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Пән: өнер 
Сынып: 8 
Оқыту тілі: қазақ тілі 
8 сыныпта өнер пәнің меңгеруге 70 беріледі, 1 жартыжылдықта 32 сағат, 2 жартыжылдықта 38 сағат. 

 



Ұзақ мерзімді жоспар 
бөлімі 

Сабақтың тақырыбы Оқу мақсаты 

1 тоқсан 
1 бөлім. Микрожүйе 
лер:2D 

Өнердегі микро бейнелер 8.1.1.1 
Алдыңғы тәжірбиелеріне және зерттеулерге сүйене отырып, 
табиғи әлемнің бірқатар салаларындағы ерекшеліктері 
жайлы терең 
білімі мен түсінігін көрсету  
8.1.5.1 
Ақпараттарды жинақтау,  нобайларды түрлендіру және 
орындау  үшін альбомды қолдану 

Суретшілер шығармашылығындағы табиғи 
пішіндердің интерпретациясы 

8.1.1.1 
Алдыңғы тәжірбиелеріне және зерттеулерге сүйене отырып, 
табиғи әлемнің бірқатар салаларындағы ерекшеліктері 
жайлы терең 
білімі мен түсінігін көрсету  
8.2.1.1 
Шығармашылық жұмысты орындау үшін әр түрлі 
техникалар, құрал-жабдықтардыдар мен  материалдардың 
қасиеттерін қолдану 

Микро әлемнің ерекшеліктерін беру үшін 
пайдаланатын материалдар мен техникалар 

(батик, мраморлы сурет, гратаж т.б.) 

8.1.8.1 
Жобалау нысанынның эстетикалық сапасын жетілдіру үшін 
әртүрлі материалдар, өңдеудің, орындалудың әдістерін 
анықтау және құрамдастыру 
8.2.5.1 
Алдыңғы білімдеріне негізделіп, материалдар, техникалар 
мен үдерістерге эксперимент жүргізу және қолдану 

Таңдалған техникадағы «Микро әлем» 
шығармашылық жұмысы. Идеяны ұсыну 

8.1.4.1 
Шығармашылық идеяларын дамыту және жоспарлау үшін 
өзбетінше әртүрлі ақпарат көздерін (оның ішінде АКТ 
қолданып) таңдап, алғашқы зерттеулерді қолдану  
8.1.6.1 
Өзінің зерттеулер нәтижесіне және өзгелердің 
тәжірбиелеріне сүйене отырып, бұйымды  жасау және 



орындалу үрдісі  кезінде шығармашылық идеяларды 
өзбетінше ұсыну 
8.1.7.2 
Алған білімі мен тәжірибесін қолданып, өзінің болашақ іс-
әрекетін анықтай отырып, шығармашылық жұмысын 
жоспарлау 

Таңдалған техникадағы «Микро әлем» 
шығармашылық жұмысы. Идеяны  іске асыру 

8.2.1.1 
Шығармашылық жұмысты орындау үшін әр түрлі құрал-
жабдықтар мен материалдардың қасиеттерін, техникалар 
қолдану 
8.2.3.1 
Ғылыми және техникалық білімдеріне негізделіп, көркем- 
эстетикалық шешімдер қабылдау 
8.2.2.1 
Қауіпсіздік ережелерін сақтай отырып, көркем 
материалдарды және құралдарды қолдану. 
 

Таңдалған техникадағы «Микро әлем» 
шығармашылық жұмысы. Идеяны  іске асыру 

8.2.1.1 
Шығармашылық жұмысты орындау үшін әр түрлі құрал-
жабдықтар мен материалдардың қасиеттерін, техникалар 
қолдану 
8.2.3.1 
Ғылыми және техникалық білімдеріне негізделіп, көркем- 
эстетикалық шешімдер қабылдау 
8.2.2.1 
Қауіпсіздік ережелерін сақтай отырып, көркем 
материалдарды және құралдарды қолдану. 
 
 



Шығармашылық жұмыс таныстырылымы 8.3.3.1 
Өзінің және өзгелердің (суретшілер, қолөнершілер, 
дизайнерлер) жұмыстарында қолданылған әдістер мен 
тәсілдемелерді бағалау және талдау 
 8.3.1.1 
Ауқымды аудиторияға  бір тақырыпта орындалған бірнеше 
жұмыстарды таныстыру (көрме, жобаны қорғау, онлайн 
форумдар т.б.) 

2 тоқсан 
2 бөлім. Микроқұры 
лымдар: 3D 

Суретшілер жұмысындағы микро құрылымдар 8.1.1.1 
Алдыңғы тәжірбиелеріне және зерттеулерге сүйене отырып, 
табиғи әлемнің бірқатар салаларындағы ерекшеліктері 
жайлы терең 
білімі мен түсінігін көрсету  
8.1.3.2 
Әртүрлі жанрларда,  стильдерде және дәстүрлерде 
идеяларды беру үшін өнердің көркемдік құралдарын 
анықтау және сипаттау 

Таңдалған техникадағы микроәлемнің бейнесі 
(коллаж, муляж, көлемді/ рельефті бейнелеу) 

8.1.4.1 
Шығармашылық идеяларын дамыту және жоспарлау үшін 
өзбетінше әртүрлі ақпарат көздерін (оның ішінде АКТ 
қолданып)  
таңдап, алғашқы зерттеулерді қолдану 

Таңдалған техникадағы микроәлемнің бейнесі 
(коллаж, муляж, көлемді/ рельефті бейнелеу) 

8.1.8.1 
Жобалау нысанынның эстетикалық сапасын жетілдіру үшін 
әртүрлі материалдар, өңдеудің, орындалудың әдістерін 
анықтау және құрамдастыру 
8.2.1.1 
Шығармашылық жұмысты орындау үшін әр түрлі 
техникалар, құрал-жабдықтардыдар мен  материалдардың 
қасиеттерін қолдану 

Табиғат әлеміндегі ұшу аппаратттарын зерттеу. 8.1.1.1 
Алдыңғы тәжірбиелеріне және зерттеулерге сүйене отырып, 
табиғи әлемнің бірқатар салаларындағы ерекшеліктері 



жайлы терең білімі мен түсінігін көрсету 
8.1.2.1 
Алдыңғы тәжірбиелеріне және зерттеулерге сүйене отырып, 
жасанды әлемнің бірқатар салаларындағы ерекшеліктері 
жайлы терең білімі мен түсінігін көрсету 

Қиял-ғажайып ұшу аппаратын жобалау (макет, 
прототип, батпырауық, жәндік түріндегі муляж) 

8.2.3.2 
Әртүрлі графика құралдарын (оның ішінде АКТ қолданып) 
пайдалана отырып, бұйым жасау үшін графикалық 
құжаттарды өңдеу және нобайлар орындау 
8.2.3.1 
Ғылыми және техникалық білімдеріне негізделіп, көркем- 
эстетикалық шешімдер қабылдау 

Қиял-ғажайып ұшу аппаратын дайындау және 
құру (макет, прототип, батпырауық, жәндік 

түріндегі муляж) 

8.2.4.1 
Материалдарды, техникаларды және құрлымдардың әр 
түрлерін құрамдастыра отырып, шығармашылық жұмысты 
(бейне, бұйым, нысан) орындау  
 

Қиял-ғажайып ұшу аппаратын дайындау және 
құру (макет, прототип, батпырауық, жәндік 

түріндегі муляж) 

8.2.5.1 
Алдыңғы білімдеріне негізделіп, материалдар, техникалар 
мен үдерістерге эксперимент жүргізу және қолдану 
8.2.2.1 
Қауіпсіздік ережелерін сақтай отырып, көркем 
материалдарды және құралдарды қолдану. 

Шығармашылық жұмыс таныстырылымы 8.3.1.2 
Орындалған көркемдік жұмысқа тигізген ықпалы мен түпкі 
ойының берілуін  негізделіп түсіндіру 

3 тоқсан 
3 бөлім. Өнім дизайны Үстел ойынының тарихы мен ерекшеліктерін 

зерделеу 
8.1.3.1 
Ғалымдар, дизайнерлер мен суретшілер арасында қарым-
қатынас жүргізе отырып, тарихи дәуірлер мен бірқатар 
мәдениеттердің әр түрлі мәнмәтіндері жайлы түсініктерін 



көрсету 
Өнімді зерттеу мен талдау (үстел ойыны) 8.1.2.1 

Алдыңғы тәжірбиелеріне және зерттеулерге сүйене отырып, 
жасанды әлемнің бірқатар салаларындағы ерекшеліктері 
жайлы терең білімі мен түсінігін көрсету  
8.3.5.1 
Комментарияларды ұсына отырып, жұмысты критериялар 
бойынша бағалау   

Үстел ойындарына арналған идеялар ұсыну.  
Өнімді (үстел ойынын) бағалауға арналған 

критерийлер құрастыру 

8.1.4.1 
Шығармашылық идеяларын дамыту және жоспарлау үшін 
өзбетінше әртүрлі ақпарат көздерін (оның ішінде АКТ 
қолданып) таңдап, алғашқы зерттеулерді қолдану 
8.3.2.1 
Өзінің және өзгелердің (суретшілер, қолөнершілер, 
дизайнерлер) жұмыстарында берілген идеяларды талдау 
үшін критерийлерді қолдану 

Үстел ойынын әзірлеу (нобай, жұмыс жоспары, 
материалдар таңдау) 

8.2.3.2 
Әртүрлі графика құралдарын (оның ішінде АКТ қолданып) 
пайдалана отырып, бұйым жасау үшін графикалық 
құжаттарды өңдеу және нобайлар орындау  
8.1.7.2 
Алған білімі мен тәжірибесін қолданып, өзінің болашақ іс-
әрекетін анықтай отырып, шығармашылық жұмысын 
жоспарлау 

Үстел ойыны бөлшектерін құру 8.1.6.1 
Өзінің зерттеулер нәтижесіне және өзгелердің 
тәжірбиелеріне сүйене отырып, бұйымды  жасау және 
орындалу үрдісі  кезінде шығармашылық идеяларды 
өзбетінше ұсыну 
8.2.2.1 
Қауіпсіздік ережелерін сақтай отырып, көркем 
материалдарды және құралдарды қолдану. 
 



Үстел ойыны бөлшектерін құру 8.1.6.1 
Өзінің зерттеулер нәтижесіне және өзгелердің 
тәжірбиелеріне сүйене отырып, бұйымды  жасау және 
орындалу үрдісі  кезінде шығармашылық идеяларды 
өзбетінше ұсыну 
8.2.2.1 
Қауіпсіздік ережелерін сақтай отырып, көркем 
материалдарды және құралдарды қолдану. 
 

Үстел ойынына арналған қораптың дизайнын 
әзірлеу мен қорап дайындау 

8.1.7.1  
Функциональды (техникалық) және эстетикалық талаптарға 
сәйкес нысандардың дизайннын өңдеу тапсырмаларын 
орындау 
8.2.6.1 
Шығармашылық жұмысты (бейне, бұйым, нысан) орындау 
үшін АКТ құралдары және сандық құрал-жабдықтарды 
өзбетінше қолдану 
 

Үстел ойынына арналған қораптың дизайнын 
әзірлеу мен қорап дайындау 

8.1.7.1  
Функциональды (техникалық) және эстетикалық талаптарға 
сәйкес нысандардың дизайннын өңдеу тапсырмаларын 
орындау 
8.2.6.1 
Шығармашылық жұмысты (бейне, бұйым, нысан) орындау 
үшін АКТ құралдары және сандық құрал-жабдықтарды 
өзбетінше қолдану 
 

Өнімді тестілеу 8.3.4.1 
Өзінің және өзгелердің жұмыстарын жетілдіру және 
бейімдеу бойынша сыни  ұсыныстар жасау8 

Шығармашылық жұмыс таныстырылымы 8.3.1.1 
Ауқымды аудиторияға  бір тақырыпта орындалған бірнеше 
жұмыстарды таныстыру (көрме, жобаны қорғау, онлайн 
форумдар т.б.) 



8.3.1.2 
Орындалған көркемдік жұмысқа тигізген ықпалы мен түпкі 
ойының берілуін  негізделіп түсіндіру 

4 тоқсан 
4 бөлім. Бұқаралық 
ақпарат құралдары: 
Поп-арт 

Заманауи бейнелеу өнері. 8.1.3.2 
Әртүрлі жанрларда,  стильдерде және дәстүрлерде 
идеяларды беру үшін өнердің көркемдік құралдарын 
анықтау және сипаттау 
8.3.3.1 
Өзінің және өзгелердің (суретшілер, қолөнершілер, 
дизайнерлер) жұмыстарында қолданылған әдістер мен 
тәсілдемелерді бағалау және талдау 

Бұқаралық ақпарат құралдары және поп-арт 

 

 

 

 

8.1.2.1 
Алдыңғы тәжірбиелеріне және зерттеулерге сүйене отырып, 
жасанды әлемнің бірқатар салаларындағы ерекшеліктері 
жайлы терең білімі мен түсінігін көрсету 
8.3.2.1 
Өзінің және өзгелердің (суретшілер, қолөнершілер, 
дизайнерлер) жұмыстарында берілген идеяларды талдау 
үшін критерийлерді құрастыру  

Бұқаралық ақпарат құралдары және поп-арт 8.1.2.1 
Алдыңғы тәжірбиелеріне және зерттеулерге сүйене отырып, 
жасанды әлемнің бірқатар салаларындағы ерекшеліктері 
жайлы терең білімі мен түсінігін көрсету 
8.3.2.1 
Өзінің және өзгелердің (суретшілер, қолөнершілер, 
дизайнерлер) жұмыстарында берілген идеяларды талдау 
үшін критерийлерді құрастыру  
 
 



Поп-арт стиліндегі суретшілер 8.1.3.1 
Ғалымдар, дизайнерлер мен суретшілер арасында қарым-
қатынас жүргізе отырып, тарихи дәуірлер мен бірқатар 
мәдениеттердің әр түрлі мәнмәтіндері жайлы түсініктерін 
көрсету 
8.1.7.1 
Функциональды (техникалық) және эстетикалық талаптарға 
сәйкес нысандардың дизайннын өңдеу тапсырмаларын 
орындау 

Поп-арт стиліндегі суретшілер 8.2.1.1 
Шығармашылық жұмысты орындау үшін әр түрлі 
техникалар, құрал-жабдықтар мен  материалдардың 
қасиеттерін қолдану 
8.1.5.1 
Ақпараттарды жинақтау,  нобайларды түрлендіру және 
орындау  үшін альбомды қолдану 

Поп-арт стиліндегі шығармашылық тапсырма 

 

 

 

 

8.1.7.2 
Алған білімі мен тәжірибесін қолданып, өзінің болашақ іс-
әрекетін анықтай отырып, шығармашылық жұмысын 
жоспарлау 
8.1.8.1 
Жобалау нысанынның эстетикалық сапасын жетілдіру үшін 
әртүрлі материалдар, өңдеудің, орындалудың әдістерін 
анықтау және құрамдастыру 
 

Поп-арт.Жобалық жұмыс 8.2.4.1 
Материалдарды, техникаларды және құрлымдардың әр 
түрлерін құрамдастыра отырып, шығармашылық жұмысты 
(бейне, бұйым, нысан) орындау 
8.2.5.1 
Алдыңғы білімдеріне негізделіп, материалдар, техникалар 
мен үдерістерге эксперимент жүргізу және қолдану 



Шығармашылық жұмыстың таныстырылымы 8.3.1.1 
Ауқымды аудиторияға  бір тақырыпта орындалған бірнеше 
жұмыстарды таныстыру (көрме, жобаны қорғау, онлайн 
форумдар т.б.) 
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