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2022-2023 оқу жылына арналған күнтізбелік - тақырыптық  жоспар 

 

 

 

 

 

Пән: өнер 

Сынып: 9 

Оқыту тілі: қазақ тілі 

9 сыныпта өнер пәнің меңгеруге 70 сағат беріледі, 1 жартыжылдықта 32 сағат, 2 жартыжылдықта 38 сағат. 

 



Ұзақ мерзімді жоспар 
бөлімі 

Сабақтың тақырыбы Оқу мақсаты 

1 тоқсан 
1 бөлім: Интерьердің 
мәдени ұқсастығы мен 
дизайны  

Мәдени ұқсастықтың концепциясы 

 

9.1.1.1 Зерттеулер мен бақылаулар негізінде табиғи әлемнің 
бірқатар салаларындағы ерекшеліктерін салыстыра отырып, 
терең білімі мен түсінігін көрсету 

9.1.4.1 Шығармашылық идеяларын дамыту және өзбетінше 
жоспарлау үшін әртүрлі ақпарат көздері (оның ішінде АКТ 
қолданып) мен зерттеулерді қолдану 

Әртүрлі мәдиниеттің дәстүрлі бұйымдары 9.1.3.1 Әр түрлі тарихи және мәдени тегіне жататын өнер 
туындыларын анықтау және зерделеу 

9.1.5.1 Ақпараттарды жинақтау, жазбаларды жүргізу, жоспалау 
және шығармашылық идеяны дамыту үшін альбомды қолдану 

Әртүрлі мәдиниетегі  интерьер  мен  үй 
жабдықтары 

 

9.1.2.1 Зерттеулер мен бақылаулар негізінде жасанды әлемнің 
бірқатар салаларындағы ерекшеліктерін салыстыра отырып, 
терең білімі мен түсінігін көрсету  

9.1.5.1 Ақпараттарды жинақтау, жазбаларды жүргізу, жоспалау 
және шығармашылық идеяны дамыту үшін альбомды қолдану 

 
Әртүрлі мәдениетте қолданылатын 
техникалар және материалдармен 

эксперимент  жасау 

 

9.2.5.1 Алдыңғы сыныпқа қарағанда тәуекелдерді көбірек 
қабылдап, материалдар және техникалармен өзбетінше 
эксперимент жүргізу және қолдану 



Дәстүрлі қолөнер  бұйымын дайындау 
 

 9.1.7.1 
Функциональды (техникалық), эстетикалық және экологиялық  
талаптарға сәйкес нысандардың дизайннын орындау   
9.1.7.2 
Алған білімі мен тәжірибесін қолданып, өзінің болашақ іс-
әрекетін нақты сиппаттай  отырып, шығармашылық 
жұмысын жоспарлау 

Дәстүрлі қолөнер бұйымын орындау 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2.3.1 
Өз идеяларын көрсету үшін саналы түрде эстетикалық және 
техникалық шешімдер қабылдау 
9.2.2.1 
Қауіпсіздік ережелерін сақтай отырып, көркем материалдарды 
және құралдарды қолдану 
9.2.4.1 
Материалдарды, техникаларды және құрлымдардың әр түрлерін 
құрамдастыра және өзбетінше іріктей отырып, шығармашылық 
жұмысты (бейне, бұйым, нысан) орындау  

 
Шығармашылық жұмысты таныстыру 

және талдау 
 
 
 
 
 
 
 

9.3.2.1 
Өзінің және өзгелердің жұмыстарындағы  тарихи, әлеуметтік 
және мәдениеттік мәнмәтіннің  идеясын талдау  
9.3.1.1 
Белгілі бір аудиторияға арналған бір тақырыпта орыдалған 
дайын жұмыстың таныстырылымын ұйымдастыру (көрме, 
мектеп жобасы, онлайн форумдар, әлеуметтік желілерде және 
т.б) 

2 тоқсан 



2 бөлім: Табиғат 
құбылыстары 

Табиғи апаттардың әр түрлі мәдениеттерде 
бейнеленуі 

 

 9.1.1.1 
Зерттеулер мен бақылаулар негізінде табиғи әлемнің бірқатар 
салаларындағы ерекшеліктерін салыстыра отырып, терең 
білімі мен түсінігін көрсету 
9.1.6.1 
Сәйкесті дереккөздерден жаңа және мазмұнды мәнмәтінді 
анықтай отырып,  
шығармашылық идеяларды білдіру 
 

Табиғи элементтерді зерттеу 
 
 

9.1.2.1 
Зерттеулер мен бақылаулар негізінде жасанды әлемнің бірқатар 
салаларындағы рекшеліктерін салыстыра отырып, терең білімі 
мен түсінігін көрсету 

Табиғи элементтерді зерттеу 
 
 
 
 

9.1.5.1 
Ақпараттарды жинақтау, жазбаларды жүргізу,  жоспалау және 
шығармашылық идеяны дамыту  үшін альбомды қолдану 
 

Өнер туындыларындағы табиғи 
құбылыстар 

 

9.1.2.1 
Зерттеулер мен бақылаулар негізінде жасанды әлемнің бірқатар 
салаларындағы рекшеліктерін салыстыра отырып, терең білімі 
мен түсінігін көрсету 
 
9.1.6.1 
Сәйкесті дереккөздерден жаңа және мазмұнды мәнмәтінді 
анықтай отырып, шығармашылық идеяларды білдіру 

Табиғаттың негізгі төрт элементі (жер, от, 
су, ауа) бейнеленген шығармашылық 

жұмыс.  Идеяны ұсыну 

 

 9.1.7.2 
Алған білімі мен тәжірибесін қолданып, өзінің болашақ іс-
әрекетін нақты сиппаттай  отырып, шығармашылық жұмысын 
жоспарлау 
9.2.1.1 
Шығармашылық жұмысты орындау үшін әр түрлі техникалар, 
құрал-жабдықтардыдар мен  материалдардың қасиеттерін 
құрамдастыру және қолдану 



Табиғаттың негізгі төрт элементі (жер, от, 
су, ауа) бейнеленген шығармашылық 

жұмыс.  Идеяны іске асыру 

9.2.4.1 
Материалдарды, техникаларды және құрлымдардың әр 
түрлерін құрамдастыра және өзбетінше іріктей отырып, 
шығармашылық жұмысты (бейне, бұйым, нысан) орындау 
9.2.2.1 
Қауіпсіздік ережелерін сақтай отырып, көркем материалдарды 
және құралдарды қолдану. 

Табиғаттың негізгі төрт элементі (жер, от, 
су, ауа) бейнеленген шығармашылық 

жұмыс.  Идеяны іске асыру 

9.2.2.1 
Қауіпсіздік ережелерін сақтай отырып, көркем материалдарды 
және құралдарды қолдану. 
9.2.4.1 
Материалдарды, техникаларды және құрлымдардың әр түрлерін 
құрамдастыра және өзбетінше іріктей отырып, шығармашылық 
жұмысты (бейне, бұйым, нысан) орындау  

Шығармашылық жұмысты таныстыру 9.3.1.2  
Шығармашылық жұмыстың құндылығы, мағынасы мен түпкі 
ойын тарихи, әлеуметтік және мәдениеттік мәнмәтіндерімен ара 
қатынасын белгілеу 

3 тоқсан 
3 бөлім: Болашақ қаласы: 
шынайылықты зерттеу 

Қалалық жоспарлау 
Сәулеттік стильдер: көлемдер, 

конструкциялар, ландшафт, жоспарлау 
және т.б. 

 

9.1.2.1 
Зерттеулер мен бақылаулар негізінде жасанды әлемнің бірқатар 
салаларындағы рекшеліктерін салыстыра отырып, терең білімі 
мен түсінігін көрсету 
9.1.4.1 
Шығармашылық идеяларын дамыту және өзбетінше жоспарлау 
үшін әртүрлі ақпарат көздері (оның ішінде АКТ қолданып) мен 
зерттеулерді қолдану 

Ландшафттық дизайн. 
Ландшафтық дизайнның әртүрлі 

аспектілері. 

 9.1.3.1 
Әр түрлі тарихи және мәдени тегіне жататын өнер 
туындыларын анықтау және зерделеу 
9.1.6.1 
Сәйкесті дереккөздерден жаңа және мазмұнды мәнмәтінді 
анықтай отырып,  
шығармашылық идеяларды білдіру 

Қала нысандарының сәулеті: дизайн, 
құрлымы, материалы 
және технологиясы 

9.1.5.1 
Ақпараттарды жинақтау, жазбаларды жүргізу,  жоспарлау және 
шығармашылық идеяны дамыту  үшін альбомды қолдану 

Қала нысандарының сәулеті: дизайн, 9.2.3.1  



құрлымы, материалы 
және технологиясы 

 

Өз идеяларын көрсету үшін саналы түрде эстетикалық және 
техникалық шешімдер қабылдау 
 

Заманауи  материалдармен құрал-
саймандар (эксперимет жасау, зерттеу) 

9.2.1.1 
Шығармашылық жұмысты орындау үшін әр түрлі техникалар, 
құрал-жабдықтардыдар мен  материалдардың қасиеттерін 
құрамдастыру және қолдану 

Заманауи  материалдармен құрал-
саймандар (эксперимет жасау, зерттеу) 

9.2.5.1 
Алдыңғы сыныпқа қарағанда тәуекелдердікөбірек            
қабылдап, материалдар және техникалармен өзбетінше 
эксперимент жүргізу және қолдану 
 

  
Ландшафт дизайны нысандарын жасау. 

Идеяны ұсыну 

 

9.1.7.1 
Функциональды (техникалық), эстетикалық және экологиялық  
талаптарға сәйкес нысандардың дизайннын орындау   
9.2.6.1 
Жобалық ұсыныстарды өңдеу және көрсету үшін АКТ 
құралдары және сандық құрал-жабдықтарды өзбетінше қолдану 
9.2.3.2 
Әртүрлі графика құралдарын (оның ішінде АКТ қолданып) 
пайдалана отырып, бұйым жасау үшін графикалық және 
технологиялық құжаттарды өңдеу 

Ландшафт дизайны нысандарын жасау. 
Идеяны  іске асыру 

 

9.1.8.1 
Жобалау нысанынның техникалық  мінездемесін және 
материалдар мен құралдарының кең ауқымын, олардың 
қасиеттерін ескере отырып,  анықтау және құрамдастыру 
9.2.3.1 
Өз идеяларын көрсету үшін саналы түрде эстетикалық және 
техникалық шешімдер қабылдау 
 



Ландшафт дизайны нысандарын жасау. 
Идеяны  іске асыру 

 

9.2.4.1 
Материалдарды, техникаларды және құрлымдардың әр түрлерін 
құрамдастыра және өзбетінше іріктей отырып, шығармашылық 
жұмысты (бейне, бұйым, нысан) орындау 

Шығармашылық жұмысты  таныстыру  
және  талдау 

 

9.3.2.1 
Өзінің және өзгелердің жұмыстарындағы  тарихи, әлеуметтік 
және мәдениеттік мәнмәтіннің  идеянсын талдау 
9.3.5.1 
Комментарияларды ұсына отырып, өзінің және өзгелердің 
жұмыстарын критериялар бойынша бағалау   

4 тоқсан 
4 бөлім: Болашақ қаласы: 
арманды іске асыру 

Болашақ қаласының концепциясы 
(тұжырымдамасы) 

 

9.1.6.1 
Сәйкесті дереккөздерден жаңа және мазмұнды мәнмәтінді 
анықтай отырып,  
шығармашылық идеяларды білдіру 

Болашақ қаласын жоспарлау 

 

 

9.2.6.1 
Жобалық ұсыныстарды өңдеу және көрсету үшін АКТ 
құралдары және сандық құрал-жабдықтарды өзбетінше қолдану 

Болашақ қаласы үшін идея әзірлеу 9.1.4.1 
Шығармашылық идеяларын дамыту және өзбетінше жоспарлау 
үшін әртүрлі ақпарат көздері (оның ішінде АКТ қолданып) мен 
зерттеулерді қолдану 
9.1.7.2 
Алған білімі мен тәжірибесін қолданып, өзінің болашақ іс-
әрекетін нақты сиппаттай  отырып, шығармашылық жұмысын 
жоспарлау 

Болашақ қаласына  ландшафттық жобасын 
аймақтандыруын қарастыру 

 9.2.3.2 
Әртүрлі графика құралдарын (оның ішінде АКТ қолданып) 
пайдалана отырып, бұйым жасау үшін графикалық және 
технологиялық құжаттарды өңдеу 



 9.2.6.1 
Жобалық ұсыныстарды өңдеу және көрсету үшін АКТ 
құралдары және сандық құрал-жабдықтарды өзбетінше 
қолдану 

Болашақ қаласының сәулеттік нысандарын  
жасауға арналған  материалдар мен 

компоненттерді сынақтан өткізу 

  9.2.5.1 
Алдыңғы сыныпқа қарағанда тәуекелдерді көбірек қабылдап, 
материалдар және техникалармен өзбетінше эксперимент 
жүргізу және қолдану 
9.2.2.1 
Қауіпсіздік ережелерін сақтай отырып, көркем материалдарды 
және құралдарды қолдану 
 

Болашақ қаласының сәулеттік нысандарын  
жасауға арналған  материалдар мен 

компоненттерді сынақтан өткізу 

 9.2.5.1 
Алдыңғы сыныпқа қарағанда тәуекелдерді көбірек қабылдап, 
материалдар және техникалармен өзбетінше эксперимент 
жүргізу және қолдану 
9.2.2.1 
Қауіпсіздік ережелерін сақтай отырып, көркем материалдарды 
және құралдарды қолдану 

Болашақ қаласының сәулеттік нысандарын  
жасау 

 

9.2.4.1 
Материалдарды, техникаларды және құрлымдардың әр түрлерін 
құрамдастыра және өзбетінше іріктей отырып, шығармашылық 
жұмысты (бейне, бұйым, нысан) орындау 
9.3.4.1 
Қолданылған идея мен тесілдердің талдауы мен бағасына 
сүйеніп, өзінің және өзгелердің жұмыстарын жетілдіру және 
бейімдеу бойынша сыни  ұсыныстар жасау. 

Болашақ қаласының сәулеттік нысандарын  
жасау 

9.2.4.1 
Материалдарды, техникаларды және құрлымдардың әр түрлерін 
құрамдастыра және өзбетінше іріктей отырып, шығармашылық 
жұмысты (бейне, бұйым, нысан) орындау 
9.3.4.1 
Қолданылған идея мен тесілдердің талдауы мен бағасына 
сүйеніп, өзінің және өзгелердің жұмыстарын жетілдіру және 
бейімдеу бойынша сыни  ұсыныстар жасау. 



Болашақ қаласының сәулеттік нысандарын 
таныстыру 

 9.3.3.1 
Жасалған жұмыстың орындалу әдістерін, тәсілдемелерін, 
дизайннын және  сапасын талдау 
9.3.1.1 
Белгілі бір аудиторияға арналған бір тақырыпта орыдалған 
дайын жұмыстың таныстырылымын ұйымдастыру  
(көрме, мектеп жобасы, онлайн форумдар, әлеуметтік 
желілерде және т.б) 

 

 

 

 

 


