 
10.2.2.1 
Қауіпсіздік ережелерін сақтай отырып, көркем материалдарды 
және құралдарды қолдану. 

Шығармашылық жұмысты ұсыну. 10.3.1.1 
Нақты мақсатқа арналған жобалардың ауқымды 
таныстырылымын ұйымдастыру  (видеоролик, cән көрсетілімі, 
шоу-роум, флеш-моб,онлайн форумдар, әлеуметтік желілерде 
және т.б.) 
 
10.3.1.2 
Мақсатты аудиторияға шығармашылық жобаның мәнін, түпкі 
ойын және ықпалын негіздеу 

 


	Қалалық ортадағы инновациялық идеялар.

