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Пән: графика және жобалау 

Сынып: 11 

Оқыту тілі: қазақ тілі 

11 сыныпта графика және жобалау пәнің меңгеруге 105 сағат беріледі, 1 жартыжылдықта 45 сағат, 2 жартыжылдықта 60 сағат. 

   



 
Ұзақ мерзімді жоспар 

бөлімі 
Сабақтың тақырыбы Оқу мақсаты 

1 тоқсан 
Бөлім 1: Ақпаратты 
визуализациялаудың 
графикалық әдістері 
мен құралдары  

Кескіннің тарихы мен 
мағынасы 

 

11.1.1.1. 
Адам өмірінде және әр түрлі салада (ғылымда, техникада және 
өнерде) ақпаратты визуалды түрде берудегі кескіндердің ролінің 
маңызын біліетіндігін  және түсінетіндігін көрсету  
 

Графикалық кескіндерді 
орындау әдістері 

 

11.1.1.2. 
Графикалық кескінді орындаудың әр түрлі әдістері мен 
құралдарын білу 

Негізгі сызба құралдары, 
жұмыс әдістері және 
жұмыс орнын 
ұйымдастыру 

 

11.1.2.1. 
Негізгі сызба құрал- саймандарын білу 
11.1.2.2. 
Графикалық жұмыстарды орындағанда сызба құрал- 
саймандарымен жұмыс жасаудың тәжірбиелік дағдыларын 
көрсету 
 

Сызбаны безендіру 
ережелері (пішім, 

масштаб, негізгі жазу) 
 

11.1.3.1 
Стандарт бойынша сызба орындау мен безендіру ережелерін 
білу және сақтау  
11.1.3.2 
Сызық түрлерінің классификациясын білу және  графикалық 
жұмыстарды орындауда дұрыс қолдану  
 

Тәжірбиелік жұмыс 
(сызық түрлері, сызба 
қаріптері, өлшемдерді 

11.1.3.3 
Негізгі жазулар мен өлшемдерді қою, сызба қаріптері, сызық 
түрлері, масштабтар туралы білімдерін көрсете отырып, 



түсіру) 
 
 

графикалық кескін орындау 

Кесіндіні және шеңберді 
тең бөліктерге бөлу 

 

11.1.4.1 
Сызбада геометриялық салуларды(кесіндіні, шеңберлерді және 
бұрыштарды  тең бөліктерге бөлу) әр түрлі сызба құралдарымен 
орындау  
 

Түйіндесу 
 

11.1.4.2. 
Овал, қисық сызықтар және әр түрлі түйіндесу сызбаларын 
орындау тәсілдерін көрсету  
 

Бөлім 2:  
Кескіндердің негізгі 
түрлері және салулар 

Проекциялаудың негізгі 
әдістері 

11.2.1.1 
Проекциялау әдіс- тәсілдерін білу және түсіну 
 

Екі және үш проекция 
жазықтығына тікбұрышты 

проекциялау 
 

11.2.1.2 
Екі немесе үш жазықтыққа проекциялаудың сызбада қажетті 
түрлерінің санын олардың орналасуын анықтау және білу  
11.7.1.1 
Қызық есептер (мысалы: пропедевтикалық, эвристикалық) 
шығару барысында ұтымды жолдарды ұсыну 

Аксонометриялық 
проекция 

 
Изометриялық проекция 

11.2.2.1 
Тегіс геометриялық денелер мен көлемді бұйымдарды құру 
тәсілдерін білу және түсіну (аксонометрия) 
 



 
 
 

Фронтальді диметриялық 
проекция 

11.2.2.2  
Заттың (дененің) берілген көріністері бойынша, құрылымдау 
ережелерін білетіндігін көрсете отыра аксонометриялық 
проекцияны орындау  
 
11.7.1.1 
Қызық есептер (мысалы: пропедевтикалық, эвристикалық) 
шығару барысында ұтымды жолдарды ұсыну 

Бөлім 2:  
Кескіндердің негізгі 
түрлері және салулар 

Нобай және техникалық 
сурет. 

 

11.2.2.3 
Нобай мен техникалық сурет ерекшеліктерін анықтау және білу  
 

2 тоқсан 
 
 

Сызбаға өлшемдерді 
түсіру. 

 

11.2.3.1. 
Бұйымдардың геометриялық формасының қасиеттерін ескере 
отырып, сызбаға өлшемдерді қоюды білу және қолдана алуларын 
көрсету 
 

Сызбадағы шарттар мен 
жеңілдетулер 

11.2.3.2  
Сызбада шарттар және жеңілдетулерді пайдаланып, проекциялау 
тәсілдерін қолдану туралы терең білімдерін көрсету 
 

Заттың сызбаларын оқу 
және орындау 

Бөлшек формасын талдау 

11.2.3.3 
Бұйымдардың геометриялық формаларын талдау барысында 
сызбаларды оқу және орындау  
 



Қызықты тапсырмалар 11.7.1.1 
Қызық есептер (мысалы: пропедевтикалық, эвристикалық) 
шығару барысында ұтымды жолдарды ұсыну 

Қима мен тіліктің түрлері 
Қималар мен тіліктердін 

түрлері 
Қималарды сызбада 

құрастыру 

11.2.4.1 
Сызбаларда қима мен тіліктерді қолданудың маңыздылығын білу 
және түсіну 
11.2.4.2 
Сызбада қима мен тілікті кескіндеу ережелерін білу және 
қолдану 
11.2.4.3 
Қима мен тіліктер орындау барысында шарттар мен 
жеңілдетулерді қолдану 

Бөлім 3: Кескіндерді  
түрлендіру 

Көріністердің түрі мен 
құрамын түрлендіру 
(графикалық жұмыс) 

 

11.3.1.1 
Поекциялау әдістерін өзгерту арқылы заттардың (денелердің) 
сызбаларың орындау 
 

Кескіндердің көрінісі мен 
құрамын түрлендіру 
(графикалық жұмыс) 

 

11.3.1.2 
Кескіннің түрі мен құрамын өзгерту (кескінді ауыстыру) арқылы 
немесе кескіннің масштабын өзгерту арқылы заттардын 
(денелердін) сызбаларын орындау 
 

Кескіндерді қайта құру 
(реконструкция). 

(Графическалық жұмыс) 
 

11.3.2.1 
Ішінара кескіндері арқылы нысанның (заттың) толық көрінісін 
жаңадан жасау 
11.3.2.2 
Ауызша сипаттау арқылы геометриялық денелердің графикалық 
кескінін немесе  сызбасын құру 
3 тоқсан 

Бөлім 4: Форманың Геометриялық денелердің 11.4.1.1 



қалыптасуы және 
құрылымдау 

пішін қалыптастыру 
заңдылықтары 

Геометриялық денелердің формаларының  қалыптасуының 
негізгі зандылықтарын және принциптерін білу 
11.4.1.2 
Әр түрлі беттер мен форма құрастыру тәсілдерін білу және 
түсінгендерін көрсету (көпқырлы және қисық беттер) 

Геометриялық денелер 
(заттардың)  беттерінің 

жазбалары 
 

11.4.3.1 
Жазылатын  және жазылынбайтын  беттердің кескіндерінің 
ерекшеліктерін білу және түсіну 
11.4.3.2  

Қарапайым геометриялық денелердің жазбасының сызбаларын 
орындау  

Заттардың 
(геометриялық денелер) 
формаларын құрастыру 

 

11.4.2.1 
Берілген көрсеткіштер бойынша формаларды құрылымдау  
 
11.7.1.1 
Қызық есептер (мысалы: пропедевтикалық, эвристикалық) 
шығару барысында ұтымды жолдарды ұсыну 

Бөлім  5: Форманы 
түрлендіру 

Заттың формасының 
түрленуі 

Тәжірибелік жұмыс 

11.5.1.1 
Бөлшектерің жою және басып шығару арқылы зат формасын 
түрлендіру 

Заттың кеңістіктегі қалпы 
мен бөліктерің түрлендіру 

 

11.5.2.1 
Кеңістіктегі бұйымның проекциялау жазықтығына қатынасын 
білгенін және түсінгенін көрсетеді 
11.5.2.2 
Кеңістіктегі нысанның немесе бөліктерінің орның ауыстырып, 
сызбасын орындау 



Бөлім  6: 
Техникалық, сәулет – 
құрылыс және 
ақпараттық графика 
элементтері. 

Стандарттау. Бұйым, 
бөлшектер және олардың 

элементтер 
 

11.6.1.1 
Стандарттау, өзара алмасушылық, сәйкестендіру, бөлшек және  
жиынтық бiрлiгі туралы жалпы түсінікті  білу 

Бөлшектерді қосу. 
Ажырайтын және 

ажырамайтын біріктірулер 
 

11.6.2.1   
Ажырайтын (бұранда) және ажырамайтын біріктірулерді және 
оны кескіндеуді білу  
 

Құрастырмалы сызба 
(графическалық  жұмыс) 

Графикалық жұмыс 
Құрылыс сызбалары 

туралы жалпы түсінік 
 

11.6.2.2 
Құрастырмалы сызбаны орындау  және безендіру ережелерін 
білу 
11.6.2.3 
Құрастыру сызбасын бөлшектеуді білу және нобайын орындау 

Сәулет-құрылыс 
графикасының 
ерекшеліктері 

11.6.3.1 
Құрылыс сызбаларының (жоспар, қасбет, тілік) ерекшеліктері 
мен міндетін түсіну 
 

Құрылыс сызбаларының 
түрлері 

Қарапайым құрылыс 
сызбаларын орындау 
Қарапайым құрылыс 

сызбаларын оқу 
 

11.6.3.2 
Әр түрлі ақпарат көздері мен жалпы ережелерді, шартты 
белгілерді қолдана отырып қарапайым құрылыс сызбаларын 
орындау және оқу 

4 тоқсан 



1-тарау: Ақпаратты 
визуализациялаудың 
графикалық тәсілдері 
мен құралдары 
(компьютерлік 
графика) 

Компьютерлік 
графиканың негізгі 

түрлері 
 

11.1.1.3. 
Растрлық, верторлық графика бағдарламалары 
редакторларының негізін және олардың қолданылуын білу  

 
2D бейне құруға арналған 

БҚ (бағдарламалық 
қамсыздандыру) 

 

11.1.2.3 
2D объект құру үшін БҚ (растрлық немесе веторлық) таңдау 
(сызық қалыңдығы және түсі, тікбұрыш, көпбұрыш, шеңбер, 
доға, эллипс, сплайн сызық, штрихтау, штрихтау масштабы, 
өлшемдерін қою, координациялық тор)  

 
Компьютерлік графика 

құралдары көмегімен 2D 
бейнелер жасау 

2D нысанды рәсімдеу 
Практикалық жұмыс 

11.1.2.4 
2D объектілерді құру үшін графикалық редактордың 
сәйкесінше саймандары мен мүмкіндіктерін қолдану  
11.1.2.5 
Растрлық және векторлық графиктерде түстік модельдерді 
пайдалану (градиентті шаю) 
11.1.2.6 
Растрлық және веторлық графиктердің графикалық 
операцияларын пайдалана білу (ерекшелеу, жою, машстабтау, 
бұру, орын ауыстыру, айнадай бейне, массив, кесінді және т.б.)  

 
Сызбаны орындаудың 

негізгі ережелері 
 

11.1.3.4 
2D объектілерді құру және графикалық безендіру үшін 
графикалық редактордың сәйкесінше мүмкіндіктерін қолдану  
 

Примитивтерді 
(кітапханаларды) 
пайдаланып 2D 
объектілер құру 

11.1.4.3 
2D объект құру үшін растрлық, векторлық графиктердің 
технологиясын білу және түрлерін таңдау  
(геометриялық құрылымдар, түйіндесулер және т.б.) 



 11.1.4.4 
2D объектіні әзірлеу кезінде шаблондарды, клипарттарды, 
кітапханаларды пайдалану 

Примитивтер 
пайдаланылған 
геометриялық 
құрылымдар 

2D құралдар панелі 
Нысандарды түзету 
Практикалық жұмыс 

Шығармашылық жұмыс 

11.1.4.5 
Растрлық және векторлық графиктердің 2D объектілерін құру 
үдерісін (қаріптер, сызба сызықтары, геометриялық 
құрылымдар, түйіндесулер) жылдамдату және оңтайландыру 
технологиясын, бейнені басқаға шығару  ды білу және қолдану  
11.7.1.2 

Выполнять творческие и прикладные задания по графическому 
моделированию средствами компьютерной графики 

 


	Графикалық кескінді орындаудың әр түрлі әдістері мен құралдарын білу

