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Кіріспе  
 

Зерттеуге арналған тақырыптың өзектілігі:  
Оқыту мен тәрбиелеудің басқа компоненттерімен салыстырғанда білім 

беру мазмұны ең негізгісі және тұрақтысы болып табылады. Сондықтан да 
білім мазмұнын жаңарту білім берудің жаңа жақтарын жасайды және 
педагогикалық шарттарға қажетті өзгерістер кешенімен қамтамасыз етеді.  

Білім мазмұнын жаңарту аясында оқу бағдарламаларына енгізілетін 
өзгерістер мен толықтырылулардың, мектепте жүргізілетін таңдауы бойынша 
курстарға да қатысы бар.  

Таңдауы бойынша курстар дербес білім беру бағдарламаларын құрудың 
маңызды құралы болып табылады, өйткені мектеп оқушысының білім беру 
мазмұнының элементтерін өзінің қабілетіне, қызығушылығына, болашақ 
жоспарларына байланысты таңдауына неғұрлым көп мүмкіндік береді.  

Таңдауы бойынша курстар үш түрге бөлінеді:  
1) әдістемелік қамтамасыз етуді қолдануға негізделген, дәстүрлі пәндік 

курстар (мысалы, дағдылы факультативтік курстар, оқытудың модульдері, оқу 
пәндері бойынша қосымша сабақтардың түрлері және басқалар);  

2) пәнаралық курстар, олардың мақсаты – оқушылардың табиғат және 
қоғам туралы білімдерін біріктіру;  

3) базистік оқу жоспарына кірмейтін пәндер бойынша курстар:  
– оқушылардың жақын және алыс болашақтары үшін тәжірибелік 

қызығушылықтарын тудыратын білім мен дағдыларды тереңдетуді;  
– оқушылардың заманауи мамандықтар әлемінде бағдарлануы үшін 

тереңдетілген білім және практикаға бағытталған база құруды;  
– оқушыларды таңдаған мамандықтарына сәйкес келетін, неғұрлым кең 

тараған іс-әрекет түрлерімен практика жүзінде таныстыруды талап етеді.  
Таңдауы бойынша курс бағдарламаларының мазмұны пәндердің базалық 

тақырыптарын тереңдету мен кеңейту есебінен құрастырылады, сонымен қатар: 
оқу пәндерінің базалық мазмұнына; білім беру мекемелерінің бейініне; 
оқушылардың жеке тілегіне, қоғамның сұранысына және оқу бағдарламаларын 
жүзеге асыру мүмкіндіктеріне сәйкес жасалады.  

Сондай-ақ курстардың оқу мазмұны жаңашылдық пен маңыздылыққа ие, 
қызықты, бірақ стандартты емес болуы тиіс; базалық курстан ерекшеленуімен 
қатар оны толықтыруы және тереңдетуі тиіс; логикаға сәйкес құрастырылған 
материалдардың мазмұны білімнің кіріктірілуін, пәнаралық байланысын және 
практиға бағытталуын көрсетуі тиіс; жүргізілетін жұмыстар мен іс-әрекеттердің 
түрлері мен формаларын оқушылардың талаптарына сәйкес топтастыру қажет 
және олар оқушылардың дербестік пен тұлғалық қасиеттерін қамтамасыз етуге, 
ықыласын дамытуға бағытталуы тиіс.  

Таңдауы бойынша курс бағдарламаларының мазмұнына қойылатын 
талаптар:  

1) білім берудің заманауи технологияларына бағытталуы;  
2) курс мазмұнының қойылған мақсаттарға және құрылымының логикаға 
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сәйкестігі;  
3) оқушылардың оқу жүктемесінің нормаға сәйкестігі;  
4) бағдарламаларды әзірлеудің қолданыстағы талаптарына сәйкестігі;  
5) қажетті ақпарттар бар құралдардың болуы.  
Білім беру мазмұнын жаңарту мектептегі таңдауы бойынша курстардың да 

мазмұнын өзгерту мен толықтыруды жобалайды. Өзгертулер мен 
толықтырулар келесі жағдайларды қарастырады:  

– жүйелі-әрекеттік тәсілді жүзеге асыру арқылы білім мазмұнының 
практикаға бағытталуын күшейту;  

– оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту;  
– пәнаралық кіріктіруді күшейту және оқу материалдарын деңгейлер 

бойынша қайта бөлу арқылы оқу пәндерінің мазмұнын жүйелеу;  
– білім мазмұнын саралауды күшейту;  
– қазақстандық компонентті кеңейту;  
– тәжірибелік, сарамандық, зертханалық, жобалық-зерттеушілік және 

эксперименттік жұмыстар санын көбейту;  
– бағдарламадағы ескірген, бүгінгі күні өзекті емес тақырыптардың орнын, 

қазақстандық қоғамды әлеуметтік-экономикалық тұрғыдан жетілдіруді 
бейнелейтін материалдармен толықтыру.  

Қазақстандық білім беру жүйесіндегі таңдауы бойынша курстар типтік оқу 
жоспарының вариативтік компонентінің құрамына кіреді және оқушылардың 
қызығушылығы мен қабілетіне сәйкес білім алу бейінін саналы түрде таңдауға 
дайындау арқылы, оқытуды тұлғаландыру мақсатында жүзеге асырылады.  

Нормативтік-құқықтық құжаттар аясында олар Қазақстан Республикасы 
Білім және ғылым министрінің 2013 ж. 25 шілдедегі № 296 және 2013 ж. 27 
қарашадағы № 471 бұйрықтарымен реттеледі.  

Таңдауы бойынша курстар екі топқа бөлінеді, олар:  
1. ҚР БҒМ міндетті оқуға ұсынған курстар.  
2. Білім беру ұйымдары әзірлеген курстар.  
Қазіргі уақытта Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы жалпы 

білім беретін мектептердің 9-11 сыныптарына арналған «Абайтану», 9-
сыныптарға «Дінтану негіздері», 7-сыныптарға «Өлкетану» міндетті 
курстарының оқу бағдарламаларын әзірледі.  

Сонымен қатар типтік оқу жоспары бойынша, білім беру ұйымдары 
оқушылардың білімі, қызығушылығы және қабілеттеріне сәйкес таңдау 
курстарын өз беттерінше таңдайды және әзірлейді.  

Жыл сайынғы «Жалпы орта білім беретін ұйымдарында ғылым негіздерін 
оқытудың ерекшеліктері туралы» басылымда Академия оқу пәндері 
мазмұнының вариативті бөлімінде таңдауы бойынша курстардың тізімін 
ұсынады.  

Бұл құралдың мақсаты ҚР жалпы білім беретін ұйымдарындағы таңдауы 
бойынша курстардың жағдайына және ұйымдастырылуына талдау жасау болып 
табылады.  

Негізгі мақсаттан келесі міндеттер туындайды:  
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– білім беру ұйымдарындағы таңдауы бойынша курстардың мазмұны және 
ұйымдастырылуы бойынша халықаралық тәжірибені зерделеу;  

– ҚР Білім және ғылым министрлігімен ұсынылған таңдау курстарының 
мазмұнына және ұйымдастырылуына талдау жасау;  

– жалпы білім беретін ұйымдардың өздері әзірлеп жүргізетін таңдауы 
бойынша курстардың жағдайы мен ұйымдастырылуын қарастыру;  

– инновациялық жалпы білім беретін ұйымдарда таңдауы бойынша 
курстардың жүргізілуі тәжірибесін зерделеу («Назарбаев Зияткерлік 
мектептері» ДББҰ, ҚТЛ, «Мирас», «Көгiлдiр желкен – Blue sail – Голубой 
парус», «Хэйлибэри» халықаралық мектептері және басқалар).  

Оқушылардың қажеттілігі туралы мониторинг материалдары, шетелдік 
және отандық ғалым-педагогтардың еңбектері, әлеуметтік сауалнамалар, пәндік 
салалар бойынша оқу материалдары және құжаттар зерттеу базасы болып 
табылады.  
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1 Әлемдік білім беру тәжірибесіндегі таңдау курстары  
 

Бүгінгі күні әлемнің көптеген дамыған елдерінде білім беру реформалары 
жүргізілуде. ХХІ ғасырда ақпараттық-технологиялық қоғамда мемлекеттердің 
бәсекелестігінде білім, ғылым және мәдениет деңгейі, жаңашыл технологияны 
дамыту және жүзеге асыру үшін жағдайлар жасау айқындайтыны белгілі. Бұл 
ретте маңызды рөл оқытудың бейіндік жіктеу мәселесіне бөлініп отыр [1].  

Еуропа елдерінде (Франция, Нидерланды, Ұлыбритания, Швеция, 
Финляндия, Норвегия, Исландия, Дания) негізгі жалпы білім беру 
мектептерінің 1-6 сыныптар аралығындағы барлық оқушылар формальды 
бірдей білім алады. 7-сыныптан бастап оқушы өзінің таңдауын жасауы керек. 
Әр оқушыға негізгі мектепте білімін жалғастыру үшін екі нұсқа ұсынылады: 
біріншісі ары қарай жоғары білімге жол ашатын «академиялық» нұсқа және 
екіншісі негізінен қолданбалы және бейіндік пәндерден, таңдау бойынша 
курстардан тұратын жеңілдетілген оқу жоспары бойынша оқытылатын «кәсіби» 
нұсқа ұсынылады [2].  

АҚШ-тағы саралап оқытудың теориясы мен практикасының ұзақ жылғы 
тарихы бар. Оның пайда болуы мен ары қарай дамуы басқа дамыған елдермен 
салыстырғанда белгілі өзгешілігімен ерекшеленеді. Бейіндік жіктеу көмегімен 
талантты жастарды анықтау және оқыту, білім алуға, өзінің кәсіби деңгейін 
өмір бойы көтеруге олардың қабілеті мен ынтасын қалыптастыру бойынша 
АҚШ мектептерінде іске асырылатын шаралар назар аударуға тұрарлық. Бұл 
және бұдан басқа шаралар білім берудің бірқатар күрделі мәселелерін шешуді 
қамтамасыз етті, бұл өз кезегінде елдің шығармашылық әлеуетін 
қалыптастыруға, оның экономикасының тиімділігін арттыруға ықпал етті.  

Сонымен қатар, көпбейінді мектептер пайда болған алғашқы жылдардан-
ақ саралаудың көмегімен американдық қоғам мектепте прагматизм рухын 
«орнатуға» мүмкіндік алды. Э. Торндайк, Л. Терменнің және АҚШ-тың басқа 
педагогтері мен психологтерінің жұмыстарында көпбейінді мектептердің 
артықшылықтары және осы қағидаға сәйкес оқушылардың әртүрлі санаттарына 
арналған әртүрлі оқу жоспарлары негізделеді. Мұнда оқытылатын білімнің 
тереңдігі мен көлеміндегі айырмашылықтар оқушылардың жеке сұраныстарын 
қанағаттандыру қажеттілігі, «олардың ары қарай тағдырын адекватты 
қалыптасуына» ықпал ететіндігі сенімді көрсетілген. Олар ұсынған 
оқушыларды іріктеуге арналған әдіс бірінші кезекте «интеллектуалды 
дарындық» теориясының ережелерімен және олардың негізінде жасалған 
тестілердің («айкью») көрсеткіштеріне негізделген [3].  

Саралау көзқарасы әртүрлі қабілеттерге, жалпы даму және оқу жетістіктері 
деңгейіне ие оқушыларды, оқу бағдарламаларының күрделілігі мен 
толықтығының әртүрлілігі бойынша оқытуды болжамдайды. Кейде «группинг», 
«фуркация» деп аталатын саралаудың бұл түрі, білім берудің келесі 
кезеңдерінде үнемі тереңделіп, жетілдіріліп, ары қарай едәуір дәрежеде 
ағындар мен бейіндерге бөлінуін алдын ала анықтайды.  

Білім берудің бейіндік саралау негіздері орта мектептің жоғары сатысында 
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(10-шы, 11-ші және 12-ші сыныптар) толық ашылады. Міндетті пәндер 
топтамасы мұнда 3 пәнді: ағылшын тілін, қоғамтануды, дене шынықтыруды 
қамтиды. Ал білім алушылардың таңдауына курстардың көптеген түрлері 
ұсынылады. Кейде олардың саны 150-200-ге жетеді.  

Ағым бойынша оқушыларды бөлу үшін олармен әртүрлі курстарды 
таңдауы ғана емес, арнайы толтырылатын сауалнамалық форма түріндегі 
стандартты тестілер және мұғалім және кеңесшілермен берілетін 
ұсынымдардың көрсеткіштері өлшемдік негіз болып табылады. Бұл 
көрсеткіштер негізінен бұрынғы саралау нәтижелерін (бастауыш мектептегі 
қабілеттілікке байланысты топтар, бастауыш, орта сатыдағы әртүрлі оқу 
бағдарламалары бойынша дәрістер) сипаттайтын болғандықтан, олар білім 
алушылардың болашағының мәнін өзгерте қоймайды. Ресми түрде сабақ 
барысында оқушының орта мектептегі таңдалған (дұрысырақ, ол үшін 
орнатылған) оқу сипатын өзгертуіне мүмкіндігі бар. Егер ол бар болған 
жағдайда, әдетте мұнда «төменге апаратын лифт» қолданылады. «Сәтсіздікке 
ұшырағандар» мен «көңілі қалғандарды», негізінен жалпы ағынды 
абсорбациялайды [4].  

Ұлыбритания мектеріндегі саралап оқыту негізінде ХХ ғасырдың 30-ы 
жылдарында С.Берт жасаған дәстүрлі биологизаторлық тұжырымдама жатыр. 
Оның көрнекті ізбасары – психолог, профессор Г. Айзенк өзінің еңбектерінде 
генетикалық факторлардың адамның дамуында 2/3 және одан да жоғары 
көрсеткішті (80%-ға дейін) құрайтынын және «жеке ерекшеліктер нақты балаға 
сәйкес келетін білім берудің типін анықтауда күмәнсіз маңызды рөл атқаруы 
керек деп жазады. Бұл ақыл-ой қабілеттеріне қатысты аксиомалық дерлік» деп 
тұжырымдайды.  

Ұлыбританияның орта мектептеріндегі білім беруді ұйымдастыру 
толығымен саралау қағидатында құрылған. Барлық оқушылар шамамен 11 
жастан бастап біріктірілген орта мектепке қабылданады және осы мектептің 
шеңберінде оқушылардың қызығушылықтары мен қабілеттеріне негізделген 
академиялық және практикалық сипаттағы түрлі бағыттарға бөлінеді.  

Білім берудің саралануы орта мектептің 4-ші оқу жылында (оқушылардың 
жас шамасы – 14 жас) басталып, анық сипатта болады. Оқу уақытының 
50 пайызы бағдарламаның негізі (өзегі) деп аталатын міндетті пәндерге 
бөлінеді. Қалған уақыт таңдау бойынша пәндерге берілген. Академиялық 
пәндер негізіне тек қана ағылшын тілі мен математика, сондай-ақ дін және дене 
шынықтыру кіреді. Ағылшын тілі әдебиеттің де оқытылуын қамтиды.  

Таңдау бойынша пәндер мектепке байланысты оқушылар көп немесе аз 
санын таңдауы керек блоктарға топталады. Негізінен мектептер таңдау 
бойынша бес міндетті пәндерді ұсынады. Мысалы, Ланкашир графтығының 
біріктірілген мектептерінде ағылшын тілі мен әдебиеті, математика, дін, кәсіби 
бейін, дене шынықтыру міндетті пәндер болып табылады.  

1-блокта – физика, физика ғылымы, биология, жаратылыстану, күнделікті 
өмірге арналған пән;  

2-блокта – география, тарих, дін, музыка, іс жүргізу, түзету курсы;  
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3-блокта – француз тілі, бейнелеу өнері, дизайн, технология, үй 
шаруашылығы, компьютерлер;  

4-блокта – химия, тарих, драма, технология, үй шаруашылығы, түзету 
курсы;  

5-блокта – география, бейнелеу өнері және дизайн, биология, технология, 
іс жүргізу, түзету курсы таңдау бойынша пәндер болып табылады.  

Оқушылар блоктардың әрқайсынан төрт курс, аптасына барлығы тек 
20 сабақ қана болатындай таңдау жасауы керек. Әрбір блокта физика, биология, 
география немесе басқа пән бойынша бірнеше курстар болуы мүмкін. Кейде 
бұл әртүрлі курстар, болмаса бір курс бойынша оқушылардың бірнеше топтары 
құрылады. Оқушылардың аса талаптылары әдетте жеке пәндерді оқиды, ал 
қабілеті төмендері – интеграцияланған курстарды оқиды. Үлгерімі төмен 
оқушыларға негізінен ағылшын тілі, кейде математика бойынша түзету 
курстары ұсынылады. Осылайша оқушыларды пәндердің әртүрлі жиынтығы 
бойынша ғана емес, күрделілігі мен тереңдігі деңгейі әртүрлі курстар бойынша 
бөлу жүргізіледі.  

Блоктар төрт курстың әрқайсысынан таңдау жасап, оқушылар азды-көпті 
үйлестірілген оқу жоспары бойынша оқитындай түзілген, яғни таңдау бойынша 
пәндер жиынтығы гуманитарлық, жаратылыстану, практикалық курс пен 
математиканы және т.б. қамтиды. Алайда блоктардағы пәндер жиынтығының 
талдауы оқушының сол немесе басқа пәндерді (мысалы физиканы немесе 
географияны) оқудан қашып құтылуы мүмкін деген қорытынды жасауға 
мүмкіндік береді.  

Толық орта мектептің 6-шы екі жылдық сыныбында бейіндеу өзінің 
шарықтау шегіне жетеді. Әрбір оқушыда гуманитарлық немесе жаратылыстану 
немесе аралас бағыттағы мамандану пәндерінен тұратын өзінің оқу жоспары 
қалыптасады. Бұл мемлекеттік, сондай-ақ жеке меншік мектептерге тән 
құбылыс.  

Жоғары біріктірілген орта мектептердегі бейіндік саралау міндетті оқыту 
сатысында негізгі пәндер бойынша жеткілікті жоғары дайындық қамтамасыз 
етіледі деген шартпен үлкен артықшылықтарға ие. Толық орта мектеп жоғарғы 
оқу орнына түсуге дайындық сатысы болғандықтан, тек бірнеше пәндерді 
артық оқу орынды болып көрінеді. Бұл таңдалған пәндерді тереңірек оқып, 
бағдарламаны жеңілдетуге, оқу жүктемесін азайтуға мүмкіндік береді. 
Ағылшын мектептеріндегі ерте жастан – 14 жастан бастап мамандану мен оқу 
уақытының 50%-на дейінгі терең саралау оқушылардың көпшілігіне 
толыққанды базалық білім алуға мүмкіндік бермейтіндей болып көрінуі 
мүмкін.  

Ағылшын білім беруінің дамуында маңызды кезең болып табылатын 
1988 жылы Ұлттық оқу жоспарын енгізумен жоғары мектептерде оқу 
уақытының 20 пайызы жаратылыстану пәндеріне бөліне бастады. Ал оқу 
уақытының 75-85 пайызға дейінгі уақыты міндетті пәндерге, қалған уақыт 
таңдау бойынша пәндерді тереңдетіп оқуға бөлінді [5].  

Германияда мектептегі білім берудің барлық жүйесін ұйымдастыруда 
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әртүрлі формада практикада енгізілетін саралап оқыту қағидаты жатыр. 
Германиядағы мектептік білім беру жүйесі басқа батыс еуропалық елдермен 
салыстырғанда өзінің сипаты бойына аса демократияшыл емес. Ол ескі 
дәстүрлерді ұстанған, ХІХ ғасырдан бері келе жатқан тұрақты жүйе болып 
табылады. Онда жалпы білім беру мектептерінің негізгі, реалды және гимназия 
үш әртүрлі тең келмейтін дуализм типі сақталған. Осы мектептердің әрбірінің 
мәртебесінде оқытудың әртүрлі мерзімдері, білім берудің мақсаттары, жалпы 
білім беру дайындығының деңгейі, оқыту әдісі, ары қарай білім берудің және 
нақты өмірде орналасудың болашағы көзделген.  

Бастауыш мектептің басты мақсаты – «баланы ойын саласынан шығарып, 
оқуға енгізу, оқу әрекетіне тарту, бала сүйенетін қажетті білім мен дағдылармен 
қаруландыру» болып табылады. Ондағы міндетті пәндерге ана тілі, математика, 
дін, қоршаған орта туралы практикалық білім, музыка (көркемдік тәрбие), 
еңбек және спорт жатады. Шет тілі (ағылшын) – жоғары типті мектептерде ары 
қарай оқу үшін алғышарт болып табылады. Бұл саты «балаларға қатысты 
демократияшыл және әділетті деп сипатталады», себебі ол балалардың оқу 
процесінде, бір-бірімен қарым-қатынаста дамуына ықпал етеді, әрбір баланың 
білім алудың және кәсіби дайындықтың ары қарай жолдары туралы негізді 
шешім қабылдау үшін жеке дайындығын жүзеге асырады.  

Негізгі мектеп (4+5 немесе 6 жылдық білім беру) дегеніміз бөлуден соң 
жоғары типті мектепке түспегендер үшін бастауыштың базасындағы барлығы 
үшін міндетті толық емес орта мектеп болып табылады. Бұл мектеп еңбек 
өміріне дайындайды, төменгі кәсіби мектептерде оқуға құқық береді.  

Реалды мектеп негізгі және гимназия арасында аралық орын алатын толық 
емесе орта мектеп (4+6 жас). Реалды мектеп дәстүрлі түрде әкімшілік аппараты 
мен өндіріс үшін кіші және орта қызметкерлерді дайындауға арналған. Ол 
орташа қабілетті оқушыларды оқытуға және негізгі мектептерге қарағанда 
олардың мол жалпы білім дайындығын алуына есептелген. Реалды мектеп 
Германияда өте танымал, себебі ол жұмысшылар мен кіші қызметкерлердің 
балалары үшін жоғары типті мектепке айналып бара жатыр. Оның тартымды 
күші оның практикалық мамандықтарға дайындауында, бітірген соң орта 
арнаулы оқу орындарында оқу мүмкіндіктерін, ал егер ықыласы болса «жоғары 
оқу орындық кәмелеттікті» алу үшін гимназияның (емтихансыз) жоғары 
сатысында үш жыл немесе орта арнайы мектепте екі жыл оқу мүмкіндігін 
беруінде болып отыр. Бұл белгілі профильді (инженерлік іс, экономика, басқару 
және т.б.) жоғары оқу орындарына түсуге құқық беретін реалды мектептердің 
(11-12 - сыныптар) бітірушілеріне арналған.  

Реалды мектептердегі практикалық мамандықтардың үлкен санына 
дайындық жарытылыстану және математика, лингвистика, экономика-
социологиялық, техникалық, музыка-эстетикалық білімдер саласын таңдау 
бойынша пәндер мен әртүрлі бейін бойынша саралап оқыту көмегімен 
жүргізіледі. Ана тілі, математика, физика, химия, биология, дін, тарих, 
география, әлеуметтану, экономика, құқық, бюджет дәстүрлі түрде міндетті 
пәндер болып табылады. Бұдан басқа таңдау бойынша міндетті пәндер: 
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стенография, мәшеңкемен басу, көркем тәрбие, текстильді жұмыстары, шет 
тілдері: бастапқы ағылшын, екінші – француз тілі (бейініне байланысты) 
оқытылады.  

Гимназия – тікелей жоғары оқу орнына дайындайтын орта жалпы білім 
беру мектебі (4 + 9 жыл). Қазірде бар дәстүрлі үш гимназия түрімен (ежелгі 
тілдер, жаңа тілдер, математика және жаратылыс ғылымдары) қатар әлеуметтік 
типті гимназиялардың көптеген типтері – экономикалық, әлеуметтік, 
музыкалық және техникалық гимназиялар пайда болды.  

Гимназияның жоғары сатысы, яғни 11-13 сыныптар аса үлкен өзгерістерге 
ұшырады. Мысалы, ұйымдастыру жоспарында – бұл курстық жүйенің енгізілуі, 
сынып дегенді тарату. Білім беру процесінің өзіне келетін болсақ, міндетті және 
аптасына 30 сағат көлемін құрайтын таңдау пәндері 2:1 қатынасында болады. 
Міндетті пәндер: ана (неміс) тілі, шет тілі, бейнелеу өнері, философия, дін, 
қоғамтану (немесе тарих), география, әлеуметтану, экономика, математика, 
физика, химия, биология. Таңдау бойынша пәндерге жоғарыда аталғандар 
(міндеттілердің арасынан), сондай-ақ педагогика, психология, әлеуметтану, 
құқық, геология, астрономия, технология, статистика, бағдарламалау және т.б. 
таңдау бойынша міндетті пәндер циклындағы негізгі курстар мен үлгерім 
бойынша курстар болуы мүмкін [6].  

Францияда орта мектепте оқытуды бейіндеу жүз жылдан аса уақыттан 
бері жүзеге асырылып келеді. Соңғы онжылдықта онда да маңызды өзгерістер 
жүзеге асты. Қазіргі уақытта білім беру жүйесі білім берудің жүйелі бірізді 
кезеңдерінен тұрады: бастауыш – элементарлы мектеп, толық емес орта мектеп 
– колледж, толық орта мектеп – лицей.  

Француз оқушыларын саралап оқыту ресми түрде колледжде басталады, 
бірақ білім берудің тең емес бағыттары бойынша бөлу үшін алғышарттар 
оқудың бастауыш, ресми біріңғай кезеңінде жасалады. Коллеж бұқаралық орта 
мектептің біріңғай типі болып жарияланған, онда бұрын болып келген 
классикалық және реалды бөлім болып бөліну формалды түрде таратылған.  

Коллеждегі алғашқы екі жылдық оқу – «бақылау кезеңі» (француз 
белгіленуі бойынша 6-шы және 5-ші сыныптар). Оның мақсаты: «бастауыш 
білім беруді бекіту және толықтыру, орта білім негіздерін игеруді қамтамасыз 
ету».  

Келесі ек жыл (4-ші және 3-ші сыныптар) – «бағыттау кезеңі» оқушыларды 
оқудың келесі түрлеріне бағыттауға арналған. Факультативтік пәндер немесе 
ежелгі тілдер, шет тілдері, технологияларды таңдау бойынша курстардың 
көмегімен жүзеге асырылады. Олардың бірін таңдау міндетті. Бұл таңдау іс 
жүзінде оқудың бұдан кейінгі сипатын айқындайды. Біреулерге бұл толық орта 
мектеп-лицейінің гуманитарлық немесе жаратылыстану ғылыми секциялары 
болса, басқалар үшін лицейдің технологиялық секциялары немесе кәсіптік-
техникалық оқу орындарына ауысу болып табылады.  

Толық орта білім беруді аяқтайтын кезең – лицей. Мұнда коллежді бітірген 
соң бұрын оқуға түскен оқушылардың 54 пайызынан астамы оқуға келеді.  

Лицейдің бірінші жылы (оқудың 10-шы жылы немесе «2-ші сынып») 
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«анықтау сыныбы» деп аталады. Оқу жоспарында барлық оқушылар үшін 
міндетті жалпы білім беру пәндері – француз тілі, шет тілі, математика, 
физикалық ғылымдар, жаратылыстану, тарих, география, азаматтану, дене 
шынықтыру негізгі орын алады. Білім берудің бейіндік түрі таңдау бойынша 
курс формалары түрінде жүзеге асырылады. Оларға 3-11 сағатқа дейін бөлінеді. 
Әрбір оқушы жалпы апталық жүктемесі 34-36 сағаттан аспайтындай есеппен 
бір немесе бірнеше пәндерді таңдауы керек. Таңдау бойынша пәндер үш топқа 
біріктірілген:  

1-ші топ – өндірістік технология, жаратылыстану-математикалық 
ғылымдар, зертханалық зерттеулер технологиясы, медициналық-әлеуметтік 
ғылымдар, қолданбалы өнер;  

2-ші топ – ежелгі ғылымдар, шет телдері, әлеуметтік-экономикалық 
ғылымдар, әкімшілік іс, көркем тәрбие, мамандандырылған спорттық 
дайындық;  

3-ші топ – қолданбалы сипатты пәндер (мәшенкемен басу, қол өнері, 
қызмет көрсету саласының бірін үйрену). Осылайша, таңдау бойынша 
курстардың мақсаты – жалпы білім беру дайындығын кеңейту, сонымен қатар 
болашақ мамандану бойынша бағыт беру болып табылады.  

Франция мектептеріндегі жоғары сыныптарда бейіндік оқытудың ерекше 
сипаты – жоғары білім ретінде сараланатын және негізінен екі жылға 
созылатын лицейлерде бакалавриаттан кейінгі курстардың өткізілуі. Олардың 
бірқатары оқушыларды жетекші университеттерге конкурстық қабылдау 
емтихандарына дайындайды [7].  

Эстония Республикасындағы білім беру жүйесі Республиканың 
Конституциясымен, Балаларды қорғау актімен және Білім туралы актімен 
реттеледі. Конституцияға сәйкес ұлтына қарамастан барлығының білім алуға 
құқы бар.  

Білім беру 17 жасқа дейінгі барлық балалар үшін міндетті болып 
табылады. Білім беру жергілікті мектеппен (тұрғылықты жері бойынша) 
ұсынылады.  

Эстондық білім беру жүйесі бастауыш және орта білім болып бөлінбейді. 
Міндетті білім берудің негізі 1 сыныптан (7 жастан оқытылады) басталады 
және 9 сыныпты қамтиды. Оқудың бұл түрі білім алудың үш кезеңіне бөлінген: 
1-кезең (1-3 сынып); 2-кезең (4-6 сынып) және 3-кезең (7-9 сынып).  

Гимназия жалпы білім беру мектептерінің орнына келетін елдегі орта 
білімнің негізгі құрылымдық бірлігі болып табылады. Гимназиялардағы 
апталық оқу жүктемесінің ең көп мөлшері 35 сағат деп анықталған. Ұлттық оқу 
жоспарларымен анықталатын және пәндердің жалпы санының 75 % құрайтын 
міндетті пәндерден бөлек, пәндердің 25 % оқушылардың өздері мен 
мектептердің таңдауы бойынша пәндерге бөлінеді. Сондай-ақ жеке пәндерді 
тереңдетіп оқытатын гимназиялар бар, мысалы шет тілдерін, математиканы, 
бизнесті және т.б. 1997 жылдан бастап орта мектептерде бірыңғай мемлекеттік 
бітіруші емтихандар енгізілген. Емтихандарды табысты тапсырған 
бітірушілерге толық орта білім туралы куәлігі беріледі [8].  
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Жапониядағы орта мектеп – бұл (7-9 сыныптар) тюгакко. Жалпы орта 
білім толық емес 3 жыл мерзімге (І-кезең) және толық үш жылдық (ІІ-кезең) 
сатыларға бөлінеді. Орта мектептер жалпы білім беру, мамандандырылған және 
аралас типтерге бөлінеді. Ақыл-ой және дене дамуы кеміс балаларға арналған 
мектептер желілері де бар.  

Орта мектептің төменгі сатысында (12-15 жастағы балалар үшін) оқу 
жоспары міндетті пәндер мен таңдау бойынша пәндерден тұрады. Міндетті 
пәндер: жапон тілі, математика, қоғамтану, жаратылыстану, мораль, музыка, 
бейнелеу өнері, дене шынықтыру, техника, үй шаруашылығы. Таңдау бойынша 
пәндер: шет тілі, музыка, дене шынықтыру, өнердің қосымша курстары. 
Апталық жүктеме 29-30 сағатты құрайды. Оқушылар су және ауыл 
шаруашылығы, өнеркәсіп, сауда және балық шаруашылығымен таныса отырып, 
практикалық қызметке дайындалады.  

Бүгінгі күні жапон мектептерінің оқу жоспарларында химия, физика, 
биология, география, тарихтың жүйелі курстары жоқ. Олардың орнына 
жаратылыстану мен қоғамтанудың синтетикалық курстары оқытылады, алайда 
оларға тән эклетика мен жүйесіз сұрыптау білім берудің деңгейінің төмендеуіне 
алып келді, сондықтан жаңа бағдарламаларда аталған пәндерді саралап оқыту 
көзделген.  

Жоғары мектеп – бұл (10–12 сыныптар) котогакко. Орта мектептен жоғары 
мектепке өту емтихандардың нәтижесі бойынша жүзеге асырылады. Өзінің 
мектептегі үлгерімінің негізінде алдымен оқушылар түсуге мүмкіндігі бар 
жоғары мектептердің тізімін алады. Содан соң өту емтиханын тапсырады және 
оның нәтижелері мен бұрынғы үлгерімінің негізінде оқушының қандай жоғары 
мектепке түсетіні туралы мәселе шешіледі.  

Орта білімнің екінші сатысы (3 жыл) котогакка міндетті емес, алайда 
сәйкес жас топтарының шамамен 97 % қамтиды. Котогаккода екі бөлім бар: 
жалпы білім беру (гуманитарлық және жаратылыстану ғылыми бағыттарына 
бөлінеді) және кәсіптік (техникалық, ауылшаруашылығы, коммерциялық, үй 
шаруашылығы бағыты және теңіз кәсіпшілігі). Жастардың 36% оқуын 
университеттер мен колледждерде жалғастырады, ал 12% арнайы оқу 
орындарында жоғары білім алады. Формалды білім жас жапондыққа тек 
қажетті білім мен дағдының тек жартысын ғана беретінін атап өту керек. 
Екінші жартысын ол өз бетінше немесе оны жалдаған кәсіпорында өтуі тиіс 
кәсіби дайындық құрайды.  

Жоғары саты жалпы білім беру және кәсіптік бөлімдерге бөлінеді. 
Біріншісі жоғары оқу орнына түсуге дайындыққа (академиялық бөлім), екіншісі 
осымен өзінің білімін шектеуге арналған оқушыларға арналған. Бөлім және 
топтарына қарамастан барлық оқушылар жапон тілі, қоғамтану, математика, 
жаратылыстану, классикалық әдебиет, саясиэкономия, физика, химия, дене 
шынықтыру, бейнелеу өнері міндетті пәндерін оқиды. Бұдан басқа ұсынылатын 
міндетті пәндердің бірі – музыка, көркем өнер, еңбек каллиграфия, қыздар үшін 
– үй шаруашылығы, жігіттер үшін техника (өндіріс негізі). Апталық жүктеме – 
34-36 оқу сағатын құрайды.  
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Кәсіптік бөлімде өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, комммерциялық қызмет, 
су шаруашылығы, балық шаруашылығы - бес топтың бірін таңдай отырып, 
оқушылар 30 сынақтық бірлік (1 бірлік – 35 оқу сағатына тең) көлемінде таңдау 
бойынша пәндерді игереді. Коммерциямен айналысқысы келетіндер саны көп. 
Барлық топтардың (коммерциялықтан басқа) сондай-ақ тар көлемді 
мамандануы бар, мысалы, ауыл шаруашылығында бұл егін шаруашылығы, мал 
шаруашылығы. Бұдан басқа аптасына бір сағат қоғамдық қызметке жұмсалады.  

Жалпы, Жапонияда әртүрлі бағыттар бойынша 90-нан астам бағдарлама 
бар, бірақ әрбір мектепте оларды таңдау екі-үшеуімен шектеледі [9].  

Финляндияда қазіргі уақытта ХХ ғасырдың 90 жылдарының ортасында 
әзірленген «оқитын қоғам» тұжырымдамасы қабылданған, оған сәйкес үздіксіз 
білім беру қағидаты іске асырылады.  

Базалық 9 жылдық білім берудің оқу жоспары дәстүрлі: ана тілі, шет тілі (2 
сыныптан – ағылшын тілі, 7 сыныптан бастап елде екінші мемлекеттік тіл 
болып табылатын швед тілі қосылады), математика, табиғаттану және экология 
(4-сыныпқа дейін), биология немесе география (5-ші сыныптан), химия, физика 
– 7-ші сыныптан, дін немесе этика, тарих немесе қоғамтану (5-ші сыныптан), 
музыка, бейнелеу өнері және еңбекке баулу 7-сыныпқа дейін, дене шынықтыру. 
Факультативтік пәндер «таңдау бойынша сабақтар) 8 сыныптан басталады 
(аптасына 7 сағ.). Апталық оқу жүктемесі 1-2 сыныптарда 19 сағаттан бастап 7-
9 сыныпқа қарай 30 сағатқа дейін ұлғаяды. Осылайша, 6 сыныпқа дейін балалар 
тұрақты және жеткілікті терең мазмұнды оқу пәндерінің жеткілікті жиынтығын 
оқиды.  

7-ші сыныптан бастап мектеп оқушысында ұсынылатын жиынтықтан 
жылына таңдау бойынша үш курсты таңдап өзінің қызығушылығын білдіруге 
мүмкіндік туады (өзінің таңдауын жыл бойы ауыстыруға болмайды). Таңдау 
бойынша пәндердің жиынтығы әртүрлі. Мысалы, Hatsale классикалық жоғары 
мектепте бұл шет тілі (француз, неміс, орыс), жаратылыстану ғылымдары, АКТ, 
шешендік өнер, театр, музыка, үй шаруашылығы, тігін ісі.  

Бірдей базалық білім алғаннан соң оқушылар жоғары мектепте (general 
upper secondary schools) немесе кәсіптік дайындық мекемесінде (vocational 
institutions and apprenticeship training – кәсіби бағдар және оқушының мақсаты) 
3-4 жыл бойы білім алады.  

Оқу жылының басында әрбір студент «Вилла» компьютерлік 
бағдарламасының көмегімен бір жылға жеке оқу жоспарын құрады (30 кредит): 
Ұсынылған 12 оқу пәнінен ол 8-ін таңдауы керек. Бір бөлігі міндетті, бір бөлігі 
– таңдау бойынша пәндер. Пәндер бойынша курстар курстардың тізімінен, 
олардың қысқаша мазмұны мен курсты оқитын оқытушы көрсетілген және 
курсқа бөлінген кредиттер санынан тұратын материалдардың электрондық 
түрінде ұсынылады. Әрбір курс үшін алдын ала кесте беріледі. Бұл оқушыға 
курсты таңдау кезінде оларға қатысуын үйлестіруге мүмкіндік береді. Курсқа 
алынатын студенттердің максималды саны 32 адамды құрайды. Бағдарламаның 
көмегімен оқушы қандай курстарды тапсырғанын, қайсысынан онда қарызы 
бар екендігін бақылай алады. Тілек білдірген оқушы басқа лицейден оған 
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қажетті курсты таңдауы мүмкін. Оқушы курстар таңдай алатын ашық 
университет бар. Қосымша курстар бойынша жинақталған кредиттер лицейде 
немесе ары қарай университеттегі оқу кезінде есепке алынады [10].  

90-жылдардың соңында Ресейде жоғары оқу орнында ары қарай оқу 
мақсатында олармен таңдалған білім беру салалары бойынша мектеп 
оқушыларын тереңдетіп оқытуға бағытталған жалпы білім беру мекемелерінің 
жаңа түрлері (лицей, гимназиялар) пайда болды. Сондай-ақ көптеген жылдар 
бойы көркемөнер, спорт, музыка және т.б. мамандандырылған (белгілі 
дәрежеде бейіндік) мектептер табысты өмір сүріп және дамып келді. Бұл 
процеске білім беру мекемелері мен білім беру бағдарламаларының 
көпнұсқалығы мен көп түрлі типтерін бекіткен 2002 жылы Ресей 
Федерациясымен қабылданған «Білім беру туралы» Заңы ықпал етті.  

Мектептегі оқу жоспарының құрылымы онда инварианттық және 
варианттық бөліктерді сипаттау қажеттілігімен негізделген. Оқу жоспарының 
инварианттық бөлігі (түйіні) оқушылардың базалық мәдениетін қалыптастыру 
мақсатында жалпы мәдени және ұлттық маңызды құндылықтарға араласуын 
қамтамасыз етеді. Оқушылардың жеке тұлғалық ерекшеліктерін, 
қызығушылықтары мен ынталарын ескеретін вариативтік бөлік оқу процесін 
дараландыруға мүмкіндік береді.  

Оқу жоспарының өздерін толықтыратын және салыстырмалы түрде 
автономды бөліктері толықтай тәуелсіз емес. Кез келген жалпы білім беру 
мекемесінің оқу жоспарында олардың түйісуінің нәтижесінде оқу 
сабақтарының үш негізгі түрі ажыратылады: жалпы орта білімнің базалық 
негізін құрайтын міндетті дәрістер; оқушылардың таңдауы бойынша міндетті 
дәрістер; факультативтік дәрістер (таңдау бойынша міндетті емес дәрістер).  

2013 жылдың 7 ақпанында қабылданған №163-р «2013-2020 жылдарға 
«Білім беруді дамыту» Ресей Федерациясының мемлекеттік бағдарламасына» 
және «2020 - Білім беруді дамыту тұжырымына» сәйкес «...әлеуметтену, кәсіби 
құзыреттілік пен қабілеттеріне акцентті күшейту кезінде оқушыларды кәсіптік 
даярлау мүмкіндіктерін кеңейтумен қоса жалпы білім берудің жоғары 
сатысында кәсіптік оқытуды дамытуды» құру міндеті тұр [11].  

Кәсіптік өзін-өзі анықтаудың бейіндік оқытуы және ақпараттық 
қамтамасыз етуі бірінші кезекте өзінің қарым-қатынастарын, бейімін, сол 
немеесе басқа қызметпен айналысу (немесе айналыспау) ынтасын анықтауға 
арналған әртүрлі сынамалардың едәуір санын ұсынатын мектеп пәндері мен оқу 
курстарымен жүзеге асырылады. Жоғары сатыдағы кәсіптіктің идеясын іске 
асыру негізгі сатының бітірушісіне білім алуды жалғастырудың мүмкін 
жолдарына қатысты алдын ала айқындау – жауапты таңдау жасау қажеттілігін 
қояды.  

Кәсіптік оқытуға дейінгі кезеңдегі педагогтердің мақсаты – оқушыларға 
олардың қабілеті, бейімі мен қызығушылықтарына сәйкес, бірінші кезекте 
таңдау бойынша оқу курстары «пакетін» таңдауда оқушыларға айқындалуға 
көмектесу.  

Таңдау бойынша курстар үш типке бөлінеді:  

14 
 



1) бар әдістемелік қамтамасыз етуді қолдануға негізделген дәстүрлі 
пәндік курстар (мысалы, кәдімгі факультативтік курстар, оқу модульдері, 
кәдімгі оқу пәндері бойынша қосымша дәрістердің топтамасы және т.б.);  

2) пәнаралық элективтік курстар, олардың мақсаты – оқушыларда қоғам 
мен табиғат туралы білімді интеграциялау;  

3) базистік оқу жоспарына кірмейтін пәндер бойынша элективтік курстар.  
Элективтік курсттардың типтік көптүрлілігі мектеппен, жеке 

педагогтермен, сондай-ақ дәстүрлі емес оқу технологияларын (сондай-ақ білім 
беру желісінің құрамына кіретін құрылымдармен жасалатын және іске 
асырылатын «желілік курстар) қолданумен құрылатын авторлық курстарды 
қамтиды.  

Бірінші курстың типтері негізінен прагматикалық функция (оқушыларды 9 
сыныптың бітіруші емтихандарын жақсы тапсыруға мақсатты дайындық); басқа 
типтің курстарына негізінен дамытатын функция тән болады.  

Таңдау бойынша авторлық курстар болуы мүмкін, олардың құрылымы 
және мазмұны нақты мән-жәйлардың ретіне байланысты, вариативтік сипатта 
болады, оның ішінде:  

– оқушыға муниципалды білім беру желісін ұсынатын үшінші сатыда 
бейіндер жиынтығының ерекшеліктері;  

– осы білім беру мекемесі мен муниципалды білім беру желісіндегі жалпы 
кадрлық жағдай (бейіндеу сыныптарында жоғары оқу мамандарын жұмысқа 
тарту немесе ресурстық орталықтардың кадрлық әлеуетін қолдану 
мүмкіндіктері және т.б.);  

– оқушылардың құрамының ерекшелігі (саны, алдыңғы дайындық деңгейі, 
жыныстық құрамы және т.б.). Мүмкін топтың бір бөлігіне жетіспеушіліктерді 
жою керек болса, басқаларға – тапсырманың күрделі жоғары деңгейін шешу 
тәжірибесін алу керек [12].  

Осылайша таңдау бойынша курстар шет елдердің бірқатарында жоғары 
сынып оқушыларын бейіндік оқыту элементтері болып табылады және 
педагогикалық ғылым мен практиканың негізгі ізденісі адамның даму 
мүмкіндіктеріне, оның әлеуметтенуі мен өзгеретін әлемде бейімделуінің 
табыстылығына, оқушылардың қызметтің әртүрінің кең спектріне енуіне 
бағытталғандығын растайды.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 



2  ҚР Білім және ғылым министрлігімен ұсынылған таңдау курстары 
мазмұны мен ұйымдастырылуының талдамасы  
 

Қазіргі кезде республиканың жалпы білім беретін ұйымдарында Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым министрлігінің міндетті оқуға ұсынған 
таңдауы бойынша курстары оқытылады, олар:  

– «Абайтану» – 9-11 сыныптар;  
– «Дінтану негіздері» – 9-сынып;  
– «Өлкетану» – 7-сынып.  
9-11-сыныптарға арналған «Абайтану» курсы таңдау пәнінің бағдарламасы 

2012 жылы 27 сәуірде бекітілген «Қазақстанның ішкі саясатындағы 
идеологиялық менеджментті қайта жаңғырту жөніндегі 2012-2013 жылдарға 
арналған Жалпыұлттық іс-шаралар жоспарының» 41 және 42- тармақтарына 
сәйкес әзірленді. «Абайтану» курсы оқу бағдарламасы ҚР Білім және ғылым 
министрінің 2013 жылғы 3 сәуірдегі №115 бұйрығымен бекітілген және 2013-
2014 оқу жылында мектептердің оқу үдерісіне енгізілді.  

Жалпы білім беретін мектептердің 9-11-сыныптарына арналған 
«Абайтану» курсы таңдау пәнінің жылдық оқу бағдарламасына 34 сағат 
бөлінген. Оның 31 сағаты бағдарламадағы материалдарды оқуға, 2 сағаты 
шығармашылық жұмыстарды орындауға, 1 сағаты оқушылардың пән бойынша 
алған білімдерін жүйелі түрде қорытындылауға беріледі.  

Ұлы Абайдың шығармашылық мұрасы – халқымыздың ғасырлар бойы 
маңызын жоймайтын рухани қазынасы. Абайды тану, бағалау, насихаттау, 
оқыту қоғамдық ой-санада тың серпілістер туғызары анық. Сондықтан заман, 
уақыт талабына орай Абайды жаңа қырынан тану, ғылыми тұрғыдан тың 
байламдар жасау, ақынның мұрат-мақсаттарын бүгінгі жастарымыздың 
санасына сіңіру абыройлы борышымыз болмақ.  

Келер ұрпақты елін, жерін сүйетін елжанды, отансүйгіш етіп тәрбиелеу 
міндеті білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың басым бағыты болып 
табылады.  

«Абайтану курсының негізгі мақсаты – Абай Құнанбайұлының қазақ 
әдебиетінің көшбасшысы ретіндегі құбылыстық сипатын, ақындық әлемін, өлең 
өнеріндегі қайталанбас өзгешелігін, ойшыл, кемеңгерлігін танытуға 
бағытталған.  

Курсты оқытудың міндеттері:  
– қазақ сөз өнеріндегі Абайдың орны мен ақындық болмысын тану;  
– Абайтанудың кезеңдерін саралап, шығармашылығындағы тұлға 

концепциясына қатысты өзекті мәселелерді айқындау;  
– Абайдың шығыс пен батыс әдебиетін терең меңгеруінің мәні мен 

маңызын жан-жақты ашу;  
– ұлы ақынның өмірбаяндық тың деректеріне сүйене отырып, қазақ 

әдебиетіндегі көшбасшылық орнын көрсету;  
– ақын шығармаларындағы ғылым, білім, ақындық өнер, елдік 

мәселелердің маңыздылығын түсіндіру;  
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– Абай шығармаларын оқып-білудің өзектілігін, Абайтану ғылымының 
мол мұрасы – қазақ өмірінің тарихи факторы іспеттес екендігін ұғындыру;  

– қазіргі Абайтанушы ғалымдардың ақын шығармаларын зерттеу, 
жинақтау, жариялау, насихаттау турасындағы жұмыстарынан хабардар ету; 

– Абай шығармашылығындағы толық адам тұжырымын айқындау;  
– Абайдың ақындық мектебі, поэзиясындағы дәстүр мен жаңашылдық 

ұғымының мәні мен маңызын рухани кемелдік танымы тұрғысынан таныту;  
Абай және қазіргі қазақ әдебиетінің рухани байланысын ғылыми негізде 

пайымдау;  
– ақын қарасөздерінің, өлеңдерінің, поэмаларының, аудармаларының, ән 

мен күйлерінің мазмұны адамгершілікті, имандылықты, махаббатты, достықты, 
әділеттілікті, татулықты, бірлікті жырлайтындығын келер ұрпаққа үлгі-өнеге 
ету» [13].  

«Абайтану» курсы ақынның өмір жолынан, туып-өскен ортасы мен әдеби 
мектебі, Абайтану мәселелері, тәлім-тәрбиелік мәні зор қарасөздері, өлеңдері, 
поэмалары және поэзияға қойған биік мақсаттары топтастырылып берілді. 
Абайдың шығыс пен еуропа, орыс әдебиеті классиктерінің туындыларымен 
жете танысуы, оның шығармашылық, ақындық өнеріне игі ықпалын тигізіп, 
поэзия мен қарасөз жанрында теңдессіз дүниелер тудырғанын шәкірттердің 
санасына жеткізу. Абайдың әдеби мұрасы дүниежүзі халықтары әдебиетінің 
алтын қорына қосылған жәдігер туындылар екендігін жас буын ұрпаққа үлгі-
өнеге ету. Мектеп оқушыларына Абай шығармашылығының ұлттық 
әдебиетіміздің өркендеуіне жасаған идеялық-көркемдік ықпалын жан-жақты 
саралай отырып терең ғылыми негізде ұғындыру. Абайтанудың тарихи, 
ғылыми құнды нәтижелерін терең танып, білуге баулу.  

9-сыныпта жас ерекшеліктеріне қарай берілген Абай шығармаларының 
мазмұны 10-11-сыныптың «Абайтану» курсының оқу бағдарламасында 
кеңейтіліп, спираль тәріздес дамытылып берілген. 9-сыныпта Абайдың өмірі, 
Абай ақындығының бастаулары, Абай шығармаларындағы шығыстық 
сарындар, Абай және орыс, батыс әдебиеті, Абай мұрасының орыс және өзге 
тілдерде танылуы, Абайтану мәселелері, Абай шығармаларындағы ғылым, 
білім тақырыбы, Абай танымындағы ән мен күй, поэмалары берілген.  

10-11-сыныпта Абай мұрасының XX ғасырдың отызыншы-алпысыншы 
жылдарындағы зерттелу жайы, қазіргі абайтанудағы өзекті мәселелер, өнер, 
білім, қоғамдық құрылыс, тарих, ел, махаббат, азаматтық көңіл-күй, сыншыл, 
сатиралық мазмұндағы шығармалары, ақын шығармаларындағы исламдық 
дүниетаным және Алланы тану туралы философиялық ойлары, қарасөздері, 
өлеңдері және аудармалары, поэмалары топтастырылып берілді. Абайдың 
талантты ақын шәкірттерінің шығармашылығына да көңіл бөлінді. Абай 
шығармашылығындағы тұлға болмысы, толық адам танымдарының идеялық-
көркемдік ұстаным негізіндегі байламдарын байыпты бағдарлауға назар 
аударылды.  

Жалпы орта білім беретін мектепте қазақ әдебиеттану ғылымының бір 
саласы Абайтануды оқытудың маңызды екені белгілі. Абай өлеңдері мен 
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қарасөздерінің тәрбиелік мәні зор, идеялық деңгейі жоғары. Абай көтерген 
мәселелер бүгінгі күні де маңызды, өзектілігін еш жойған жоқ.  

Абай – адамзат ақыл-ойы мен ақындығының ірі тұлғасы. Абай ең алдымен 
кемеңгер ойшыл ақын, хакім. Әдебиеттану саласы бойынша көптеген ғалымдар 
Абайды тануға айтарлықтай үлестерін қосты. Қазақ әдебиеттану ғылымының 
тәуелсіздік кезеңінде Абай мұрасына белгілі Абайтанушы ғалымдар сүбелі 
еңбектер арнады. Абай шығармаларын оқыту әдістемесіне де арналған біршама 
еңбектерде жарық көрді. Қ. Бітібаеваның «Мектепте Абай шығармаларын 
оқыту», Ұ.Әбілдаұлының «Абайды оқу әліппесі: (Төменгі сынып оқушыларына 
ұлы ақындық таныстыру)», М. Жүсіповтің «Орта мектептегі Абайтану және 
оның негізгі бағыттары», Н. Омашевтің «Абайтануды оқытудың тиімділігі», 
З. Қазмағамбетованың «Ақын шығармаларын оқыту», Т. Рахметованың 
«Бастауыш кластарда Абай шығармаларын оқыту» т.б. еңбектерін атап өтуге 
болады.  

Жалпы білім беретін мектептің 9-11-сыныптарында Абайтану курсын 
оқытудағы мақсат не? – деген сұрақ туындауы мүмкін.  

Біріншіден, қазақ әдебиеті пәнінде Абайдан басқа да тұлғалар, әдебиеттің 
кезеңдері оқытылады.  

Екіншіден, оқу бағдарламасындағы оқуға берілген сағат саны ақын әлеміне 
терең бойлауға мүмкіндік бермейді. Сондықтан ұлттың идеологиясы, хакім 
Абайдың мұрасын оқып, «толық адам» болуға ұмтылу үшін «Абайтану» таңдау 
курсын оқытудың маңызы ерекше. Бүгінгі жеткіншек ұрпақ арасында батысқа 
еліктеп, халықтық салт-дәстүріміз бен ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық 
тәрбиеден алыстап бара жатқандардың жиі кездесіп қалатыны жасырын емес. 
Осындай жағымсыз құбылыстан құтылудың рухани жолы ұрпақты Абайдың 
әдеби мұрасы арқылы тәрбиелеу болып табылатыны сөзсіз. Бұл айтылғандарға 
абайтанушы ғалым М. Мырзахметұлының: «Қазақ халқының ой-санасының, 
дүниетанымының шыңы Абайдың әдеби мұрасында жатыр. Жастардың 
адамгершілік мінез-құлқын, адами қалпын қалыптастыруда Абайтану ілімі 
іргетасқа айналып отыр. Осы себепті, ең алдымен, Абай мұрасын меңгеру, 
терең танып білу – бүгінгі күннің аса қажетті мәселесі», – деген ойлары 
дәлел [14].  

Қолданыстағы негізгі орта және жалпы орта білім беру деңгейлерінің 9-11-
сыныптары үшін «Абайтану» курсының типтік оқу бағдарламасында Абай 
мұрасының XX ғасырдың 30-60 жылдарындағы зерттелу жайы қарастырылған 
және ақынның өмір жолынан, туып-өскен ортасы мен әдеби мектебі, тәлім-
тәрбиелік мәні зор қарасөздері, өлеңдері, аудармалары мен поэмалары, поэзияға 
қойған биік мақсаттары, қазіргі Абайтанудағы өзекті мәселелер топтастырылып 
берілген.  

Абай шығармашылығындағы тұлға болмысы, толық адам танымдарының 
идеялық-көркемдік ұстаным негізіндегі байламдарын байыпты бағдарлауға 
назар аударыла отырып, Абайдың талантты ақын шәкірттерінің 
шығармашылығына көңіл бөлінген.  

Абайдың дүниетанымының қалыптасуында шығыс мәдениетінің ықпалы 
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зор болған. Кеңес заманында бұл тақырып жабық болды. Абайтанушы ғалым 
М. Мырзахметұлы «Абайды баяғы ескі кеңестік стеротиптік сарынмен оқытуға 
болмайды. Оған бұдан былайғы жерде жол берілмеу керек. Біз осы күнге 
дейінгі пайдаланып келген оқулықтарда Абайды атеист, материалист етіп 
көрсеткенбіз. Кеңестік саясатқа байланысты барлық буын Абайды осылай 
таныды. Бүгінгі уақыт басқа, дүниетаным өзге, олар тәуелсіз санаға қарай 
бейімделу үстінде. Абайды жаңаша қырынан танып, тәуелсіздік рухы 
тұрғысынан бағалайтын сәт туды деп ойлаймын» [15] – деген еді. Сондықтан 
бағдарламаның 11-сыныбында «Алла мінсіз әуелден, пайғамбар хақ» деген 
тақырыпта арнаулы қамтылған ақын шығармаларындағы исламдық 
дүниетаным және Алланы тану туралы философиялық ойлары, Абайдың діни 
танымы, «Толық адам» философиясы, Абай іліміндегі «Хауас» мәселесіне жеке 
тоқталып, талдауды мақсат еттік.  

Абай дүниетанымының қалыптасуындағы Шығыстық, соның ішінде түркі 
әлемінің рухани қазына көздерінің алар орынын терең байыптай әрі пысықтай 
келе, «Абай дүниетанымының қалыптасу негізінің арналары – ақын мұрасының 
рухани нәр алған қазына көздерінде, онда да оның Шығыстық жағалауында 
жатыр. Әсіресе, Абайдың адамшылық идеалы болған «толық адам» туралы 
ілімінің дерек көздерін сопылық классикалық поэзия мен сопылық ғылыми-
теориялық еңбектерден ғана таба алмақпыз. Абайдың дүниетанымындағы асу 
бермес биік белестей көсіліп жатқан адамшылық жолдағы асыл мұраттары – 
ислам әлеміндегі сопылық іліммен тікелей байланыста жатқан рухани құбылыс 
екенін мойындауға тура келеді» [14] – деп түйеді.  

Адам болу туралы ой-танымына орай «Ғылым таппай мақтанба» өлеңінде 
көп нәрсенің төркінінен хабар беруі себепті, М. Әуезов ол өлеңді «Абайдың, 
әсіресе, көп ой қорытып айтқан мағыналы және програмдық бір өлеңі», – деп 
ерекше мән бере бағалауында үлкен сыр жатыр. Абайдың:  

Бес нәрседен қашық бол,  
Бес нәрсеге асық бол,  
Адам болам десеңіз, – деп адам бойындағы, мінез-құлқындағы қарама-

қарсы ұғымдардың сырын 7-қарасөзінде айтылатын «жанның тамағы» дейтін 
пәлсапалық мағынасы бар ұғыммен салыстыра отырып сырын ашсақ, көп 
мәселенің тамырын дөп басамыз.  

Абай танымындағы «жанның тамағы» жан қуаты арқылы біртіндеп 
қорланатын рухани байлықты меңзейді. Өйткені Абай «... құмарланып жиған 
қазынамызды көбейтсек керек, бұл жанның тамағы еді», ̶ деп көрсетуі арқылы 
әрбір талапкер жас өзінің дүниетанымының қалыптасу жолында жанның 
пайдалы тамағымен сусындауға саналы түрде бет бұрса ғана толық адам 
жолына түсе алмақ, болмаса жоқ деп көрсетеді [16].  

Ақынның «бес нәрседен қашық бол» деп таңбалап отырғаны адамды 
аздыратын жанның зиянды тамақтары болып шығады. «Әуелде бір суық мұз 
ақыл зерек» өлеңінде:  

Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті:  
Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек, – деп ой байламын білдіргенде 
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қайрат, ақыл, жүрекке ерекше мән береді.  
Оқушыларға Абайды танытуда біз Абайдың діни танымы, «Толық адам» 

философиясы, Абай іліміндегі «Хауас» мәселесіне ерекше тоқталуымыз керек. 
Сонда барып Абай әлемін терең бойлап, жас ұрпақтың бойына ақын армандаған 
кемел адамның қасиеттерін дарыта аламыз.  

Оқушылардың «Абайтану» курсы бойынша алған білімдерін бағалау мен 
тексерудің мынандай жолдарын ұсынуға болады:  

– тақырыптар бойынша тест сұрақтарын дайындап, жауап алу;  
– оқылған әдебиеттерге аннотация жаздырту;  
– ойтолғау, эссе т.б. шығармашылық жұмыстардың түрлерін орындату;  
– берілген тақырып бойынша ғылыми жоба жұмыстарын жаздырту әрі 

қорғату.  
«Абайтану» курсы таңдау пәнін оқыту барысында интерактивтік оқыту 

әдістерін, жаңа педагогикалық технологиялардың түрлерін пайдалана отырып, 
оқушылардың шығармашылық белсенділігін арттыруға болады. Заманауи әдіс-
тәсілдерді қолдану – оқушылардың өзіне деген сенімділігін арттырып, өздерін 
еркін ұстап, жеке тұлға ретінде қалыптасуларына ықпал етеді. Оқушылар 
сабақты саналы түрде игеріп, өз тұжырымдарын, ой-пікірлерін қазақ әдебиеті, 
Қазақстан тарихы пәндерімен пәнаралық байланыста қарап, айқын жеткізе 
алады. Аталмыш курстың оқу бағдарламалары оқушылардың жас 
ерекшеліктеріне сәйкес, рухани құндылықтарға толы ұлттық, патриоттық, 
отансүйгіштік тәрбие беруге бағытталған.  

«Дінтану негіздері» курсының бағдарламасы 11 жылдық мектептің 9-
сыныптарына арналып әзірленген, ҚР БҒМ 2013 жылғы 3 сәуірдегі № 115 
бұйрығымен бекітілген. Негізгі орта білім берудің үлгілік оқу жоспарының 
вариативті компоненті есебінен 9-сыныптар үшін міндетті түрде «Дінтану 
негіздері» курсына 1 сағат апталық жүктеме (жылына 34 сағат) беріледі [13].  

«Дінтану негіздері» курсын оқытудың мақсаты – оқушыларды әлемдік 
және дәстүрлі діндердің тарихы мен қазіргі жағдайы туралы оқыту, олардың 
қоғамда алатын орны, діни сенімдерінің еркіндігін, қабілеттерін 
қалыптастыруға және алған білімдерін өмірде пайдалана алуға, рухани-
адамгершілік құндылықтары негізінде оқушыларды толеранттылық қасиетке 
тәрбиелеу және олардың гуманистік дүниетанымын қалыптастыру, сонымен 
қатар экстремизм, терроризм және діни радикализм идеологияларын 
қабылдамауға үйрету.  

Курсты оқыту міндеттері – оқушылардың дін тарихы және оның қазіргі 
қоғамдағы рөлі туралы білімдерін жүйелеу және тереңдету; діннің 
дүниетанымдық, мәдениеттанымдық және гуманистік негіздерін ашу; 
толеранттылыққа және қазіргі діни білім мен ағымдарды сын көзімен бағалай 
алуға тәрбиелеу; Қазақстандағы және әлемдегі ұлтаралық, конфессияаралық 
келісімдерді нығайту үшін азаматтық жауапкершілікке баулу; экстремизм, 
терроризм, діни радикализм идеологиялары мен тәжірибелерін қабылдамауға 
тәрбиелеу; діни әдебиеттер, электрондық білім және бұқаралық ақпарат 
құралдар материалдарын сыни тұрғыда сараптау мәдениеті мен қабілеттерін 
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қалыптастыру; құқықтық сауаттылыққа, Қазақстан азаматтарының құқықтары 
мен еркіндіктерін сыйлауға тәрбиелеу.  

«Дінтану негіздері» курсының білім мазмұны төмендегідей тақырыптарды 
қамтиды: «Дінтану негіздері» курсының мәні; Дін бастаулары мен тарихи 
түрлері; Буддизм, Христиан, Ислам; Қазақстан тарихы мен мәдениетіндегі орын 
алған діндер; Жаңа діни қозғалыстар; Қазақстан – конфессияаралық келісім 
аумағы.  

Курстың нәтижесінде 9-сыныптың оқушылары дайындық деңгейіне 
қойылатын талаптар бойынша дін оқуына, діни өмірге, әлемдік және дәстүрлі 
діндердің құрылымына, тәжірибесі мен ерекшеліктеріне сипаттама бере алады, 
әртүрлі діндердің рухани өмірінен хабардар болады; діннің негізгі моральдық 
құндылықтарын түсіндіре біледі; дәстүрлі діндер идеологиясы мен тәжірибесін 
экстремистік, террористік, теріс сипаттағы ұйымдардан айыра біледі; діни 
оқулардың әр алуан әлемінен хабардар болады. Тұлғалық нәтижелер бойынша 
оқушылар: дін оқуына, діни өмірге, әлемдік және дәстүрлі діндердің 
құрылымына, тәжірибесі мен ерекшеліктеріне сипаттама бере алады; әртүрлі 
діндердің рухани өмірінен хабардар болады; діннің негізгі моральдық 
құндылықтарын түсіндіре біледі; дәстүрлі діндер идеологиясы мен тәжірибесін 
экстремистік, террористік, теріс сипаттағы ұйымдардан айыра біледі; діни 
оқулардың әр алуан әлемінен хабардар болуы сияқты артықшылықтар көрініс 
таба алады. Жүйелі-әрекеттік нәтижелер бойынша оқушылар: діннің тарихы, 
оқуы және қазіргі жағдайы туралы жүйелі білімді меңгереді; әлемдік діндердегі 
киелі идеялардың негізгі мазмұны мен идеялары бойынша білімдерін жалпы 
эрудицияны, дінтанушылық сауаттылық деңгейін арттырады; экстремистік, 
террористік ұйымдардың, қауіпті діни ағымдардың идеологиясы мен 
тәжірибесіне қарсы әсер ету иммунитетін қалыптастырады; ғылыми, оқу 
әдебиеттерімен, электрондық дереккөздермен жұмыс істеуге, бұқаралық 
ақпарат құралдарын білім алу мақсатында пайдалануға дағдыланады.  

Жалпы білім беру мекемелерінің базистік оқу жоспарының мектеп 
компоненті мен оқушы компонентін жүзеге асыруды көздейтін бағдарлы оқу 
процесінде маңызды орын алатын қолданбалы және таңдау курстарын 
ұйымдастырудың әдістемелік ерекшеліктеріне ерекше мән берілді. Аталған 
курстар бағдарлы оқытуды жүзеге асырудың басты құралы ретінде 
қарастырылады. Қолданбалы курстар бағдарлы пән бойынша берілетін 
теориялық білімнің қолданбалы сипатын ашып көрсетуге бағытталғандықтан, 
оларға барлық оқушылардың қатысуы міндетті. Қолданбалы курстар мазмұны 
пән тұрғысынан емес, оның практикалық пайдалығы тұрғысынан құралады.  

Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстанның әлеуметтік 
жаңғыртылуы: «Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына қарай 20 қадам» атты 
бағдарламалық мақаласында:  

– орта, техникалық және кәсіптік, жоғары оқу орындарында «Акмеология, 
жеке және әлеуметтік табыс негіздері», «Қазақстан құқығы», «Өлкетану» 
сияқты міндетті оқу курстарын енгізу жөнінде тапсырмалар берген болатын.  

Бағдарламалық мақаладағы тапсырмаға сәйкес еліміздің жалпы білім 
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беретін мектептерінің 7-сыныптары үшін «Өлкетану» курсының типтік оқу 
бағдарламасы әзірленді, бағдарлама Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрінің 2013 жылғы 3-сәуірдегі № 115 бұйрығымен бекітіліп 2013 жылдың 
1-қыркүйегінен қолданысқа енгізілді [13].  

Мектептегі өлкетану пәні білім беру мен тәрбиелеуді өмірмен 
байланыстыратын маңызды құрал болып табылады. Пән өлкенің бұрынғы және 
қазіргі өмірін білу, оның жаңаруына тікелей ат салысу үшін қажет, өйткені 
туған өлке – шегі жоқ әлемнің бір бөлігі. Өлкетану оқушының адамгершілік, 
интеллектуалдық, эстетикалық, еңбексүйгіштік, тұлғалық дамуының маңызды 
факторы болып табылады. Туған өлкенің өткенімен, қазіргі кезімен және 
жорамалды болашағымен, табиғи, экономикалық, тарихи, мәдени және басқа да 
ерекшеліктерімен танысу оқушының дүниетанымын қалыптастыруға жағдай 
жасайды.  

«Өлкетану» пәнінің оқу бағдарламасы оқушылардың өз өлкесіне тән 
негізгі ерекшеліктерді анықтауға жағдай жасайтын, өлкетанудағы оқу-
ізденушілік әрекетінің негізгі түрі ретіндегі бағдарлама, сонымен қатар іздеу-
зерттеу әрекеттерінің алгоритмі болып табылады. Бағдарлама жан-жақты 
сипатқа ие және еліміздің кез-келген бөлігінде орналасқан туған өлкені, ауылды 
немесе қаланы, олардың төңірегін оқып-білудегі негізгі бағыттарды көрсетеді.  

Жалпы білім беретін мектептердің 7-сыныбына арналған «Өлкетану» 
курсының мазмұны келесі бөлімдерден тұрады:  

«Туризм негіздерімен танысу және карталармен жұмыс істеу» бөлімі 
«География» оқу пәнінің 6-сыныптағы базалық білім мазмұнында берілген 
«Жер бетінің жазықтықта бейнеленуі. План және карта» бөлімімен тығыз 
байланысты. Яғни оқушылар 6-сыныпта жергілікті жердің планымен, планда 
жер беті элементтерінің бейнеленуімен танысады және шартты белгілердің 
көмегімен елді мекендердің сызбанұсқаларын оқуды үйренеді. «Масштаб», 
«азимут» ұғымдарымен танысады, масштабтың көмегімен қашықтықты өлшеу, 
компаспен жергілікті жерде және план бойынша бағытты анықтау дағдыларын 
дамытады. Оқу пәнінен алынған теориялық білім практикалық жұмыс орындау 
арқылы пысықталады.  

«Өлке аумағының жер бедері» бөлімінің мазмұны оқушыларды туған 
өлкенің жер бедері түрлерімен, рельеф құрушы негізгі факторларымен, тау 
жыныстарымен таныстыруды жоспарлайды. Мұғалімнің басшылығымен туған 
өлкенің (ауылдың, ауданның, қаланың) маңайына саяхат жасау арқылы, 
оқушылардың 6, 7-сыныптарда география пәніндегі «Литосфера және жер 
қыртысы», «Литосфера» бөлімдерінен алған білімдерін тереңдету 
мүмкіндіктері бар. Жер бедерінің әр түрлі формаларының (жазықтар, ойпаттар, 
қыраттар, дөңдер, төбелер, тау тізбектері, шұңқырлар, жылғалар, жыралар, 
көшкіндер, сайлар) шығу тегімен танысады, олардың биіктігін, тереңдігін, 
ұзындығын өлшеу, беткейдің тіктігін анықтау жұмыстарын жүргізеді, сыртқы 
бейнесін, пішінін суреттейді және қағаз бетінде бейнелейді. Аталған бөлімнің 
мазмұны өлкетанудың география, тарих, математика пәндерімен тығыз 
байланыстылығын, жергілікті жердің мысалында пәндерден алынған білімді 
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практикамен ұштастыру арқылы балалардың функционалдық сауаттылығын 
дамытуға мүмкіндік береді.  

Өлкенің табиғи ресурстарын тиімді пайдалану және адамзатты табиғи 
ресурстармен қамтамасыз ету өте күрделі мәселелердің бірі болғандықтан, 
елдің азаматын мектеп қабырғасынан бастап табиғи ресурстардың түрлері: 
отын-энергетикалық, минералдық, климаттық, су, топырақ-өсімдік, жануарлар 
дүниесінің қорларымен таныстыру және экологиялық тәрбие беру маңызды 
мәселе болып табылады. Оқушылардың география пәнінің бастапқы 
курсындағы «Гидросфера», «Биосфера», биология курсындағы «Өсімдіктермен 
жалпы танысу», «Өсімдіктердің негізгі тіршілік әрекеттері», «Жануарларды 
жіктеу», «Желілілер типі», «Табиғи бірлестіктер» т.б. тақырыптарынан алған 
білімдерін, өлкенің табиғи ресурстарымен танысу арқылы тереңдету мүмкіндігі 
жүзеге асырылады. Туған өлкені танумен қатар табиғатты қорғау, экологиялық 
тәрбие қамтылады және балалардың сыныптастарының арасында сөйлеу, өз 
ойын жеткізу, пікірталас жүргізу дағдылары қалыптасады.  

«Жергілікті жердің ауа райы және климаты» бөлімі келесі сұрақтарды 
қарастырады: климат қалыптастырушы факторларды анықтау, ауа райын 
бақылау әдістері, ауа райы өзгерістерінің жергілікті белгілері т.б. Оқушылар 
атмосфералық қысымды, ауа температурасын, желдің күші мен бағытын, 
атмосфералық жауын-шашын мөлшерін өлшеуге арналған құралдармен жұмыс 
істеу арқылы осы мақсаттарға қол жеткізеді. Сонымен қатар жергілікті белгілер 
бойынша ауа райын болжауды үйренеді.  

«Өлкенің сулары және оларды пайдалану» бөлімінде жергілікті жердің 
өзендерін, көлдерін, бұлақтарын, батпақтарын, жер асты суларын, құдықтарын 
зерделеу арқылы өлке аумағындағы су нысандарымен танысу қарастырылған. 
Оқушылар зерттеу жұмыстарын жүргізу арқылы өзен ағысының жер бедеріне 
және өзен аңғарын құрайтын тау жыныстарына тәуелділігін, жауын-шашын 
мөлшерінің өзен, көл, бұлақ суының деңгейіне әсер ететінін байқайды. Бұл 
бөлім оқушылардың география пәнінің «Гидросфера», «Дүниежүзілік мұхит» 
тақырыптарынан алған білімдерін тереңдетуге жағдай жасайды.  

«Өлкенің топырағы», «Өлкенің және қаланың өсімдіктері», «Өлкенің 
жануарлар дүниесі» бөлімдері агромелиорация технологияларымен, ауыл 
шаруашылығы мамандарымен, өлкеде өсетін өсімдіктердің жекелеген 
түрлерімен, олардың пайдалы және емдік қасиеттерімен, жануарлардың 
топтарынымен, олардың ғажайып түрлерімен танысуға, қауіпті және пайдалы 
жәндіктерді анықтауға, яғни бастауыш сыныптарда және биология пәнін оқу 
барысында басталған жұмыс түрлерін жалғастыру мүмкіндігі бар.  

«Өлкенің, қаланың шаруашылығы», «Өлкенің және қаланың ерекше 
қорғалатын аумақтары және табиғатты қорғау», «Өлкеде өмір сүретін 
халықтардың тарихы және мәдениеті» тақырыптары оқушының туған жеріндегі 
экономикалық маңызы бар өнеркәсіп және ауыл шаруашылығы 
кәсіпорындарымен, өлкенің кәсіпорындары және мекемелерінде сұранысқа ие 
мамандықтармен, ерекше қорғалатын аумақтар және нысандармен, жақын 
маңайдағы археологиялық ескерткіштермен, тарихымен, мәдениетімен 
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танысуды және зерттеуді қарастырады. Бұл бөлімдерді оқу математика, тарих 
пәндерімен байланыс арқылы жүзеге асырылады, сонымен қатар балалар 
экономика, қаржы салаларынан білім алады, бұл олардың болашақ мамандық 
туралы ойлануларына түрткі болады. Өндірісаралық байланыстар, өнім 
шығарудың технологиялық сызбанұсқаларын құруға бағытталған практикалық 
жұмыстар орындау арқылы оқушылардың функционалдық сауаттылығын 
арттыру жұмысы жүргізіледі.  

Сонымен жалпы білім беретін мектептің 7-сыныбына арналған «Өлкетану» 
пәні оқу бағдарламасының мазмұнын талдаудың нәтижесінде келесідей 
қорытынды: өлкетану жұмысын жүргізе отырып оқушыларды туған жерін сүю, 
үлкендерді сыйлау, табиғатты аялау, туған жердің гүлденуіне үлес қосу 
талпынысын тәрбиелеу мәселелерін шешуге жасауға болады. Оқушыларға білім 
беру мен тәрбиелеуде елді мекендердің жер бедері, табиғи ресурстары, ауа 
райы мен климаты, сулары, топырағы, өсімдік жамылғысы, жануарлар дүниесі, 
өзен-көлдері, шаруашылығы, халқының ерекшеліктерін ескере отырып, яғни 
өлкенің бай әлеуетін пайдалану қазіргі кезде білім беруді дамытудың маңызды 
бөлігі болып табылады. «Өлкетану» пәні мектеп оқушыларының 
функционалдық сауаттылығын дамытуға, танымдық қызығушылығын 
арттыруға, отансүйгіштікке тәрбиелеуге мүмкіндік беретін курс. Оқушылардың 
функционалдық сауаттылығын дамытуға бағытталған практикалық жұмыстар 
арқылы: азимутты анықтау; географиялық нысандардың қарапайым планын 
түсіру; топографиялық карталарды оқу; өзеннің енін, орташа тереңдігін, өзен 
ағысының жылдамдығын және су шығынын есептеу; ағаштардың, бұталардың 
атауларын білу және оларға шаруашылық баға беру; шалғын өсімдіктерінің 
атауларын, олардың емдік қасиетін; жергілікті жердің ауа райына болжау 
белгілерін; сыртқы белгілеріне қарап топырақтың механикалық құрамын 
анықтау; баяндамалар жасай білу және жиналған материалды рәсімдеу тағы да 
басқа көптеген жұмыс түрлерін орындай алу дағдыларына ие болады. Сонымен 
қатар «Өлкетану» курсы оқушылардың алдыңғы сыныптарда география, 
биология, тарих, әдебиет, математика, музыка пәндерінен алған білімдерін 
тереңдетуге және бұл курсты оқудың нәтижесіндегі білім қорын болашақта 
физика, химия, география, биология т.б. пәндерді оқуда қолдануға көмектеседі.  

Аталған курсты оқытуда мектеп мұғалімдеріне көмек ретінде 
Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы әзірлеген «Орта мектепте 
«Өлкетану» курсын оқытудың әдістемелік негіздері» әдістемелік құралын 
ұсынуға болады.  
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3  Жалпы білім беру ұйымдарымен әзірленген және жүзеге асатын таңдау 
курстары тақырыптары мен мазмұнының талдамасы  
 

Бастауыш білім беру деңгейіндегі таңдау курстарының мақсаты 
оқушылардың қабілеті, бейімі мен қызығушылығына қарай белгілі бір білім 
саласына деген тұрақты ынтасын қалыптастыру, белгілі бір пән бойынша 
білімін тереңдету, сондай-ақ алған білімдерін өмірде қолдануға дайындау 
болып табылады.  

Таңдау курстары типтік оқу жоспарларының вариативтік компоненті 
(оқушы және мектеп компоненттері) есебінен жүргізіледі.  

ҚР Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 25 шілдедегі № 296 
бұйрығымен бекітілген оқыту қазақ тілінде жүргізілетін бастауыш білім 
берудің үлгілік оқу жоспарының вариативтік бөлігінде таңдау курстарына 
(мектеп компоненті) 1-2-сыныптарға 2 сағаттан, 3-4-сыныптарға 3 сағаттан оқу 
жүктемесі берілген.  

ҚР Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 27 қарашадағы № 471 
бұйрығымен бекітілген оқыту орыс тілінде жүргізілетін бастауыш білім берудің 
үлгілік оқу жоспарының вариативтік бөлігінде таңдау курстарына (мектеп 
компоненті) 1-4-сыныптарға 1 сағаттан оқу жүктемесі берілген. Берілген оқу 
жүктемелеріне сәйкес қандай оқу курстарын таңдау қажет екенін білім 
алушылардың білімге деген ынтасы мен бейімділігін ескере отырып, жалпы 
білім беретін ұйымдар анықтайды.  

Бастауыш білім беру деңгейінде жүргізілетін таңдау курстарын мазмұны 
мен оқыту мақсатына қарай үшке бөлуге болады:  

1) пәндік курстар, олардың мақсаты – ҮОЖ-дың инварианттық бөлігіне 
кіретін пәндерді тереңдетіп оқыту (мысалы, «Қызықты математика», 
«Логикалық математика», т.б.);  

2) пәнаралық курстар, олардың мақсаты – оқушының табиғат, адам, қоғам 
туралы білімін кіріктіру, яғни әлемді тұтас күйінде қабылдауға үйрету (мысалы, 
«Жас зерттеуші», «Туған өлкем», «Логика әлемі», т.б.);  

3) арнайы курстар, яғни ҮОЖ-ға кірмеген пәндер (мысалы, «Ақпарат 
негіздері», «Компьютер әліппесі», т.б.), олардың мақсаты – белгілі бір білім 
саласынан қосымша білім беру. Бұл курстар ҮОЖ-дың инварианттық 
бөлігіндегі негізгі пәндерді қайталамайды.  

Еліміздің бастауыш сыныптарында жүргізілетін таңдау курстарын оқыту 
мақсаттары мен мазмұнына сәйкес қарастырар болсақ, негізінен, пәндік курстар 
басымдыққа ие.  

Пәндерді тереңдете оқытуға, оқушылардың оқу дағдыларын жетілдіруге 
арналған курстардың ішінде ең көп тарағаны – математикалық мазмұнды 
курстар. Мысалы, «Математикалық логикалық есептерді шығару жолдары», 
«Қызықты математика», «Логикалық математика», «Ғажайып математика 
әлемі», «ТIMSS тапсырмалары», «Логикалық есептер», «Математика елінде», 
«Сандар әлемі», «Алғыр есепші», т.б.  

Математика пәнін тереңдетіп оқытатын 4-сыныпқа арналған «Математика 
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бізбен бірге» таңдау курсының бағдарламасы (аптасына 1 сағат, жылына 
34 сағат) негізгі оқу материалдарын басшылыққа ала отырып құрастырылған, 
оқушылардың ақыл-ойының математикалық стилін, танымдық қабілеттерін, 
интеллектуалдық және ерік пен сезімге қатысты сапаларын дамытуды, олардың 
математикадан алған білім, білік, дағдыларын және пәнге деген 
қызығушылығын арттыруды көздейді.  

Бағдарлама мазмұны мен құрылымы төмендегідей тараулардан тұрады:  
1. Біздің айналамыздағы сандар мен заттар.  
2. Теңдеу және теңсіздік.  
3. Құрастырмалы ойындар.  
4. Геометрия. Геометрияның негізгі түсініктері.  
5. Математикалық ойлау есептері.  
Бұл тарауларда қамтылатын білім мазмұны бастауыш сыныптың 

математика пәні бағдарламасының мазмұнына сәйкес құрылған. Мысалы, 
«Біздің айналамыздағы сандар мен заттар» тарауы.  

Аталған таңдау курсы бағдарламасының жаңашылдығы – «Құрастырмалы 
ойындар», «Математикалық ойлау есептері» тараулары. Мысалы, 
«Құрастырмалы ойындар» тарауында «Үлестер қалай алынады?», «Бөлшектер 
қалай пайда болады?» тақырыптарын өту барысында оқушылар ойнай отырып, 
өздері қолымен ұстап тәжірибе жасай отырып, үлес, бөлшек туралы нақты білім 
алады. Осындай практикалық жұмыстардың көмегімен оқушылар өздігінен 
жұмыс істеуге дағдыланады, зерттеу жұмыстарын жүргізуге, ізденуге 
ұмтылады.  

Сонымен бірге курс бағдарламасында шығармашылық жұмыстар жасатуға, 
дайын сызба, суреттер бойынша есептер құрастыруға және есептерді тиімді 
жолмен шығару тәсілдерін, танымдық және логикалық тапсырмалардың шешу 
жолдарын үйретуге аса үлкен мән беріледі. Әрбір тақырып соңында сол 
тақырыпқа сәйкес өздік және бақылау жұмысына уақыт бөлінген. Берілетін 
өздік жұмыстар әр бөлімді тиянақтап, өз бетімен жұмыс істеуге үйретеді.  

Қорыта келе, аталған курстың мазмұны оқушылардың жас ерекшеліктері 
мен даму деңгейіне сай, тақырыптары математикадан алған білімдерін 
тереңдетіп, білік, дағдыларын дамытуға бағытталған.  

Білімнің іргетасы бастауышта қаланады. Бастауыш білім беру деңгейіндегі 
ең қиын да жауапты міндет – мектеп есігін ашқан 6-7 жастағы сәбилерге 
әріптерді танытып, олардың басын қосып оқуға, одан әрі түсінгенін мәнерлеп 
баяндауға, жатқа айтып беруге, т.б. әрекеттерге баулу, қолына қалам ұстатып, 
бірте-бірте жазуға машықтандыру, байланыстырып сөйлеуге үйретіп, тілін 
дамыту. Сол себепті мұғалімдер оқушыларды дұрыс оқуға, сауатты, көркем 
жазуға үйретуге бағытталған курстарды көп таңдайды. Сондай курстың бірі – 
«Көркем жазу» курсы.  

«Көркем жазу» таңдау курсының бағдарламасы (2-сыныпқа арналған, 
аптасына 1 сағаттан, жылына 34 сағат).  

Курстың мақсаты – әріп элементтерін дұрыс жазуға, әріптерді бір-бірімен 
дұрыс байланыстырып, сөзді толық жазып болғанша қолды дәптерден алмай, 

26 
 



үздіксіз әрі ырғақты жазуға, сөздердің ара жігін сақтауға машықтандыру, 
қолдың ұсақ бұлшық еттерін нығайту.  

Бұл курстың бағдарламасының мазмұны, негізінен, қазақ тілі әліпбиіндегі 
барлық әріптердің жазба түрін каллиграфия ережелерін сақтап жазуға 
дағдыландыруға бағытталған. Сондай-ақ жатқа жазу, көшіріп жазу, шағын 
мазмұндама жазу жұмыстары да қамтылған.  

Аталған курстың мазмұнына талдау жасай келе, курс бағдарламасын 
құрылымы мен мазмұны тұрғысынан әлі де жетілдіру, толықтыру қажет деген 
тұжырым жасалды.  

Бастауыш мектеп мұғалімдері үшін ең маңызды міндет – оқушылардың 
тілін дамыту.  

«Тіл дамыту» таңдау курсының бағдарламасы (2-сыныпқа арналған, 
аптасына 1 сағаттан, жылына 34 сағат).  

Курстың мақсаты: халқымыздың әдеби қазыналарының сырын ашып, 
мақал-мәтелдерді, шешендік өнерді, нақыл сөздерді, ертегілерді, аңыз-
әңгімелерді оқыту арқылы тілін дамыту.  

«Тіл дамыту» курсы бағдарламасының мазмұны оқушылардың 
шығармашылық қиялын, әсемдік пен сұлулықты сезіне білу қасиетін, тіл 
шеберлігін дамытуға бағытталған. Берілген тақырыптар оқушыларды ойланып 
жауап беруге, байланыстыра сөйлей білуге жетелейді.  

Бағдарлама мазмұны мынадай тараулар арқылы ашылады:  
1. Елім деп соғар жүрегім.  
2. Әдептілік қағидалары.  
3. Батырлар сөзі – даналар сөзі.  
4. Еңбектің наны тәтті.  
Тараулар ішіндегі тақырыптар «Әдебиеттік оқу» пәні бағдарламасын 

қайталамайды. Автор талдауға алынған шығармаларды өзі таңдаған. Сонымен 
қоса, эссе, шығарма жазу, мақал-мәтел айтудан жарысу, әдеби шығармаларды 
сахналау жұмыстары кең қамтылған. Бағдарлама мазмұны курстың алға қойған 
мақсат-міндеттеріне сай келеді.  

Қорыта келе, қарастырылған таңдау курстарының өзектілігі дау 
тудырмайды. Дегенмен, мазмұны жағынан әлі де толықтыруды қажет етеді 
және курс бағдарламасын әр автор өз қалауынша құрастырған, белгілі бір 
құрылымға негізделмеген. Сондықтан курс бағдарламасын бекітпес бұрын 
әдістемелік бірлестіктерде сараптамадан өтуі тиіс. Сараптама жасау үшін курс 
бағдарламасына қойылатын талаптар бекітілуі қажет. Біз ұсыныс ретінде 
төмендегідей бағалау өлшемдерін көрсетіп отырмыз:  

1) бағдарлама мазмұнында ұсынылған материалдардың жаңашылдығы мен 
өзектілігі;  

2) ұлттық және жергілікті ерекшеліктердің ескерілуі;  
3) бағдарламаның ынталандырушы және дамытушы әлеуеті;  
4) оқушылардың жас және жеке ерекшеліктеріне сай келуі;  
5) мазмұнның толықтығы және жүйелілігі;  
6) функционалдық білімі мен дағдыларын қалыптастыруға бағытталуы 
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(практикалық бағыттылығы, қолданбалылығы);  
7) ұсынылатын ресурстардың қолжетімділігі.  
Осы аталған талаптар басшылыққа алынса, таңдау курстарының сапасы 

артады және оқушыларымызға да берері мол болады.  
Республикамыздың негізгі және жалпы білім беретін мектептерінде «Қазақ 

тілі мен әдебиеті» пәні бойынша жүргізілетін барлық таңдау курстары 
жөнінде ақпарат жинақталып, ең көп жүргізілетін курстар анықталды.  

Солтүстік Қазақстан облысында оқушы компонентінен «Қазақ тілі 
лексикасы» – 142, «Домбыра» – 84, «Тіл дамыту» – 39 мектепте;  

Ақмола облысында оқушы компонентінен «Менің мамандығым» – 187, 
«Көркем сөз» – 140 мектепте; мектеп компонентінен «Қызықты грамматика» – 
420, «Сөйлеу мәдениеті» (риторика) – 250 мектепте;  

Шығыс Қазақстан облысында оқушы компонентінен «Практикалық қазақ 
тілі» – 531, «Граммтикалық әлем» – 422, «Грамматика негізі» – 253, «Сахна 
өнері» – 50 мектепте; мектеп компонентінен «Тіл мәдениеті» – 330, «Тіл 
шеберлігі» – 313 мектепте;  

Оңтүстік Қазақстан облысында оқушы компонентінен «Сөз өнері» – 332, 
«Ереже ерекшеліктері» – 39 мектепте; мектеп компонентінен «Тіл мәдениеті» – 
326, «Қазіргі қазақ тілі» – 318, «Шешендік өнер» – 313, «Жазба жұмыстарының 
жазу тәсілдері» – 36 мектепте;  

Алматы облысында оқушы компонентінен «Сөз сыры» – 46, «Жас қалам» 
– 40, «Тіл білімінің салалары» – 38, «Тіл маржаны» – 35, «Көркем мәнерлеп 
оқу» – 33 мектепте; мектеп компонентінен «Мұқағалитану» – 54, «Тіл 
мәдениеті» – 46, «Сөз мағынасы» – 45, «Жамбыл әлемі» – 41, «Жас қалам» – 40 
мектепте, «Әдебиет-сырлы әлем» – 39, «Тіл білімінің салалары» – 38, «Сөз 
өнері» – 36, «Ілиястану» – 35, «Шешендік өнер» – 35 мектепте;  

Қызылорда облысында мектеп компонентінен «Қазақ тілі» 230 мектепте;  
Жамбыл облысында мектеп компонентінен «Шешендік өнер» – 81, «Сөз 

сыры» – 48, «Тіл мәдениеті» – 37, «Қазақ тілінің грамматикасы» – 32 мектепте;  
Маңғыстау облысында мектеп компонентінен «Маңғыстау әдебиеті» – 48 

мектепте;  
Атырау облысында «Тіл білімінің лексика, фонетика салалары» – 30 

мектепте;  
Қарағанды облысында мектеп компонентінен «Тіл мәдениеті» – 67 

мектепте, «Тіл дамыту» – 43 мектепте;  
Астана қаласында оқушы компонентінен «Тіл тарихы» – 56, «Сөз 

маржаны» – 39; мектеп компонентінен «Практикалық қазақ тілі» – 47, «Тілдік 
норма және стиль» – 45, «Журналистика және баспасөз негіздері» – 41, 
«Салыстырмалы грамматика» – 38, «Сөз мәдениетінің негіздері» – 37 мектепте 
жүргізіледі.  

Астана қаласындағы №74 мектеп-гимназиясының қазақ тілі мен әдебиеті 
пәні мұғалімі Н.Б. Акирапбаеваның «Тіл мәдениеті» авторлық бағдарламасы 8-
сыныпқа арнап жасалған. Аптасына 1 сағат, барлығы 34 сағат. Курстың 
өзгешелігі оқушы мүмкіндігі мен қабілеттерін қанағаттандыруға бағытталған.  
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«Тіл мәдениеті» курсында тілдік норма, яғни тіл мәдениетінің, тілдік 
нормалардың, оның ішінде әдеби тіл нормаларын дұрыс сақтау, қабілетін 
дамыту, яғни оқушы сөз дәйегі, тіл тазалығы, сөз әсерлігі, тіл байлығы, сөз 
талғамы, сөз әдебі сынды сапаларды меңгереді.  

Курста өтілетін материалдар 7 тарауға бөлініп, әр тараудың соңында 
интеллектуалдық ойын сабақтарымен қорытындыланып, тоқсан аяғында тест 
тапсырмалары алынып отырылады. Сонымен бірге мұғалімде әр оқушының 
даму мониторингі жүргізіліп отырады.  

Бұл ақпараттық-әдістемелік кешенде сабақтың толық жоспарлары 
берілген. Сабақ үш блокқа бөлінеді. Атап айтқанда:  

1.  Танымдық блок, мақсаты – оқушыларға тіл мәдениетінің теориялық 
мәселелері бойынша нақты білім беріледі.  

2.  Кәсіби-іскерлік блогы, оның мақсаты – оқушы осы тақырып бойынша 
білім мен білігін толықтырады. Осы блокта берілетін өздік жұмыстар арқылы 
шығармашылық қабілетін дамытады, оқушы білімін марапаттау, көтермелеу 
арқылы белгілі болып отырады.  

3.  Тексеру блогы, оның мақсаты – сабақ бойынша игерген білімін 
деңгейлік тапсырмалар арқылы бағалау.  

Авторлық бағдарламаның үшінші бөлімі - оқушылырға арналған «Жұмыс 
дәптері». Жұмыс дәптерінде сабақ барысында және үйде орындалатын 
тапсырмалар берілген. Бұл тапсырмалар арқылы оқушының шығармашылық 
қабілетін дамытады.  

«Қазіргі қазақ тілінің пунктуациясы» қолданбалы курсы «Қазақ тілін 
оқытудың тұжырымдамасы» мен «Қазақ тілінің мемлекеттік стандартына сай 
әзірленген (Мұса А.С., Серікбаева А.К., Астана қ., № 40 орта мектеп 
мұғалімдері) Жалпы білім беретін мектептің 9-сыныбына арналған «Қазақ тілі» 
оқулығының білім мазмұнын теориялық-практикалық тұрғыдан толықтырады. 
Жалпы сағат саны – 34 сағат.  

Курстың мақсаты - бағдарламаны оқыту арқылы сөздер мен сөйлемдер 
арасында тыныс белгілерінің дұрыс қойылу маңыздылығын ұғынып, тілді 
әлеуметтік қызметіне сай орынды жұмсай білуге үйренеді.  

Курстың міндеттері: пунктуацияны теориялық тұрғыда үйрену арқылы 
практикада қолдану.  

9-сыныпта «Орфография және тыныс белгілері» тақырыбында таңдау 
курсы қазақ тілі пәнінің бағдарламаларына сүйене отырып әзірленген 
(Темірғалиева М.М., Астана қ. № 66 мектеп-лицейі мұғалімі).  

Бағдарламаның негізгі мақсаты: әдеби тіл нормалары, жазбаша дұрыс 
жазу, ауызша сөйлеу ережелерін қамту, тәжірибеде сауатты қолдана білуге 
дағдыландыру.  

Бағдарламаның міндеті: оқушылардың сөздік қорларын байытып, дұрыс 
сөйлеп, сауатты жазуға дағдыландыру, пунктуациялық нормаларды және тыныс 
белгілерін ажырата білу.  

Курс танымдық және практикалық бағыттарда төмендегідей міндеттерді 
шешеді:  
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Теориялық білімді тәжірибеде қолдану, жазба жұмыстарына талдау және 
жұмыс жүргізудің тиімді жолдарын ұсыну.  

7-сыныптың «Халық ауыз әдебиеті» курсы оқушыларға өз халқының 
мәдениеті мен этнографиясын танытып насихаттауда маңызды рөл атқарады 
(Қашаева А.О., Астана қ. Ж. Жабаев атындағы № 4 мектеп-гимназиясы 
мұғалімі) Курс 34 сағатқа негізделген. «Тәрбие – тал бесіктен басталады» 
дейтін дана халқымыз қашанда дәстүрге берік болып, салтын сақтай білген. 
«Халық ауыз әдебиеті» курсы бала тәрбиесіне терең мән беріп, оқушыларды 
әдебиет пәніне негіздей отырып, көрген-білгенді көкейге тоқып, көп ізденудің 
арқасында салт-дәстүр, әдет-ғұрып, өнеге-тағылым, дін-діл, жөн-жоралғы, ілім-
білім, тәлім-тәрбие, тылсым-табиғат, тариқат-тәбәрік және де деректер мен 
дәйектер хақында мол мағлұмат алып, білім көкжиегін кеңейтеді.  

Курстың мақсаты – оқушылардың рухани дүниесін байыта отырып, оларға 
азаматтық, адамгершілік елжандылық, көркемдік-эстетикалық тәрбие беру.  

Курстың міндеттері:  
– оқушының еркін, үйлесімді дамуын және креативті ойлау қабілетін, 

әдеби оқырмандық мәдениетін қалыптастыру;  
– қорытындылай келгенде, таңдау курстары оқушылардың функционалдық 

сауаттылығына бағытталған. Оқушы мектепте алған білімін өмірде қолдана 
алуы бүгінгі күннің өзекті мәселесі.  

«Орыс тілі және әдебиеті» пәні бойынша «Сөз мәдениеті» таңдау курсы 
10-сынып оқушыларына арналған (Александрович М.В., № 39 мектеп-
гимназия, Тараз қаласы). Курс бағдарламасы негізінде оқушылар тілдің 
функциясы ойдың көрініс құралы, адамдардың өзара түсінісуі мен қарым-
қатынас құралы екенін, қазіргі орыс тілінің стилистикалық жіктелуін, әдеби 
сөздің сапасын, әдеби тілдің нормаларын және мәнерлік мүмкіндігін терең 
түсінуімен таныстырады.  

Курс мақсаты: коммуникативті сөйлеу дағдысын қалыптастыру.  
Курс міндеттері: оқушылардың танымдық белсенділіктерін артыру, дұрыс, 

сенімді және мәнерлеп сөйлеуге үйрету; өз ойын, идеясын, сұрақтарын, өз 
пікірін білдіруге қатысты немесе қоршаған ортаға байланысты мәселелерге өз 
пікірін білдіруді қалыптастыру; сыпайы әңгімелесуші тәрбиелеу.  

Аталған курс ақпараттық, оқыту, дамыту, анықтамалық қызметтердің 
орындалуын қамтамасыз етеді. Курс бағдарламасының материалдары тұтастық 
және шоғырлануы жағынан тереңдетілген, білім мен дағдының кеңейтіліп 
берілуі жалпы курс көлемінде жүзеге асады. Сөз мәдениетіне оқыту өз бетімен 
ойлануын дамытуға, жеке шығармашылыққа негізделеді. Сыни тұрғыдан 
ойлауын, эталондар мен үлгілердің түрлерімен танысуға, көшірме жасап 
қолданудан алшақ болуға, жеке мүмкіндіктерінің жүзеге асуына ықпал етеді.  

«Риторика» таңдау курсы 10-11 сынып оқушыларына арналған. Аталған 
курс оқушылардың жоғары ораторлықты, жалпымәдени және зияткерлік 
дамуын қамтамасыз етеді. [18].  

Курс мақсаты: риторика ғылым екенін, оның негізгі міндеттерін түсіне 
білуін қалыптастыру.  
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Курс міндеттері: коммуникацияның сәттілігін жүзеге асыруда тәжірибелік 
ұсынымдамалармен таныстыру, қарым-қатынас кезіндегі диалогтық және 
монологтық сөйлеу формаларымен таныстыру, белгілі мәтіннен 
коммуникативтік бағыттағы сөйлеу жанры туралы білімін қалыптастыру, 
сөйлеу әдістері мен тәсілдерін, әңгімелесуде анализ жасауды, бағалауды 
дамыту, коммуникативтік жағдаяттарды шешуде көптілді және 
көпмәдениттілікті сөйлесуде сәтті қолдануды дамыту, оқушылар бойында 
адамгершілік, эстетикалық көзқарастарын, талғамдарын, жалпымәдени 
құндылықтарын қалыптастыру.  

Оқушыларда функционалдық сауаттылықты қалыптастыруда риториканы 
оқыту коммуникативтік және тәжірибелікке негізделген. Көптілділікті дамыту 
мақсатында оқушыларға тәжірибелік тапсырмаларды үш тілде беріледі (қазақ, 
орыс, ағылшын тілдерінде), тапсырмаларды мұғалім таңдайды және 
оқушылардың оқу деңгейі ескеріледі.  

«Риторика» таңдау курс бағдарламасының мазмұны екі бөлімнен тұрады: 
теориялық, курс мазмұнына түсініктеме беріледі (коммуникативтік жағдаяттар, 
қарым-қатынас түрлер, сөйлесу жанры, құрылымдық және стильдік 
ерекшеліктері, т.б.) және оқыту әректінің түрлеріне тоқталады (нұсқаулық және 
ұсынымдамалар типі); практикалық, тапсырмалар сөйлесуді қалыптастыруға 
бағытталған, анализдеу, алуан түрлі жұмыс түрлерін қолдану: риторикалық 
ойындар,риторикалық тапсырмаларды шешу, көпшілік алдында сөйлеуді 
импровизациялау, танымал ораторлардың риторикалық мәтіндерін және көркем 
әдебиттен алынған үзінділерге анализ жасау, эссе жазу.  

«Орыс тілінің стилистикасы» таңдау курсы 8-11 сыныптарға арналған. 
Оқушыларды орыс тілінен терең дайындауда сөйлеу типі мен стиліне 
бағытталады. [19]. Курс бағдарламасында практикалық стилистика мен сөйлесу 
жүйелі берілген.  

Курс мақсаты: оқушылардың тәжірибелік және коммуникативтік білік пен 
дағдысын жетілдіреді, жаңа білімді игеру арқылы лингвистикалық танымын 
кеңейтеді.  

Міндеттері: орыс тілінің ойды жеткізу құралы екенін қалыптастырады, 
бейтарап құралдарды қоса тілдік анализ жасауды, тілдік және сөйлеу 
құралдарын таңдау мүмкіндігін тәрбиелеу, тіл аясында кәсіби даярлығын, 
стильдік сауаттылығын қалыптастыру, теориялық негізде стилистика жалпы 
лингвистикалық ғылымның ерекше түрі екенін біледі.  

«Лексика байлығы және фразеологиялық мұра» таңдау курсы 5-9 
сыныптарға арналған (Турикбаева И. Тараз қ. № 19 мектеп-гимназия мұғалімі).  

Курс мақсаты: тілді сүюге, тілді зерттеуші-ғалымдардың еңбектерін 
бағалауға баулу.  

Курс міндеттері: лексикалық материалдарды қолдану дағдыларын дамыту, 
стилистиканың қызметін үйрету, орыс тілінің алуан түрлі сөздігін қолдануды 
үйрету, қарапайым лексикалық дағдыларын қалыптастыру.  

Сонымен, таңдау курстары бойынша мұғалім-практиктерді мынадай 
мақсаттар біріктіреді: білуге құштарлық, қабілеттілік, оқушылардың 
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қызығушылығы мен шығармашылық қиялдарын дамыту және негізгі 
құзыреттіліктерін дамыту, сонымен қатар «оқуға үйрету». Аталған таңдау 
курсы оқушылардың болашақ мамандықты таңдауға ықпал етеді, бейіндік 
оқуды жоспарлауға қолайлы жағдай жасайды, бейіндік іс-әрекет түрлерімен 
таныстырады, оқушылардың танымдық белсенділіктерін арттырады, ең 
бастысы, оқушылардың ақпараттық және коммуникативтік құзыреттіліктерін 
арттырады.  

Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясына аймақтардан 
жіберілген таңдауы бойынша курстар туралы мәліметтерден «Математика» 
пәнінен жүргізілетін 5-11 сыныптарға арналған курстардың тақырыптары 
әртүрлі екенін көреміз. Олар мектеп математикасының барлық бөлімдерін 
қамтыған (арифметика, алгебра, геометрия, статистика элементтері, 
ықтималдық және басқалар). Бұдан басқа жекелеген таңдау курстарында 
жоғары математиканың сұрақтары да қарастырылады. Таңдауы бойынша 
курстар жеке белгілі бір сынып үшін де, сондай-ақ бірнеше сыныптар үшін де 
жүргізіледі. Мысалы, 5-6 сыныптарға арналған тақырыптар: «Логиканың 
көмегімен есептерді шешу практикумы», «Жас математик», «Логика», 
«Математикалық есептер», «Қызықты математика», «Логикалық математика», 
«Зерде», «Қызықты бөлшектер әлемінде», «Логикалық ойды дамытамыз», 
«Математикалық модельдеу», «Комбинаторика және графтар». 7-9 сыныптарға 
арналған тақырыптар: «Стандартты емес есептер шығару», «Күрделі есептерді 
шығары», «Тригонометрия әлемінде», «Бізді қоршаған Алгебра», «Күрделі 
теңдеулер мен теңсіздіктерді шешу», «Математикалық есептер», «Мәтінді 
есептерді шығару жолдары», «Квадраттық функция», «Жоғары дәрежелі 
теңдеулерді және модулі бар теңдеулерді шешу технологиясы», «Теңдеулер 
және олардың шешу жолдары»; 10-11 сыныптарға арналған тақырыптар: 
«Теңдеулар мен теңсіздіктер», «Теңдеулер мен теңсіздіктерді шешу», 
«Практикалық есептерді шығару», «Дифференциалдық және интегралдық 
есептеулер», «Көрнекі геометрия», «Рационал және иррационалды алгебралық 
есептер», «Есептерді шешудің тиімді тәсілдері», «Жазықтықтағы аналитикалық 
геометрияның элементтері», «Экспериментттік есептерді шешу», 
«Математикалық процестерді модельдеу» (1-кесте).  

 
1-кесте – Таңдау курстарының жиі қолданылатын тақырыптары  
 

№ Классы  Тақырып атаулары  
1 5-6 Логикалық есептерді шешу  
2 7-9 Стандартты емес есептер шығару  

Күрделілігі жоғары есептер шығару  
3 10-11 Теңдеулер және теңсіздіктер  

Есептерді шығарудың тиімді тәсілдері  
 
Оқушылардың логикалық ойлауын дамытуда математиканың рөлі зор. 

Математика пәнінде абстракция деңгейі басым, сондықтан логикалық ойлаудың 
алғашқы тәсілдерін меңгеру (талдау, салыстыру, синтез жасау, абстракциялау 
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және басқалар) бастауыш буыннан бастап қалана бастайды.  
Таңдауы курстарының тақырыптарын таңдау білім беру деңгейлерінің 

үзіліксіздігін және сабақтастығын қамтамасыз етуі тиіс. Демек, көптеген 
мектептердің 5-6-сыныптарға арналған курстың «Логикалық есептерді шығару» 
тақырыбын таңдауы заңды болып табылады. Осындай тақырып бойынша 
курстар республиканың жалпы білім беретін мектептерінің барлығында дерлік 
жүргізіледі.  

Сонымен қатар, 5-6 сыныптарда «Қызықты математика», «Сандар әлемі», 
«Логика», «Логиканың көмегімен есептерді шешу практикумы» және т.б. 
курстар өткізіледі. Мұндай курстарда оқушылар пайымдау және қарапайым 
дәлелдеулер жүргізеді, орындалған амалдарға негіздеме береді, негізгі 
логикалық амалдардың орындалуының дұрыстығын түсінеді. Осы курстарда 
оқушылардың интеллектуалды іс-әрекеттері күшейеді, оқушылардың 
танымдық мүмкіндіктерін жүзеге асыруға жағдайлар жасалады.  

Сонымен қатар, математикадан таңдау курстары тақырыптарының 
жалғасы ретінде республика мектептерінің 7-9-сыныптарында «Стандартты 
емес есептер шығару», «Күрделілігі жоғары есептер шығару» атты қолданбалы 
курстары жүргізіледі.  

Таңдау курстарының бұл тақырыптары өзін-өзі ақтаған, себебі стандартты 
емес есептерді шығару оқушылардан есептің шартын талдауға баса назар 
аударуды және өзара байланысты логикалық ойлау тізбегін құруды талап етеді. 
Мұндай курстарда пән бойынша оқушылардың құзыреттілігі, математикалық 
ойлауы дамиды; оқушылар күрделілігі міндетті деңгейімен салыстырғанда 
күрделілігі жоғарырақ есептерді шығару біліктігіне жетеді, өз ойларын сауатты 
жеткізе білуге, есептеудің тиімді тәсілдерін қолдануды, түрлі шығару тәсілдері 
мен әдістерін пайдалануды үйренеді.  

10-11 сыныптарда «Теңдеулер және теңсіздіктер», «Көрнекі геометрия», 
«Есептерді шығарудың тиімді тәсілдері», «Дифференциалды және интегралды 
есептеулер», «Қолданбалы математика элементері» және т.б. курстар өтізіледі. 
Мұндай курстарда оқушылар теңдеулер мен теңсіздіктерді, оның ішінде 
айнымалысы модуль таңбасының ішінде берілген және параметрі бар теңдеулер 
мен теңсіздіктерді шешудің, функция графиктерін салудың түрлі әдістерін 
қарастырады, есептерді шығарудың тиімді тәсілдерін табу дағдыларын 
дамытады. Бұл білім мен біліктер ҰБТ-ге дайындалуға және тапсыруға 
көмектеседі.  

Таңдау курстарының тақырыптары мектептегі математика курстарының 
тақырыптарын ғана емес, сонымен қатар оқушылардың зерттеушілік іс-
әрекеттеріне байланысты сұрақтарды да қамтиды.  

Мысалы, Петропавловск қаласының КММ «№26 мектеп-балабақшасында» 
мұғалім К.Ж. Айтмұханова құрастырған «Зерттеушілік іс-әрекеттің негіздері» 
курсы жүргізіледі. Курстың мақсаты – зерттеу жұмыстарын жүргізгенде, түрлі 
конференциялар мен сайыстарда сөз сөйлегенде (презентацияларда) 
оқушыларға әдістемелік қолдау көрсету. Курс 34 сағатқа есептелген, оның 
мазмұны ғылыми-зерттеу процесінің барлығын қамтиды және логикалық 
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аяқталған 5 бөліктен тұрады: 1) Кіріспе; 2) Ғылыми шығармашылықтың 
әдіснамасы; 3) Ғылыми зерттеулер аясындағы жұмыс кезеңдері; 4) Зерттеу 
жұмыстарын безендіру; 5) Ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін ұсыну 
(2-кесте).  

 
2-кесте – Курстың күнтізбелік-тақырыптық жоспары  
 

№ Курс тақырыптарының атаулары Сағат 
саны: 

Лекция немесе 
семинар: 

1 Зерттеу жұмыстарының түрлері 4 Лекция 
2 Ғылыми-зерттеу жұмысының негізгі түсініктері  2 Лекция 
3 Ғылыми-зерттеу жұмысының жалпы сызба-

нұсқасы  3 Лекция 

4 Ғылыми танымның әдістері 3 Лекция 
5 Логикалық заңдар және ережелер 2 Лекция 
6 Ақпаратты іздеу әдістері 2 Лекция 
7 Жұмыс жоспарын құру 2 Лекция 
8 Ғылыми әдебиетпен жұмыс істеу әдістері 2+2 Лекция,  

практикалық жұмыс 
9 Түсіндірме аппаратпен жұмыс 2  
10 Тәжірибелік-эксперименттік жұмыс 2 Практикалық жұмыс 
11 Жұмысты безендірудің талаптары 4 Лекция 
12 Жұмысты безендірудің талаптары 4 Практикалық жұмыс 
13 Жұмыс нәтижелерін ұсыну 4 Практикалық жұмыс 

 
Бірақ геометрия мәселелеріне арналған таңдуы бойынша курстар өте аз. 

Таңдауы бойынша курстар тақырыбын таңдауда геометрия ерекше орын алуы 
тиіс. Өйткені геометрия оқушыларға ақыл-ойы қалыптасуының кез-келген 
сатысында дамуларына мүмкіндік береді; фигуралар, логика және практикалық 
қолданылуы геометрияның негізгі құраушысы ретінде, оқушылардың бейнелі 
және логикалық ойлауын дамыту, танымдық, шығармашылық және тәжірибелік 
іс-әрекеттері дағдыларын тәрбиелеуге мүмкіндік береді.  

Мәтінді есептерді шешуге қатысты сұрақтар қарастырылатын курстар 
жеткіліксіз. Ал мәтінді есептерді шығару математикаға оқытудың маңызды 
құралы болып табылады. Мәтінді есептерді шығара отырып, оқушылар 
жағдайларды талдау, белгілі және белгісіз шамалар арасындағы байланысты 
анықтау, амалдарды орындау нәтижесін түсіндіру біліктерін дамытады.  

Таңдау курстарында жобалау іс-әрекетін ұйымдастырумен байланысты 
сұрақтар көрініс таппаған. Комбинаторика мен статистика есептерін шығаруда 
ақпараттық-комуникативтік технологияларды қолдануға бағытталған курстар 
енгізілмеген. Мұндай курстардың материалдары мәліметтерді қабылдау және 
талдау біліктігін қалыптастыруға және дамытуға, көптеген нақты 
тәуелділіктердің ықтималдық сипатын түсінуге, қарапайым есептеулер 
жүргізуге ықпал етеді.  

Осылайша, республиканың жалпы білім беретін мектептеріндегі 
математикадан таңдау курстарының тақырыптары толықтай осы пәннің оқыту 
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мазмұнына және оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес келеді. Таңдау 
курстары бағдарламаларының мақсаты мен міндеттері оқушылардың жеке 
білім алу мүдделерін, қажеттіліктері мен қабілеттіліктерін дамытуға мүмкіндік 
береді. Білім деңгейлеріне байланысты таңдау курстарының тақырыбын 
анықтауда сабақтастық принципі сақталған. Алайда, геометрия, жобалау іс-
әрекеті және зерттеу жұмыстарының сұрақтарына бағытталған таңдау курстары 
жеткіліксіз.  

«География» пәні бойынша таңдау курстарының атқаратын: негізгі 
қызметі базалық оқу бағдарламасының мазмұнымен белгіленген тақырыптарды 
тереңдету, яғни география пәнінің мазмұнын кеңейту, оқушыларға 
тереңдетілген білім беру. Сонымен қатар оқушылардың білім алуының өзіндік 
бағытын, кеңістігін таңдау мүмкіндіктері кеңейеді және білімдерін тереңдету 
мен кеңейту үшін қосымша мүмкіндік пайда болады. Қолданбалы курстар 
оқушылардың пән негіздерінен игерген білімдерін тәжірибеде қолдана алудың 
маңызды жолдарымен және әдістерімен таныстыруға, оқушының болашақ 
мамандығын таңдауға, баланы жеке тұлға ретінде дамытуға, күнделікті өмірдегі 
жағдаяттарға бейімделуіне және заманауи қоғамда әлеуметтенуіне мүмкіндік 
туғызуға, болашақ мамандығын таңдауына байланысты жеке білім кеңістігін 
таңдауға бағытталуы қажет.  

Қолданбалы курстардың түрлері көп, бірақ олар ең алдымен өзінің 
атауымен, мазмұнының түсінікті, меңгеруге жеңіл болуымен оқушының 
қызығушылығын оятуы тиіс. Курстың мазмұнын іріктеу барысында келесі 
сұрақтарға жауап берген жөн:  

1) теориялық және практикалық сабақтардың, сонымен қатар 
оқушылардың өздік жұмыстарының негізгі мәні неде: негізгі білімдер 
(ұғымдар, фактілер, идеялар, ойлар, принциптер), білік және дағдылар, әдістер 
мен іс-әрекет түрлері, оларды меңгеру тәжірибесі;  

2) іріктелген мазмұн бейінді білік және дағдыларды қалыптастыруға 
қалайша мүмкіндік туғызады;  

3) қалыптастырылатын білік және дағдылар қандай бейіндер үшін тиімді;  
4) қолданбалы курсты оқып бастар алдында, мектептің оқуға міндетті 

бағдарламалық курсының қандай бөлімдірі (тараулары) және тақырыптары 
меңгерілуі тиіс;  

5) курстың мазмұны қандай материалдар арқылы жүзеге асырылады 
(оқулық, мұғалімге арналған әдістемелік құрал, жұмыс дәптері, хрестоматия, 
электронды және мультимедиялық құралдар, интернет ресурстары, қосымша 
әдебиет, анықтамалықтар және т.б.).  

Еліміздің мектептерінде «География» пәні бойынша оқушыларға 
ұсынылатын таңдау курстары мектептің материалдық-техникалық базасының 
қамтамасыз етілуіне, педагогикалық ұжымның мүмкіндіктеріне, оқушылардың 
танымдық қызығушылығына байланысты. География пәні бойынша республика 
мектептерінде өтетін курстардың тақырыптары алуан түрлі. Таңдау 
курстарының басым көпшілігі өлкетану, елтану тақырыбына бағытталған және 
олар: «Өлкетану», «Менің Қазақстаным», «Туған жер табиғаты» «Табиғатым 

35 
 



тағдырым», «Туған жер», «Қазақстан табиғаты», «Қазақстанның экологиялық 
жағдайы», «Жергілікті жердің топографиясы» және т.б. Облыстардан 
жинақталған деректерге сүйенетін болсақ, Қазақстан Республикасы Білім және 
ғылым министрлігінің міндетті оқуға ұсынған «Өлкетану» курсы еліміздің 
жалпы білім беретін мектептерінің барлық деңгейлерінде оқытылады. Өлкені 
тануға арналған курстардың тақырыптарын: туған жердің табиғаты; ерекше 
қорғалатын аумақтар; өз облысының географиясы; облыстың экологиялық 
жағдайы; туған жер суларының экологиясы деп топтастыруға болады. 
Курстардың келесі тобы: «Ғаламдық география», «Геология негіздері», 
«Дүниежүзінің саяси картасы», «Әлем экологиясының ғаламдық 
проблемалары», «Дүние жүзі елдері», «Дүниежүзінің жалпы сипаттамасы» т.б., 
бұл тақырыптар негізінен жоғары сыныптарда оқытылады және география 
пәнінің оқу бағдарламасының мазмұнын толықтырады. «Ұлы саяхатшылар», 
«Ұлы географиялық ашылулар», «Шоқанның саяхат жолдары», «Географиялық 
қабықтар», «Ғажайыптар мен жұмбақтар планетасы», «Таңғажайып география», 
«География әлемінде» тақырыптары оқушылардың бойында білімқұмарлық 
сезімін оятуға бағытталған және негізгі орта білім деңгейіндегі география, 
биология, физика, химия, тарих, әдебиет пәндерінен алған білімдерін 
тереңдетуге бағытталған.  

Таңдау курстары мазмұнының ерекшеліктеріне және мақсатына қарай:  
– мектептегі география курсының мазмұнын тереңдететін және кеңейтетін, 

емтихандарға, тестілеулерге дайындайтын курстар;  
– география курсын оқу барысында білімді тереңдетуге бағытталған, яғни 

күрделілік деңгейі жоғары курстар;  
– негізгі курстың міндетті бағдарламасының құрамына кіретін жекелеген 

бөлімдерді тереңдетіп оқыту курстары;  
– табиғат пен қоғамды танудың тәсілдерін үйренуге арналған курстар;  
– географиялық есептерді шығаруға, болжауға, модельдеуге арналған 

курстар;  
– оқушылардың алған білімдерін күнделікті өмірде қолдануға, техника мен 

өндіріске деген қызығушылықтарын арттыруға бағытталған курстар.  
Қазақстан Республикасы облыстарының жалпы білім беретін 

мектептерінде оқытылатын география пәні бойынша және «Өлкетану» таңдау 
курстарының талдауы, курстар саны жағынан айырмашылығының бар екен 
көрсетті (3-кесте).  

Сонымен Қазақстанның 7222 мектебінде 8384 географиялық таңдау 
курстары жүргізілетінін байқауға болады. Олардың 4983-і негізгі және 3401-і 
жалпы орта мектептерде.  

Берілген мәліметтер бойынша таңдауы бойынша курстардың неғұрлым көп 
саны Астана қаласына тиесілі: бір мектепте жүргізілетін курс саны 4 есеге 
жуық. Сонымен қатар Ақмола, Ақтөбе, Атырау, Шығыс Қазақстан, Қызылорда 
облыстарында курстардың көптеген түрлері жүргізіледі.  

Негізгі орта білім деңгейінде оқу процесіне енгізілген таңдау курстарының 
саны жағынан Астана қаласы, Шығыс Қазақстан, Ақмола, Атырау, Ақтөбе 
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облыстарын атап өтуге болады.  
 

3-кесте – Облыстар бойынша «География» пәні және «Өлкетану» курстарының 
саны  
 

Облыс Мектеп 
саны 

«Өлкетану» 
курсы 

Таңдау 
курстары 

Таңдау курстары 
5-9 

сынып 
10-11 

сынып 
Ақмола 592 300 1082 833 249 
Ақтөбе 428 283 1018 617 401 
Алматы 734 218 799 445 354 
Атырау 193 181 536 307 229 
БҚО 397 226 352 205 147 
Жамбыл 450 157 606 338 268 
Қарағанда 531 481 199 86 113 
Қостанай 548 436 217 154 63 
Қызылорда  292 288 432 182 250 
Маңғыстау 130 49 169 72 97 
ОҚО 1021 909 1026 360 666 
Павлодар 405 181 129 80 49 
СҚО 547 330 196 99 97 
ШҚО 676 625 1058 880 178 
Алматы қаласы 201 84 163 73 90 
Астана қаласы 77 75 402 252 150 
ҚР бойынша 7222 4823 8384 4983 3401 

(ҚР облыстары білім басқармалары ұсынған деректері бойынша)  
 
Астана қаласы, Ақтөбе және Атырау облыстарының мектептерінің жоғары 

сыныптарында өткізілетін таңдау курстарының саны басқа обыстармен 
салыстырғанда жоғары. Курстардың саны Солтүстік Қазақстан, Павлодар, 
Маңғыстау, Қостанай облыстарында аз.  

Таңдауы бойынша курстардың тақырыптарына жасалған талдау оқытудың 
бірізділігі, жүйелілігі принциптеріне сәйкестігін және оқушылардың 
қызығушылықтарын тудыратынын көрсетеді. Мысалы, 5-6 сыныптарда 
«География әлемінде», «Менің туған өлкем», «Ғажайыптар мен жұмбақтардың 
әлемі» және т.б., 7-9 сыныптарда «Картография әлеміне саяхат», 
«Қазақстанның топонимикаксы», «Қызықты топонимика», «Географиялық 
модельдеу» т.б.  

Қазақстанның барлық аймақтарының мектептері үшін экология және 
өлкетану тақырыптары белгілі және өзекті тақырыптар болып табылатындығы 
байқалады. Өз өлкесін кешенді зерделеуге арналған тақырыптар аса қызықты 
болып табылады, мысалы, «Ертіс бойының географиясы», «Ақтөбе облысының 
географиясы», «Туған өлкем – Жетісуым» және т.б.  

10-11 сынып оқушыларына арналған «Саяхат негіздері», «Халықаралық 
туризм негіздері», «Медициналық география», Қазақстандағы туристік бизнес 
негіздері және экономика», «Қазақстанның геоэкологиясы» т.б. курстар. Бұл 
курстар оқушылардың ғылыми жаратылыстану көзқарасын және құзыреттілігін 
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дамытады, балалардың бойында күрделілігі жоғары тапсырмаларды орындау 
дағдысы қалыптасады, олар жобалауды, модельдеуді, өз дәлелдерін және ойын 
дұрыс, сауатты жеткізе білуді үйренеді. Бұл курстар оқушылардың 
шығармашылық және практикалық іс-әрекет дағдыларын қалыптастыруға 
мүмкіндік береді.  

Сонымен оқыту әдістерін таңдауда оқу тапсырмаларының бағдарламада 
қамтылған оқу материалдарының қолданбалы сипатын ашуы, мақсатқа сәйкес 
барынша ыңғайлы, әсерлі яғни оқушы белсенділігін талап етуі тиіс. Бақылау 
дәрежесі өткізілуге тиісті бақылау жұмыстары әр тарауды немесе бағдарламаны 
толық меңгергендігін нақты анықтауға мүмкіндік беретіндігімен анықталады. 
Курсты оқытуды нақты мүмкіндік тұрғысынан қарау, яғни оқу материалдарын 
оқушылардың сапалы игеруіне жеткілікті және жоспарланған нәтижеге жетуге 
мүмкіндік беретін уақыт бөлінуі тиіс.  

«Жаратылыстану» білім беру саласы бойынша қолданбалы курстарды 
жүргізудің танымдық әрі тәрбиелік мәні жоғары. Курстарды жүргізу барысында 
оқушылардың жаратылыстану туралы білімдері кеңейеді, олардың қабілетін 
дамыту арқылы мамандыққа икемделіп, кәсіптік бағдар беріледі.  

Қорыта келгенде, қолданбалы курстардың көмегімен кез келген пәнді 
терең меңгертуге және оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытуға 
мүмкіндік беретіні сөзсіз. Бұл курстар оқушының жалпы оқу біліктілігін және 
дағдыларын қалыптастыруға бағытталуы, сонымен қатар оқыту әдістемесі 
оқушылардың ой еңбегі және өз бетімен білім алу дағдысын дамытуы тиіс. Оқу 
материалдарын игеруі барысында оқушының әртүрлі оқулықтарды, оқу 
құралдарын, энциклопедияларды және т. б пайдалануына мүмкіндік туғызуы 
қажет.  

«Биология» пәні бойынша таңдау курстары Жер және адам туралы білімді 
тереңдетуді және кеңейтуді, табиғат пен оның дамуы туралы диалектикалық-
материалистік көзқарасты қалыптастыруды, қоршаған ортаны қорғаудың және 
өз денсаулығына ұқыпты көзқарастың дағдыларын меңгеруді міндеттейді.  

Республика аймақтарының негізгі және жалпы орта мектептерінде 
биология пәні бойынша жүргізілетін таңдау курстарының жалпы саны туралы 
жалпы мағлұматтар 4-кестеде берілген.  

Қазақстан мектептерінің 7222-де биология пәні бойынша 11273 таңдау 
курстары жүргізіледі. Олардың 8465-і – негізгі орта, ал 5178-і – жалпы орта 
мектептерде жүргізіледі.  

Жалпы білім беретін мектептердегі таңдау курстарының жалпы саны 
бойынша Астана қаласы ерекшеленеді: бір мектепке шаққандағы курс саны 
республика бойынша орташа көрсеткіштен жоғары. Одан кейін Шығыс 
Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан, Қызылорда, Алматы, Ақмола, Батыс Қазақстан 
облыстарының мектептерінде биология пәні бойынша таңдау курстарының 
саны республика бойынша орташа көрсеткіштен жоғары.  

Негізгі мектептердегі таңдау курстары Қарағанды, Қостанай, Ақтөбе, 
Солтүстік Қазақстан облыстарында және Алматы қаласында жүргізіледі.  

Жалпы орта мектептері бойынша Астана қаласындағы курстар саны 
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басқалардан әлдеқайда көбірек болса, Қарағанды, Солтүстік Қазақстан, Ақтөбе, 
Қостанай облыстарының және Алматы қаласының мектептерінде таңдау 
курстарының саны әлдеқайда азырақ.  

 
4-кесте – Аймақтар бойынша биология пәнінен жүргізілетін таңдау 
курстарының жалпы саны  
 

Облыс /қала Барлық мектептер 
саны 

Таңдау курстарының 
жалпы саны 

Таңдау курстары 
5-9 сынып 10-11 сынып 

Ақмола  592 1039 579 598 
Ақтөбе 428 193 183 54 
Алматы 734 1755 1166 615 
Атырау 193 265 201 92 
БҚО 397 683 345 373 
Жамбыл  450 459 328 225 
Қарағанды 531 121 126 25 
Қостанай  548 279 135 168 
Кызылорда 292 618 996 414 
Маңғыстау  130 209 151 106 
ОҚО 1021 2241 1292 1275 
Павлодар  405 549 637 353 
СҚО 547 105 235 32 
ШҚО 676 2061 1635 446 
Алматы 201 154 86 87 
Астана 77 542 370 315 
ҚР бойынша 7222 11273 8465 5178 

(ҚР облыстық білім беру басқармаларының мәліметтері бойынша)  
 
ҚР жалпы білім беретін мектептеріндегі «Биология» пәні бойынша таңдау 

курстарының тақырыптары сыныптан-сыныпқа көшкендегі курс 
тақырыптарының сабақтастығын, оқу бағдарламалары мен оқушылардың жас 
ерекшеліктеріне сәйкестігін (сурет) көрсетеді. Мысалы, 6-7 сыныптардағы 
таңдау курстарының басым көпшілігі жануарлар мен өсімдіктер әлеміне 
арналған. Мысалы, «Жануарлар мен өсімдіктер әлеміне саяхат», «Қызыл 
кітапқа енген жануарлар мен өсімдіктер», «Қазақстанның флорасы мен 
фаунасын сақтау» тақырыптары осы сыныптардағы биология курсының 
мазмұнына сәйкес және 7-сыныпта жануарларға арналған курстардың үлесі 
өсуде. Оқу бағдарламасына сәйкес «адамды» оқып-үйренуге бағытталған 8-9 
сыныптың адам денсаулығы, физиологиясы, анатомиясы, гигиенасы, 
патологиясы туралы сұрақтар бойынша «Адам және денсаулық», «Адамның 
анатомиясы және физиологиясы», «Денсаулық пен медицина» таңдау 
курстарының үлесі өсуде. Жалпы биологияға арналған курстарда биосфера, 
биотехнология, ауылшаруашылық экономикасын оқып-үйренуге бағытталған 
тақырыптар кеңінен таралған. «Экология» тақырыбы биологиялық білім 
берудің ажырамас бөлігі ретінде Қазақстанның барлық аймақтарында аса 
танымал. Таңдау бойынша курстардың кейбір бөлігі еліміздің флорасы мен 
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фаунасының өлкелік және аймақтық ерекшеліктеріне арналған.  
Жалпы алғанда, биология пәні бойынша таңдау курстары 

тақырыптарының талдауы көрсеткендей, олардың көпшілігі биологияның 
«Ботаника», «Зоология», «Адам физиологиясы», «Жалпы биология» сияқты 
жекелеген бөлімдерін тереңдетіп оқытуға бағытталған. Сонымен қатар, таңдауы 
бойынша курстарда заманауи биология ғылымының негізін қалайтын 
биохимия, биофизика, биоорганикалық химия, биотехнология, бионика сияқты 
пәнаралық интеграцияны күшейтуге бағытталған сұрақтар аса жеткіліксіз және 
эксперименттік биология сұрақтарына аз көңіл бөлінген. Бұл мектептің 
материалды базасының жеткіліксіз болуына байланысты, дегенмен мұндай 
тақырыптар оқушылардың қызығушылығы мен шығармашылығын 
дамытатынын ескерген жөн.  

«Генетиканың негіздері» - 10-сыныпқа арналған курс (Омельчук А.А., 
Ақтөбе облысы Қандыағаш қ. № 5 орта мектебінің мұғалімі).  

Курстың мақсаты мен міндеттері: адамның тұқымқуалаушылық 
белгілерінің механизмі мен жүзеге асуы туралы білімді тереңдету; адам 
генетикасының практикалық әдістері туралы оқушылардың ұғымын кеңейту; 
заманауи жетістіктер мен олардың практикалық мәні туралы ұғымды 
қалыптастыру; заманауи ақпараттық аймақта бейімделу, қажетті ақпаратты алу 
және сұрыптау дағдысын дамыту.  

Бағдарлама мазмұнына келесі бөлімдер кіреді: «Жасуша туралы ілім», 
«Ағзалардың көбеюі және дамуы», «Өзгергіштіктің заңдылықтары», «Генетика 
және адам». Осылайша, аталған таңдау курсы 9-сыныпқа арналған «Жалпы 
биология» бөлімінің тақырыптарын, ең алдымен тірі жүйелердің генетикасы 
туралы білімді тереңдетіп оқытуға бағытталған. Курстың маңызды ерекшелігі 
болып генетика бойынша қолданбалы білім беру болып табылады. Ал «Гендік 
және жасушалық инженерия» сияқты бөлімдер, «ДНҚ-ның еселенуі», «ДНҚ-
ның репликациясы», «Транскрипция» тақырыптары бойынша есептер шығару 
курстың жаңашылдығын көрсетеді. Курс аналитикалық ойлауды және білім 
дереккөздерімен жұмысты дамытуға бағытталған.  

«Адам өміріндегі жануарлардың маңызы» – 7-сыныпқа арналған курс 
(Б. Бралина, Ақтөбе облысы Қандыағаш қ. № 5 орта мектебінің мұғалімі). 
Курстың мақсаты – адам өміріндегі жануарлардың маңызын оқып-үйрену, 
Қазақстандағы жануарлардың таралу географиясы туралы білімді тереңдету, 
ғылыми қызығушылық пен білімпаздықты дамыту.  

Міндеттері – ғылыми ойлауға қабілеттілікті дамыту: жануарлар 
тіршілігіндегі экологияның маңызын оқып-үйрену; үйдегі мал өсірудің 
артықшылығын танып-білу; оқушыларға экологиялық тәрбие беру.  

Бағдарлама 7-сыныпқа арналған биология пәнінің оқу бағдарламасына 
сәйкес келесі бөлімдерден тұрады: «Қарапайымдардың тіршілігі және 
таралуы», «Қарапайымдардың экологиялық жіктелуі», «Былқылдақденелілер 
типінің сипаттамасы», «Буынаяқтылардың тіршіліктегі таралуы, олардың адам 
өміріндегі маңызы», «Омыртқасыздар типінің сипаттамасы». Курстың 
жаңашылдығы болып қазақ халқының мал өсірумен тығыз байланысты 
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тұрмыстық ерекшеліктерін оқып-үйрену болып табылады.  
«Қоршаған орта және адам денсаулығы» – 8-сыныпқа арналған курс 

(Калиева А.М., Ақтөбе облысы Қандыағаш қ. № 3 мектеп-гимназисының 
мұғалімі). Курс оқушылардың табиғатқа ұқыпты көзқарасын, экологиялық 
жауапкершілігінің құқықтық принциптерін қалыптастыру қажеттілігіне сай 
әзірленген (аптасына 1 сағат, жылына 34 сағат).  

Курстың мақсаты: оқушылардың білімдерін тереңдету арқылы оларды 
шығармашылықпен ойлауға және өздігінен шешім қабылдауға үйрету.  

Міндеттері: экология проблемаларын негіздеу; оқушыларды оқытуда және 
тәрбиелеуде экологиялық принциптер мен амалдарды оқып-үйрену.  

Ұсынылған курстар экологияның сан түрлі аспектілерін қамтиды: 
гидросфера және су проблемасы, агроэкология, қоршаған орта және адам 
денсаулығы, ғылыми-техникалық прогрестің табиғатқа әсері, Қазақстанның 
полигондары және біздің республиканың экологиялық проблемалары, 
өндірістік экология, экологиялық мақал-мәтелдер, қала мен ауыл экологиясы 
және т.б.  

Қазақстанның жалпы білім беретін мектептері оқу бағдарламасына сәйкес 
келетін таңдау курстарының тақырыптарын ғана емес, сонымен қатар 
жекелеген сұрақтарды тереңдете оқып-үйрететін және қосымша салаларды 
қамтитын биология ғылымдарының да кең көлемін жүзеге асырады. Курстар 
мазмұнының сыныптан-сыныпқа көшкен сайын сабақтастығы және 
оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкестігі байқалады.  

Жобалық іс-әрекетке, тәжірибелік биологияға, өндіріске және ауыл 
шаруашылығына, күнделікті өмірге байланысты курс тақырыптарының аз 
болуы олардың практикалық бағытталмағандығын және оқушылардың 
функционалдық сауаттылығын дамыту мақсатында жаңарту қажеттігін 
түсіндіреді. Талдау барысында пәнаралық интеграцияны күшейтуге 
бағытталған курстардың жетіспеушілігі анықталды. Таңдау курстарын мазмұны 
бойынша да, қолданылатын оқыту технологиясы бойынша да түрлендіру қажет.  

Аймақтарға бөлгендегі республиканың негізгі және жалпы орта 
мектептерінде өткізілетін «Физика» пәні бойынша таңдау курстарының жалпы 
саны туралы мәлімет 5-кестеде көрсетілген.  

 
5-кесте – ҚР жалпы білім беретін мектептерінде жүргізілетін «Физика» пәні 
бойынша таңдау курстарының аймақтарға бөлгендегі саны  

Аймақтар Мектептердің 
жалпы саны 

Курстардың 
жалпы саны 

Таңдауы бойынша курстар 
7-9 сыныптар 10-11 сыныптар 

1 2 3 4 5 
Ақмола 592 164  164 
Ақтөбе 428 190 107 107 
Алматы 734 1841 1006 939 
Атырау 193 179 101 81 
БҚО 397 103 48 56 
Жамбыл 450 400 297 198 
Қарағанды 531 159 82 101 
Қостанай 548 216 100 171 
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5-кестенің жалғасы  
1 2 3 4 5 

Қызылорда 292 246 246 186 
Мыңғыстау 130 109 90 36 
ОҚО 1021 107  107 
Павлодар 405 300 192 143 
СҚО 547 336 138 82 
ШҚО 676 1926 812 1114 
Алматы қаласы 201 259 96 195 
Астана қаласы 77 844 528 391 
ҚР 7222 7739 3843 4071 

(ҚР облыстық білім беру басқармаларының мәліметтері бойынша)  
 
Қазақстанның 7222 мектептерінде физика пәнінен барлығы 7739 таңдау 

курстары өткізілген. Олардың 3843-і негізгі мектепте, 4071-і жалпы орта 
мектепте жүргізілген. Аймақтар бойынша республика мектептерінде 
жүргізілген курстардың орташа саны 1, 2-суреттерде көрсетілген.  

 

 
1-сурет – Аймақтарға бөлгендегі ҚР жалпы білім беретін мектептерінде 
жүргізілетін «Физика» пәні бойынша таңдау курстарының аймақтарға 

бөлгендегі орташа саны  
 
1-суретте «Физика» пәні бойынша таңдау курстарына Астана қаласында 

көбірек көңіл бөлінетіндігі көрініп тұр. Шығыс Қазақстан, Алматы, Ақмола, 
Қызылорда, Оңтүстік Қазақстан, Батыс Қазақстан облыстарында физикадан 
таңдау курстарының саны республика бойынша орташа көрсеткіштен жоғары.  

Негізгі мектеп бойынша (2-сурет) Астана қаласы алдыңғы қатарда. Одан 
кейін Шығыс Қазақстан, Алматы, Ақмола, Қызылорда облыстары келеді. 
Жалпы орта мектеп бойынша таңдау курстары Астана қаласы, Шығыс 
Қазақстан, Алматы облыстары және Алматы қаласында бәрінен де көбірек 
оқытылады.  

Курстардың мазмұнын талдау келесі курстардың типтерін айқындауға 
мүмкіндік берді (6-кесте). 10-11 сыныптарда мұғалімдер физикалық есептер 
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шығаруға көбірек көңіл бөледі, яғни оқушыларды Ұлттық бірыңғай тестілеуді 
тапсыруға дайындық жұмысына басым көңіл аударылады. Табиғатты тану 
әдістеріне бағытталған курстар өзінің маңыздылығын негізгі орта білім 
деңгейінде де, жоғары сыныптарда жоймайтынын байқауға болады.  

 

 
2-сурет – ҚР-ның негізгі және жалпы орта мектептерінде жүргізілетін «Физика» 

пәні бойынша таңдау курстарының аймақтарға бөлгендегі орташа саны  
 

6-кесте – Курстарды мазмұнына байланысты топтастыру  
 

Курстардың түрлері  Сыныптар/мектеп саны  
7-9 10-11 

Табиғатты тану әдістері 812 854 
Білімді тереңдету 741 512 
Есеп шығару тәсілдері 703 898 
Білімді тәжірибеде қолдану 630 812 
Физика ғылымының даму тарихы 532 453 
Пәнаралық курстар 425 542 

 
Оқу пәнін тереңдетуге бағытталған курстар:  
1. Пәнді тереңдетіп оқытуға бағытталған курстар.  
2. Мақсаты – оқушыларға білімді практикада және өндірісте қолданудың 

маңызды жолдары және әдістерімен таныстыру болып табылатын курстар.  
3. Табиғатты тану әдістерін оқып-үйренуге бағытталған курстар.  
4. Пәндердің тарихына арналған курстар.  
5. Физикалық эксперименттің негізінде есептерді шығаруға, құруға, шешу 

әдістерін оқып-үйренуге бағытталған курстар.  
6. Пәнаралық курстар.  
7-9 сыныптардағы «Физика» пәні бойынша курстарды талдау олардың көбі 

табиғатты тануға бағытталғандығын көрсетті: «Физика: бақылау, эксперимент, 
модельдеу», «Физикалық шамаларды өлшеу». Оқушылардың табиғат пен қоғам 
туралы білімдерін кіріктіруге бағытталған пәнаралық курстарға аз көңіл 
бөлінеді.  
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10-11 сыныптарда барлығы – 4071 курс. Физикалық эксперимент негізінде 
есептер шығаруға, құруға, шешу әдістерін оқып-үйренуге көбірек көңіл 
бөлінсе, ал физика пәнінің тарихына арналған курстар өте аз.  

Ұсынылған тақырыптардың көпшілігіне бағдарламаның таңдамалы 
талдауы жасалды (7-кесте).  

 
7-кесте – «Физика» пәні бойынша таңдау курстары мазмұны  
№ Курс 

тақырыб
ы 

Мұғалім
нің аты-

жөні  
 

Сын
ып 

Мақсаты Міндеттері Ерекшеліктері 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Ғарыш 

физикас
ы 

Кушумо
ва А.М.  

7 Эксперименттік 
тапсырмаларды 
қолдануда 
оқушылардың 
білімін 
тереңдету 

Ғылыми және 
шығармашылық 
қабілеттерін 
арттыру, физика 
ғылымының 
ерекшеліктерін 
оқып-үйрену 

Физика, 
инженерия, 
радиотехника, 
кибернетика, 
техника 
мамандықтарына 
бейімдеу  
 

2 Физикан
ың 
заманау
и 
проблем
алары  

Казиолл
а Т.  

7 Ғылыми-
жаратылыстану 
дүниетанымын, 
оның физикалық 
аспектілерін 
қалыптастыру 
 

Физикалық 
құбылыстарды 
оқып-
үйрену,өзіндік 
зерттеу жұмысын 
істеу дағдысын 
қалыптастыру; 
экологиялық 
мәдениет 
қалыптастыру  
 

Ғылым мен 
техника арқылы 
заманауи 
технологияларды 
танып-білу 

3 Менің 
үйім 
және 
оның 

ішіндегі
нің бәрі 

Ударцев
а В. М. 

7-9 Заманауи 
ақпараттық 
кеңістікте тұруға 
және әрекет 
етуге қабілетті 
құзіретті, 
креативті 
тұлғаны 
қалыптастыру  
 

Тіршілік 
қарекетінде және 
қоршаған әлемде 
қажетті білім мен 
дағдыларды 
дамыту 

 Өзін-өзі дамыту, 
бейімдеу және 
өзін-өзі жүзеге 
асыруға 
бағытталған 
тұлғаны 
қалыптастыру 

4 Экспери
менттік 
және 
логикал
ық 
есептерд
і 
шығару  
 

Максуто
ва Н.М. 

10 Есептерді 
шығару 
дағдыларын 
дамыту 

Алғанбілімді 
өмірде қолдануға 
арналған 
логикалық ойлауын 
дамыту 
 

Теория мен 
практиканы 
логикалық және 
практикалық 
есептерді шешу 
арқылы 
ұштастыру 
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7-кестенің жалғасы  
1 2 3 4 5 6 7 
5 Биофи 

зика 
Коспано
ва Р.Т. 
Абдрахм
анова 
Р.Х. 

10-
11 

Ғылымдарды 
(физиканы, 
биологияны) 
кіріктіру туралы 
білімді  
қалыптастыру 

Мамандық 
таңдауға қажетті 
физика мен техника 
білімдеріне 
оқушылардың 
қызығушылықтары
н қалыптастыру 

Биомеханика мен 
биофизика 
сұрақтарын 
қарастыру 

6 Физикал
ық 
есептерд
і 
шығару
ды 
жүйелеу  
 

Даужано
ва Ж.Б. 

11 Тест 
тапсырмаларын 
шығару 
дағдыларын 
дамыту 

Физикалық 
есептерді шығару 
дағдыларын 
қалыптастыру, 
физикаға 
қызығушылықтары
н қалыптастыру 

Теория мен 
практиканы 
есептерді шешу 
арқылы 
ұштастыру 

 
7-9 сынып оқушыларына арналған «Менің үйім және оның ішіндегінің 

бәрі» бейіналды курсының бағдарламасы (авторы В.М. Ударцева) мазмұны 
бойынша басқаларынан ерекшеленеді.  

Ұсынылып отырған бейіналды курсының бағдарламасы МЖМББ-на 
сәйкес әзірленген. Ол 7-9 сыныптарға арналған тұтастай физика курсын 
ұсынады және жобалық іс-әрекетті ұйымдастыру дағдысын қалыптастыруға, 
архитекторлық-құрылыс және бір-бірімен байланысты мамандықтар бойынша 
алғашқы кәсіби білім алу құралы ретінде алған білімді қолдануға бағытталған 
шағын курстарға бөлінген. Бағдарлама қабілеттілікті белсенді дамытудың 
технологиясына, ұғынудың сенсомоторлық синтезіне және ақпаратты өңдеуге 
негізделген оқушылардың өзіндік іс-әрекеттеріне сүйенеді. Бағдарламаның 
түйінді құралы болып білім беру процесінің медиялық сүйемелдеуі табылады.  

Таңдау курстары оқушылардың қабілеттілігі мен қызығушылығын, 
олардың болашақ мамандықтарына дайындықтарын ескеретін кәсіптік 
сипаттағы білімді қалыптастырады.  

Кәсіптік білімге жатады:  
– ғылымның жеке бағыттары (мысалы, тірі табиғаттағы биология, физика 

тарихы, физикалық эксперимент және басқалары);  
– бағдарламаның базалық бөлімін толықтыратын немесе ашатын 

тақырыптар мен сұрақтар (техникадағы электрлік, медицинадағы жылу үдерісі, 
ауыл шаруашылығындағы жарық құбылыстары және басқалары);  

– кешендік таным және жаңғырту объектілері (теңіз, орман, су, от, 
автокөлік, тағам, адам, ғаламшар және т.б.);  

– оқушылардың өзіндік жұмыстарына арналған жеке сұрақтар.  
Бейіналды курсты ұйымдастырудың негізгі құралдарына «МегаКВАНТ» 

ЖШС және «Жастардың жетістіктері» АБО әзірлеген кешендер жатады. Оған 
кіретіндер:  

1. Өзіндік іс-әрекетті ұйымдастыру дағдыларын қалыптастыруға арналған 
жұмыс дәптерлері;  
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2. Электрондық білім беруші компонент келесі блоктар жүйесін ұсынады:  
– ақпараттық-мультимедиялық ұсынылым (оқыту);  
– оқу материалының интерактивтік сүйемелдеу (дамыту);  
– ББД блок мониторингі;  
– ақпараттық-анықтамалық блок;  
– білімді өзіндік бақылау блогы.  
Аудио-видео компонент өзіндік басқару қабілеттігін дамытуға арналған.  
7-сыныптың курсы «Архитектурадағы физика» деп аталады (34 сағат, 

аптасына 1 сағат), 8-сыныпта – «Экоүй» (34 сағат, аптасына 1 сағат), 9-сыныпта 
– (34 сағат, аптасына 1 сағат).  

«Физикалық экономика» курсы материалдық (физикалық) өндіріс 
шеңберінің ерекшеліктері мен даму принциптерін оқып-үйретеді. Курстың 
мақсаты – адамзаттың Жер бетінде ұзақ болуын қамтамасыз ететін үздіксіз 
ғылыми-технологиялық прогрестің базасында «нарықтық себетті» сандық және 
сапалық жақсарту.  

Оның ішінде есептерді шешу әдістерін оқып-үйренуге, физикалық 
эксперимент негізінде есептерді құруға және шешуге арналған 11-сыныпқа 
арналған қолданбалы курстар да бар, мысалы, «Физикалық есептерді шешуді 
жүйелеу» (авторы Ж.Б. Даужанова). Курс физика бойынша эксперименттік 
және тестілік тапсырмаларды шығару дағдыларын қалыптастыруға ерекше 
көңіл бөледі. Курс оқушылардың физикаға, физикалық есептерді шығаруға 
қызығушылығын арттырады.  

Қолданбалы курс оқушылар жиі кездесетін шынайы қиындықтарды есепке 
ала отырып, физикалық есептерді шығаруды оқытудың тұтас және жүйелі 
амалдарын қамтамасыз етеді.  

Р.Т. Қоспанова мен Р.Х. Абдрахманова әзірлеген 10-11 сыныптарға 
арналған «Биофизика» таңдау курсы ғылыми-жаратылыстану цикліндегі екі 
пәннің – физика мен биологияның кіріктірілуіне арналған. Кең көлемді 
танымдық материал, түрлі биофизикалық құбылыстардың анализі, 
эксперименттік тапсырмалар, сонымен қатар, шешуі үшін қалай физиканың, 
солай биологияның білімі қажет тапсырмалардың саналуан түрлері ұсынылған.  

Курста физикалық заңдар мен адам ағзасында жүретін үдерістер 
арасындағы байланыс қарастырылады және биомеханиканың кейбір сұрақтары 
қарастырылған. Мысалы, ірі ұлпалар мен мүшелердің механикалық қасиеттері, 
сонымен қатар, тұтас ағзада қалай жүрсе, мүшелерінде де солай жүретін 
механикалық құбылыстар, адамның және жануардың дыбысқабылдаушы, әрі 
дыбыстүзуші құрылымы мен жұмысын зерттейтін физиологиялық акустиканы 
қарастыратын биофизика бөлімі.  

Курста зерттеуші сипаттағы лабораториялық жұмыстар, оқушылардың оқу 
жобаларын орындау кезіндегі өзіндік жұмыстары орын алған. Авторлар жеке 
бөлімдердің мазмұнынан тұратын толық курсты ұсынады.  

Жүргізілген таңдау курстарының талдауы көрсеткендей:  
– мкурс оқушылардың білім, білік, дағдыларының функционалдық 

дамуына, тұлғаның креативті қасиеттерінің қалыптасуына жеткіліксіз 
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бағытталған;  
– курс базалық оқу бағдарламаларында жоқ аспектілер мен тақырыптар 

бойынша жаңа білім мен дағдыларды меңгеруді жеткілікті қамтамасыз етпейді;  
– зерттеушілік ізденіске және өзіндік шығармашылық іс-әрекетке 

бағытталған курстар жеткіліксіз.  
Қазақстанның жалпы білім беретін мектептеріндегі «Химия» пәні 

бойынша таңдау курстарының тақырыптарын талдау, олардың оқушылардың 
жас ерекшеліктеріне сәйкестігін көрсетті (8-кесте). Мысалы, 5-8 сыныптарда 
«Жас химик» және «Айналамыздағы химия» курстары кең таралған. Сонымен 
қатар, республикамыздың мектептерінде «Химия тұрмыста», «Химия бойынша 
есептерді шығару әдістері»,«Химия және қоршаған орта» сияқты практикаға 
бағытталған курстар да жиі жүргізіледі.  

 
8-кесте – «Химия» пәні бойынша жалпы білім беретін мектептерің курстық 
тақырыптарды таңдауы туралы жалпы мәлімет  
 

№ Сынып
тар 

Курстық тақырыптар Таңдаған 
мектептер 

саны 

Үлесі 
% 

1 5-7 Жас химик 179 2,5 
Химия айналамызда 165 2,3 

2 8-9 Тұрмыстық химия 988 13,7 
Химиялық есептерді шығару әдістері 812 11,2 
Химиядан сандық және эксперименттік есептер 
шығару 

155 2,2 

Химия және қоршаған орта 689 9,5 
Химиядан күрделілігі жоғары есептерді шығару 252 3,5 

3 10-11 
 

Бейорганикалық және органикалық қосылыстар 
химиясы 

64 0,9 

Органикалық химияның есептерін шығару жолдары 75 1,0 
 
Химия пәні бойынша курстар, республикамыздың барлық аймақтарындағы 

жалпы білім беретін мектептерде өткізіледі. Мектептерде өткізілетін жалпы 
курстар саны – 5863 (9-кесте).  

 
9-кесте – «Химия» пәні бойынша жалпы білім беретін мектептерде өткізілетін 
таңдау курстары туралы жалпы мәлімет  

№ Аймақтар атауы 
(обл/қала) 

Барлық 
мектептер 

саны 

Курстар өтетін 
мектептер 

саны 

Сыныптар бойынша 
курстардың бөлінуі 

5-9 сынып 10-11 сынып 
1 2 3 4 5 6 
1 Ақмола 592 186 152 119 
2 Ақтөбе 428 113 64 42 
3 Алматы 734 226 108 118 
4 Атырау 193 217 130 105 
5 Батыс Қазақстан 397 339 142 193 
6 Жамбыл 450 223 184 35 
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9-кестенің жалғасы 
1 2 3 4 5 6 
7 Қарағанды 531 138 69 86 
8 Қостанай 548 147 79 66 
9 Қызылорда 292 210 24 186 
10 Маңғыстау 130 41 28 13 
11 Оңтүстік Қазақстан 1021 1532 466 1066 
12 Павлодар 405 239 109 130 
13 Солтүстік Қазақстан 547 156 127 31 
14 Шығыс Қазақстан 676 1252 872 529 
15 Алматы қаласы 201 131 53 139 
16 Астана қаласы 77 398 178 188 
 ҚР 7222 5863 1682 1980 

 
Алайда, өткізілетін курстар саны барлық аймақтарда бірдей емес. Ең көп 

өткізілетін курстар саны Оңтүстік және Шығыс Қазақстан облыстарына тиесілі 
(1532 және 1252). Ал Маңғыстау облысында курстар өткізілетін мектептер саны 
өте аз: небәрі 41. Республикамыздың жалпы білім беретін мектептеріндегі 
химия пәні бойынша таңдау курстарының тақырыптары сыныптар арасында (5-
7, 8-9 және 10-11-сыныптарда) оқушылардың жас ерекшеліктеріне байланысты 
топтастырылған.  

Атап айтқанда, 2014-2015 оқу жылында еліміздің 7222 жалпы білім беретін 
мектептер арасында 5-7 сыныптарда «Жас химик» және «Химия айналамызда» 
сияқты курс тақырыптарын 179 және 165 мектеп таңдаған (2,5 және 2,3%).  

8-9-сыныптар аралығында «Тұрмыстық химия» курсы 988 мектепте, 
«Химиялық есептерді шығару әдістері» – 812, «Химия және қоршаған орта» 
және «Химиядан күрделілігі жоғары есептерді шығару» таңдау курстары 689 
және 252 мектепте өткізілетіні анықталды. Ал, 10-11 сынып аралықтарында 
«Бейорганикалық және органикалық қосылыстар химиясы» және «Органикалық 
химияның есептерін шығару жолдары» тақырыптары бойынша таңдау 
курстары 64 және 75 мектепте өткізіледі (10-кесте).  

 
10-кесте – Қарағанды қаласындағы мектеп мұғалімдерінің 9-11 сынып 
оқушыларына әзірлеген химия пәні бойынша таңдау курстарының 
тақырыптары  
 
№ Тақырыбы, әзірлеуші  

 
Мақсаты  Міндеті  

1 
 

2 3 4 

1 Химия пәнінен типтік 
есептерді шығару 
(Файзуллина И.К. 
Жамбыл атындағы 
ДБМ мектеп-
интернаты, 8-сынып)  
 

Күнделікті өмірмен 
байланысты есептерді 
шығарта отырып, 
оқушылардың білім 
деңгейін арттыру 

Оқушылардың ойлау санасын, 
шапшаңдылыққа, пәндік 
икемділікті дамыту; 
Есеп шығарту арқылы игерген 
білімдерін тереңдету. 
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10-кестенің жалғасы  
1 2 3 4 
2 Химиядан сандық 

есептерді шығару 
(Сатмолдина Ф.А. 
Н.Нұрмақов атындағы 
ДБМ мектеп-
интернаты, 
9-10 сыныптар) 

Есеп шығару кезінде 
оқушының табиғаттың 
біртұтастығына көз 
жеткізіп,оның әр түрлі 
ғылым салаларынан 
алған білімін өзара 
ұштастыра,толығымен 
қолдануына мүмкіндік 
беру  

Оқушыларды өз бетімен белсенді 
жұмыс істеуге үйрету; 
Оқушылардың білім, білік, 
дағдыларын тұрақты 
қалыптастыру; Оқытуды өмірмен 
тығыз байланыстыру; Курсты 
оқыту барысында кәсіптік 
бағдарлау мәселелерін шешу. 

3 Химия пәнінен 
олимпиадаға және 
ғылыми жобаға 
дайындық жүргізу 
(Г.С. Жумагулова, 
Г.М. Кадирберлина, 
Қарағанды қаласы ДБМ 
«Дарын» мектеп – 
интернаты,  
8-9 сынып)  

Химия пәні бойынша 
алған білімдерін 
тереңдетіп, одан әрі 
білімдерін жетілдіруде 
күрделі құрылымды 
олимпиадалық есептерді 
жүйелей білу, олардың 
шығарылу жолдарын 
қарастыру, сондай-ақ 
ғылыми құрылымды 
үлкен тақырыптарды 
жүйелеп, мақсат пен 
міндеттерін айқындауға, 
зерттеу бөлімдеріне 
алғашқы қадам жасауға, 
күрделі құрылымды 
тестілермен жұмыс 
жасауға үйрету 

Олимпиадалық есептердің әртүрлі 
деңгейдегі түрлерінің шығару 
жолдарын ұғындыру; 
Оқушыға зерттеу жұмыстарының 
жолдарын ұғындыру; 
Оқушыларды өз бетінше жұмыс 
істеуге, қосымша әдебиеттермен 
жұмыс жасай білуге үйрету; 
Аталған мақсатқа жету үшін 
күрделі құрылымды 
олимпиадалық есептер мен тест 
тапсырмаларын шығара білуге 
үйрету;  
Жаратылыстану – математика 
бағыты бойынша таңдаған пәні 
бойынша болашақта қажетті 
мәліметтер жинақтау 

4 Жаңашыл 
технологияларды 
химия сабағында 
қолданудың тиімді 
жолдары 
(тәжірибелі – 
эксперименттік жұмыс) 
(К.С. Жумагулова, 
Қарағанды қаласы ДБМ 
«Дарын» мектеп – 
интернаты, 12-сынып)  

Жаңа технологияларды 
қолдану арқылы 
(модульдік оқыту, 
кредиттік оқыту, 
деңгейлеп оқыту, дамыта 
және үйрете оқыту 
технологиялары) өндіріс 
және экологиялық 
тақырыптарға 
байланысты 
эксперименттік есептер 
шығару;  

Сабақта құзыреттілікті 
қалыптастыруға бағытталған 
тапсырмаларды өз бетімен ізденіп, 
орындау;  
Заман талабына сай оқушының 
танымдық үлгідегі тапсырмалар 
орындауына жағдай жасау; 
Оқушылардың химия пәні 
бойынша алған білімдерін 
практикамен ұштастыра отырып, 
одан әрі жетілдіру, шығар-
машылық мүмкіндіктерін шыңдау. 

5 Құзіреттілікті 
қалыптастыруға 
бағытталған 
сабақтарды химия 
сабағында қолданудың 
тиімді жолдары 
(Жұмағұлова К.С., 
Францен Е.А., 
Қарағанды облыстық 
ДБМ «Дарын» мектеп – 
интернаты, 12 сынып) 

Оқушылардың 
шығармашылық 
мүмкіндігі мен өзіндік 
қабілеттерін 
жаратылыстану 
бағытындағы химия пәні 
бойынша алған 
білімдерімен жетілдіре 
отырып, оқушылардың 
құзыреттіліктерін 
қалыптастыру. 

Оқушының теориялық алған 
мәліметтерін практикада, өмірде 
пайдалана алуына жол ашу 
жаратылыстану – математика 
бағытын таңдаған пәнінен 
болашақ мамандыққа бағыттау  
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10-кестенің жалғасы  
1 2 3 4 
6 Химия әлемінде 

(Төленова С.А. 
Қарағанды қ.№77 
ЖББМК 11-сынып) 

Химия пәнін оқытуда 
практикалық іс-әрекет 
арқылы жағымды 
мотивация 
қалыптастыру,  
оқушылардың 
шығармашылық 
қабілеттерін дамыту;  
Әр оқушыға өздігінен 
жеке білім беру 
траекториясын құруға 
мүмкіндік беру  

Заттардың қасиетін зерттеу және 
бақылау 
Бақылаулардың нәтижелерін 
түсіндіре білу 
Гипотезаларды ұсыну 
Қажетті құралдар, химиялық және 
реактивтерді таңдай білу 
Өлшеулерді орындау 
Қорытыңды шығара білу 
Эксперимент нәтижелерін 
талқылап, сұхбаттасу 

7 Экология және біз 
(Қасымова Ш.М., 
О.Жұмабеков атындағы 
орта мектебі 
базасындағы  
тірек мектебі)  

Оқушы тұлғасының 
үйлесімді дамуына 
қажетті Адам мен 
қоршаған орта 
ынтымақтастығын және 
қоршаған ортаның 
тұтастығын тұрақты 
даму шеңберінде 
сақтайтын қағидалар мен 
өмірлік ұстанымдарды 
қалыптастыру.  

Қоршаған ортаға зиянды және 
экологиялық қауіпсіз құрылыс 
материалдарының 
айырмашылығын білу; 
Өлшегіш құралдарды қолдану 
арқылы ауа температурасын және 
дымқылдығын өлшеу; 
отбасындағы әртүрлі 
қажеттіліктерге орай су шығынын 
анықтау; Суды тиімді пайдалану, 
оның ластану денгейін азайту 
және суды тазарту; Экологиялық 
акцияларға қатысу.  

 
Талдау бойынша анықталғандай, жалпы білім беретін мектептердегі химия 

пәнінен жүргізілетін таңдау курстарын келесідей мазмұнда топтастыруға 
болады:  

– күрделілігі жоғары химиялық есептерді шығарудың әдіс-тәсілдерін 
оқып-үйренуге бағытталған курстар;  

– бейорганикалық химия бойынша типтік және эксперименттік есептерді 
шығарудың әдіс-тәсілдерін оқып-үйренуге бағытталған курстар;  

– химия пәні бойынша практикалық және лабораториялық жұмыстарды 
орындаудың технологиясын оқып-үйренуге бағытталған курстар;  

– органикалық химия бойынша есептер шығарудың әдіс-тәсілдерін оқып-
үйренуге бағытталған курстар;  

– пәндік олимпиадаларға және ғылыми жобаларға дайындалуға 
бағытталған курстар;  

– химияның күнделікті тұрмыста, өндірісте, ауыл шаруашылығында, 
медицинада, мұнай өнеркәсібінде қолданылуын оқып-үйренуге бағытталған 
курстар;  

– химияның қоршаған ортаға және адам денсаулығына әсерін оқып-
үйренуге бағытталған курстар;  

– химияның және химиялық элементтердің шығу тарихын оқып-үйренуге 
бағытталған курстар.  
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Мұндай саналуан тақырыптарды қамтитын таңдау курстарының 
оқушылардың өзін-өзі дамытуына, болашақ мамандығына бейімделуіне, алған 
білімдеріне біліктері сай функционалдық сауатты, креативті тұлға болып 
қалыптасуына ықпал етері сөзсіз.  

Республикамыздың жалпы білім беретін мектептеріндегі химия пәні 
бойынша таңдау курстарының тақырыптары мен мазмұны оқушылардың жас 
ерекшеліктеріне, танымдық мүмкіндіктеріне сәйкес таңдап алынған. Мәселен, 
5-7 сыныптарға арналған таңдау курстары («Жас химик», «Химия 
айналамызда») оқушылардың химия пәніне деген қызығушылығын оятып, 
дүниетанымын кеңейтуге ықпал етеді. 8-9-сыныптарда «Тұрмыстық химия» 
таңдау курсы оқушыларды күнделікті өмірде жиі қолданатын химиялық 
заттарды қолдануда қауіпсіздік ережелерін сақтауға, жаңа өмірлік дағдыларды 
меңгеруге бағыттаса, «Химия және қоршаған орта» курсы оқушыларды 
қоршаған ортада өзін дұрыс ұстауға, тірі және өлі табиғатқа гуманистік 
көзқарасқа, экологиялық сауатты қарым-қатынасқа тәрбиелейді.  

«Химиялық есептерді шығару әдістері», «Химиядан күрделілігі жоғары 
есептерді шығару» курстарында күнделікті өмірге байланысты химиялық 
есептер көптеп берілген. Бұл курстар оқушыларды қиын есептерді шығарудың 
әдіс-тәсілдерін меңгеруге мүмкіндік береді, білім деңгейін жоғарылатады. 10-11 
сыныптарда өткізілетін «Бейорганикалық және органикалық қосылыстар 
химиясы» және «Органикалық химияның есептерін шығару жолдары» 
тақырыптары бейорганикалық және органикалық заттардың өзара тығыз 
байланысын түсіне білуге, органикалық есептерді күнделікті өмірмен 
байланыстыра отырып шығаруға баулиды, оқушылардың дүниетанымын, 
функционалдық сауаттылығын дамытады.  

Қорытындылай келе, жалпы білім беретін мектептердегі 2014-2015 оқу 
жылына арналған таңдау курстары оқушылардың өз бетінше жан-жақты 
ізденіп, әрі шығармашылықпен жұмыс істеуін көздейді. Мұндағы берілетін 
теориялық материалдар практикамен тығыз байланыста болуы тиіс. 
Дидактикалық материалдарды таңдауда оқушылардың функционалдық 
сауаттылығын, құзіреттілігін дамытуға, күнделікті өмірмен байланыстыратын 
әртүрлі деңгейлі тапсырмаларды көбірек қолданған жөн.  

«Астанатану» таңдау курсы Қазақстанның елордасы – Астана қаласы 
және оның тарихы, тұрғындары және көрнекті орындары туралы оқу пәні. Қазір 
Астана қаласының № 1, 2, 4, 35, 38, 44, 45 тағы басқа жалпы білім беру 
мектептері «Астанатану» қолданбалы курсын жүргізеді.  

Курстың мақсаты – туған қаласы, жері мен туған мәдениетін сүюге 
тәрбиелеу.  

Курстың міндеттері:  
– оқушылардың өзіндік тарихи ой-санасын жетілдіру, қаланың 

мәселелеріне адамгершілік, белсенділік позициясы тұрғысынан қарауға баулу, 
Астана қаласының тарихы мен қазіргі жағдайына сыйластықпан қарауға 
тәрбиелеу;  

– патриотизмге, азаматтылыққа, туған қаланы сүю және мақтан ету 
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сезімдеріне тәрбиелеу;  
– қаланың тарихы, тұрғындары, экономикасы, даму перспективалары, 

мәдени дәстүрлері білім жүйесін оқушылардың қабылдауын әдістемелік 
тұрғыдан қамтамасыз ету;  

– Астана қаласының ерекшеліктері мен даму песпективаларын, қаланың 
республика және әлем тарихындағы орны мен рөлін ашып көрсету;  

– қаланы бағдарлау дағдысын дамыту;  
– оқушылардың өзіндік зерттеушілік жұмыс дағдысын бекіту.  
Бағдарламада лекциялық дәрістермен қатар, тәжірибелік сабақтар, 

экскурсиялар және т.б. өткізу қарастырылған. Бұл курста оқушылардың жеке, 
шығармашылық, тәжірибелік жұмыстарын (Астана қаласының музейлері, 
кітапханаларында іздестіру-зерттеушілік жұмыстарды жүргізу) кеңінен 
қолдануға ерекше мән беріледі.  

Курсты зерттеп білу негізгі өткен тақырыптар бойынша құрастырылған 
тапсырмалар мен сұрақтар енгізілген бақылау тестімен аяқталады. 
Оқушылардың шығармашылық тапсырмаларын орындауы және оқытылу 
кезеңінде ғылыми мәлімдемелерін ұсынуы тестіге жіберілудің міндетті шарты 
болып есептеледі.  

Курс барысында оқушылардың өзіндік, шығармашылық, тәжірибелік 
жұмыстарын кең пайдалану мүмкіндігі қарастырылады (Астананың 
кітапханалары, мұражайларында іздестіру-зерттеу жұмыстарын жүргізіледі). 
Дәстүрлі мектеп курстарынан атап өтетін ерекшелігі: оқушылар Қазақстан 
Республикасы Тұңғыш Президенті Мұражайымен бірлесе жұмыс жасайды, сол 
арқылы Мұражай қорларынан алынған тәуелсіз Қазақстанның жас астанасының 
тарихы бойынша бірегей жәдігерлер мен құжаттармен танысуға мүмкіндік 
алады.  

Астанатану оқушылардың бойында өз туған еліне деген мақтаныш сезімін 
және өскелең ұрпақтың азаматтық болмысын қалыптастыруға бағытталған. 
Отансүйгіштік тәрбие отбасының, туған ауылдың, қаланың, өлкенің тарихын 
таныстырумен, насихаттаумен сабақтастыра жүргізіледі. Туған өлке тарихын 
таныту белгілі елді мекеннің тарихын зерттеп жазудан, сол жерде тарихи 
өлкетану мұражайын ұйымдастырудан, оны тәрбие орнына айналдырудан 
бастау алатын баршаға аян. Сол себепті Астанатану элективті курсын оқыту 
Отантану-өлкетану ретінде оқытуға жол ашады.  

Аталған курсты жүргізуде мұғалімдерге көмек ретінде «Астанатану» 
әдістемелік құралы әзірленген (авторы Жансеитова Н.). Оқушыларды тәрбиелеу 
жұмысында әдістемелік құралдың маңызы зор.  

Этносаралық қатынастардың қалыптасу тарихы» курсы Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 3 сәуірдегі №115 
бұйрығымен бекітілген. 2013-2014 оқу жылынан бастап жалпы білім беретін 
мектептердің 8-сыныптарында оқытылады. Оқу жүктемесінің көлемі аптасына 
1 сағат, оқу жылында 34 сағатты құрайды.  

Арнайы курс бағдарламасы жастарымызға тәрбие берудегі басты 
бағыттардың бірі ұлтаралық қарым-қатынас мәдениетін дамытуды 
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қарастырады. Бағдарламаның болашақ ұрпақты толерантты әрі өзге 
этностардың құндылықтарын құрметтейтін азамат ретінде тәрбиелеудегі 
маңызы зор.  

Курстың мақсаты: оқушыларға Қазақстанның көпэтносты қоғам ретінде 
қалыптасу тарихын белгілі заңдылықтар мен тарихи үдерістер негізінде 
таныстыру. Қоғамның тұрақтылығын қамтамасыз етудің маңызды жолдары мен 
шарттарын түсіндіру болып табылады.  

Оқыту міндеттері:  
– этнос ұғымының адам өміріндегі рөлін, оның басты белгілері мен 

қызметтерін көрсету;  
– Қазақстан аумағындағы этномәдени үдерістердің негізгі заңдылықтары 

мен ерекшеліктерін түсіндіру;  
– этносаралық қатынастардың қалыптасу тарихын кезеңдер арқылы ашып 

көрсету;  
– этностардың бай этникалық тарихы, мәдениеті және олардың қоғам 

өмірін ұйымдастырудағы қызметтерімен таныстыру;  
– көпэтносты, әрi көпконфессиялы қоғам құрудағы қазақстандық 

тәжiрибенің ерекшеліктерін айқындау.  
Курстың білім мазмұны келесі тарауларды қамтиды: «Этнос әлемі», «Көне 

және орта ғасырлардағы Қазақстанның этносаралық қарым-қатынас мәдениеті», 
«Көпэтносты Қазақстанның қалыптасу тарихы», «Тәуелсіз Қазақстан – 
көпэтносты және көпконфессиялы мемлекеттің жаңа үлгісі», «Қазақстан 
халқының ортақ салт-дәстүрлері мен мерекелері», «Қазақстан халқының 
ассамблеясы және этносаралық қатынастар».  

Этносаралық қатынастардың қалыптасу тарихы этностар өмірінің әртүрлі 
сатыдағы даму деңгейінің барлық қырларын қарастыратындықтан, пәнаралық 
байланыстар орната білудің мүмкіндігі өте мол. Пәнаралық байланыс белгілі 
бір этносқа ортақ фактілер, деректер, түсініктер мен идеялар бойынша 
жүргізіліп, оқушылардың оқу материалдарын шығармашылықпен игеруіне, оқу 
дағдылары мен икемділіктерін қалыптастыруға септігін тигізеді.Курс 
тақырыптарына байланысты пәндер тізімінен тек тарих, әдебиет сияқты 
гуманитарлық пәндерді ғана емес, жаратылыстану-математика цикліндегі 
пәндерді де көруге болады. Курстың нәтижесінде 8-сыныптың оқушылылары 
дайындық деңгейіне қойылатын талаптар бойынша тарихи құжаттармен өздік 
жұмыс жасауды, өткен материалдар бойынша жеке пікірін айта алуды және 
дәйектер негізінде өз көзқарасын қорғай алуды, қосымша мәліметтерді өз 
алдына іздестіруді үйренеді.  
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4 Қазақстанның инновациялық мектептерінде жүзеге асырылатын таңдау 
бойынша курстарының тақырыптары мен мазмұнын талдау  
 

Білім берудің жаңа ұлттық бәсекеге қабілетті моделінің стратегиялық және 
тұжырымдамалық бағдарлары зияткерлік ұлттың қалыптасуы, білім берудің 
халықаралық стандарттарына көшу, әлемдік білім беру кеңістігіне ықпалдасу, 
білім беру қызметтерінің сапасын арттыру болып табылады.  

Инновациялық білім беру бағдарламалары мен жобаларын әзірлеу, енгізу 
және тарату оларды іске асырудың ұйымдастырушылық-экономикалық 
механизмі болып табылады. Инновациялық білім беру өз мазмұнында белгілі 
инновацияларды, оқытуға деген жаңа көзқарасты, инновациялық формалар мен 
оны ұйымдастыру тәсілдерін, жалпы білім беру үдерісін қамтамасыз етудің 
принципиалды түрде жаңа технологиялары, сондай-ақ инновациялық 
нәтижелері мен өнімдерін қамтиды [20].  

Қазақстанның инновациялық мектептері – бұл Назарбаев Зияткерлік 
мектептері, Қазақ-түрік лицейлері, «Мирас» халықаралық мектептері, «Көгiлдiр 
желкен – Blue sail – Голубой парус», «Хэйлибэри» және басқалары.  

Инновациялық оқытудың мәні, алдымен, адамды, баламаларды саналы 
түрде таңдауға, қоршаған әлемнің өзгерістеріне оның тез бейімделуіне, 
белсенді өмірлік көзқарастың қалыптасуына және оның айналасында болып 
жатқан барлық өзгерістер үшін өз мойнына жауапкершілікті алуға, қиялдаудың 
жаңа формалары арқылы инновациялық ойлаудың дамуына ықпал етеді.  

XXI ғасыр басындағы Қазақстанның жеделдетілген әлеуметтік-
экономикалық дамуы техникалық, басқарушылық және көсемшілдік 
құзыреттері жоғары деңгейде қалыптасқан кәсіпқойларда шұғыл қажеттілігін 
туындатты, сондықтан 2008 жылы Қазақстан Республикасының Президенті 
Н.Ә. Назарбаевтың бастамасы бойынша Назарбаев Зияткерлік мектептерін 
(бұдан әрі - НЗМ) ашу жөніндегі жоба іске қосылды.  

НЗМ жүзеге асыратын барлық бағдарламалар, халықаралық деңгейде 
бәсекеге қабілетті Қазақстанның зияткерлік элитасын тәрбиелеу үшін іргетасты 
қалыптастыруға, жас қазақстандықтардың старттық зияткерлік әлеуетін және 
мықты денсаулығын қалыптастыруға бағытталған. Сонымен қатар, олар орта 
білімнің барлық жүйесін реформалауға бағытталған [21].  

Білім беру саласында қызмет көрсетудің жоғары сапасы мен НЗМ 
қызметінің нәтижелілігіне қол жеткізу үшін балаларды қолдау мақсатында 
арнайы іс-шаралар өткізіледі. Олардың бірі елімізде және шетелде физика, 
математика, химия, биология, сонымен қатар ағылшын тілінен (тілдік курстар) 
элективті курстарды ұйымдастыру болып табылады.  

Назарбаев зияткерлік мектептерінің үлгілік оқу жоспары инварианттық 
және вариативті бөліктерден тұрады. Үлгілік оқу жоспарының вариативтік 
бөлігі мектеп және оқушы компоненттерінен тұрады. Мектеп компонентінің 
ерекшелігі 1-12-сыныптардың оқушыларына элективтік курстар шеңберінде 
таңдауы бойынша білім беру курстарын үйренуге мүмкіндіктер болып 
табылады. Назарбаев зияткерлік мектептерінде элективтік курстар дегенде 
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білім беру бағдарламаларын іске асырудың ұйымдастыру формасы түсініледі. 
Элективтік курстар мектепте кадрлық ресурстарды ескерумен оқушылардың 
білім беру сұраныстарының негізінде қалыптастырылады. Элективтік курстар 
(ағылшын тілінен аударғанда Elect- «таңдау», «қалау») - бұл оқушы өз бетінше 
бағытын таңдайтын оқу үшін міндетті курстар.  

Жалпы білім беру дайындығын қамтамасыз ететін оқу курстарынан және 
жеке пәндер бойынша тереңдетілген дайындықты қамтамасыз ететін бейіндік 
курстардан айырмашылығы элективтік курстар әрбір оқушының жеке білім 
беру мүдделерін, сұраныстарын және бейінін қанағаттандыруға ықпал етеді. 
Элективтік курстар оқушыға оны қызықтыратын салада қосымша білім беруге 
бағытталған.  

Элективтік курстар мынадай бағыттарды қамтиды:  
– үлгілік оқу жоспарының оқу пәндері бойынша білімдерін тереңдетіп, 

кеңейтуге бағытталған пәндік курстар;  
– бірнеше оқу пәндері бойынша білімдерді қамтитын пәнаралық 

(кіріктірілген) курстар;  
– зияткерлік мектептердің жаратылыстану-математикалық бағытына 

сәйкес келетін техникалық-технологиялық курстар;  
– оқушылардың жобалау-зерттеушілік дағдыларын дамытуға және оларды 

ғылыми-зерттеу іс-әрекетімен айналысуға үйретуге бағытталған курстар;  
– оқушыларды, тұлғаны толық үйлесімді әрі қарай дамытуын анықтайтын, 

толеранттылық, жалпы адами құндылықтар, адамның құқықтары мен 
бостандықтарын құрметтеу негізінде, мәдениеттер диалогын, көпұлттық, көп 
мәдениетті және көп конфессиалды қазақстандық қоғамды құрметтеуді 
тәрбиелеуге бағытталған пәннен тыс курстар;  

– екінші шет тілін меңгеру бойынша курстар;  
– әлемнің жетекші университеттеріне оқуға түсуге және әрі қарай табысты 

оқу үшін IELTS, ESOL, TOEFL, SAT1, SAT2, SET халықаралық емтихандарын 
тапсыруға оқушыларды дайындау курстары.  

Элективтік курстардың мазмұны өмірмен тығыз байланысты, қолданбалы 
сипатты және жалпы КБББм-пен (кіріктірілген білім беру бағдарламалары) 
оқушылардың тұтас ғылыми әлем бейнесінің қалыптасуын қамтамасыз етуі 
қажет. Элективтік курстарды таңдау барысында оқушылар үшін өзектілік және 
жаңалық дәрежесіне, қызықтыру және дамыту әлеуетіне назар аудару керек. 
Бағдарламалардың мазмұны оқушылардың зияткерлік, шығармашылық, 
эмоционалдық қабілеттерін қалыптастыру қажет, белсенді оқыту әдістерін 
кеңінен қолдануды, қазіргі білім технологияларына бағытталуын жоспарлайды.  

Элективтік курс бағдарламасын бағалау өлшемдері.  
Оқушылар үшін жаңашылдық дәрежесі. Бағдарлама КБББ-да жоқ 

материалдарды қамтиды.  
Бағдарламаның ынталандыру әлеуеті. Бағдарламаның оқушыларды 

қызықтыратын мазмұны бар.   
Бағдарламаның дамыту әлеуеті. Бағдарламаның мазмұны оқушылардың 

зияткерлік, шығармашылық, эмоционалдық қабілеттерін қалыптастыру қажет, 
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белсенді оқыту әдістерін кеңінен қолдануды көздейді.  
Қойылған мақстаттарға сәйкес бағдарламаның мазмұндық желістерінің 

толықтығы мен аяқталуы.  
Ұсынылған материалдың байланыстылығы мен жүйелілігі. Мазмұны, 

кейінгі тақырыптарды зерделеу, бұған дейінгі немесе базалық курстар 
білімдерімен қамтамасыз ететіндей әзірленген; жеке және жалпы білімдер 
арасындағы байланыстар байқалады.  

Оқыту әдістері. Бағдарлама көбінесе белсенді оқыту әдістеріне 
негізделген (жобалау, зерттеушілік, ойын және т.б.).  

Бақылау дәрежесі. Бағдарламада оқытудан күтілетін нәтижелер мен оларға 
жетуді тексеру әдістері нақты анықталды.  

Ресурстар тұрғысынан қарағанда шынайылығы. Бағдарлама оқу-
әдістемелік және материалдық-техникалық құралдарды, мектептің кадрлық 
мүмкіндіктерін қолдану тұрғысынан қарағанда шынайы болып табылады.  

Бағдарламаның формальды құрылымы. Бағдарламада қажетті тараулардың 
болуы: түсінік хат, (міндетті мақсатты көздеумен), базалық (тақырыптық) 
мазмұн, оқытудан күтілетін нәтижелер, әдебиеттер тізімі.  

НЗМ элективтік курстарды екіге бөледі: ішкі және сыртқы. 11-кестеде 
Назарбаев Зияткерлік мектептерінде жүргізілетін ішкі курстар ұсынылған.  

 
11-кесте – НЗМ жүргізілетін таңдауы бойынша ішкі курстар  
 
№ Курстардың атауы  Сыныбы Курсты жүргізетін пән мұғалімі 
1 2 3 4 

1) Үлгілік оқу жоспарының оқу пәндері бойынша білімдерін тереңдету және кеңейтуге 
бағытталған пәндік курстар  

1 Математика, физика, химия, биология 
бойынша олимпиадалық есептерді шығару 

7-10 Оқушыларды олимпиадаларға 
дайындауда тәжірибесі бар физика, 
химия, биология мұғалімдері 

2 Генетика ғажайыптары. Діндік жасушалары. 
Клондау. Адамның өлмеу және өмірін ұзарту 
мәселелері. 

8-12  биология мұғалімі 

3 Математика, физика, химия бойынша 
стандарттық емес есептерді шығару  

7-11 Математика, физика, химия 
мұғалімдері  

4 Комбинаторика және ықтималдық негіздері  7-8 Математика мұғалімі 
5 Графтар теориясы арқылы математикалық 

есептерді шығару  
11 Математика мұғалімі 

6 Математиканың калаулы сұрақтары  9-12 Математика мұғалімі 

7 Improve your English Grades! (Ағылшыныңды 
жетілдір!) 

7-11 Ағылшын тілі мұғалімі 

8 Тілдік дағдыларды дамыту: әдеби 
шығармалар мәтіндерін кешеңді талдау 
арқылы тыңдау, сөйлеу, оқу және жазу  

7-10 Қазақ, орыс, ағылшын тілдерінің 
мұғалімдері  

9 Қазақстандағы альтернативтік энергетиканың 
даму көздері мен перспективалары  

7-11 Физика мұғалімі 

10 Катализ және катализаторлар  8-11 Химия мұғалімі 
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11-кестенің жалғасы  
1 2 3 4 

2) бірнеше оқу пәндері бойынша білімдерді қамтитын пәнаралық (кіріктірілген курстар) 
курстар  
1  Математикалық жолмен химиялық, 

физикалық есептерді шығару 
7 Математика, физика, химия 

мұғалімдері 
2  Математикалық жобалау 11-12 Математика, информатика 

мұғалімі  
3  Экология және тұрақты даму  8-11 Химия, биология мұғалімдері  
4  Қазақстандағы дәрі-дәрмектер және олардың 

фитохимиялық құрамы 
8 Химия, биология мұғалімдері  

5  Бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы 
графика функцияларын зерттеу  

9-10 Математика, информатика 
мұғалімдері 

6  Компьютерлік физика 9-11 Физика, информатика 
мұғалімдері 

7  Биоинформатикаға кіріспе 9-11 Биология, информатика 
мұғалімдері 

8  Өнер, сәулет саласындағы геометрия  9-10 Математика, өнер мұғалімдері 
3) жаратылыстану-математикалық бағытқа сәйкес келетін техникалық-технологиялық 
курстар  

1 Эксперименттер призмасы арқылы физика  7-10 физика мұғалімі 
2 Биотехнология және адам денсаулығы  9-12 физика мұғалімі 
3 Нанобөлшектер мен айналамыздағы наноәлем  9-12 химия, физика мұғалімдері 
4 Робототехника 8-12 информатика мұғалімі 
5 РНР бағдарламасы арқылы динамикалық 

сайттарды жасау  
12 информатика мұғалімі 

6 Компьютерлік графикадан бастап анимацияға 
дейін 

7-10 информатика мұғалімі 

7 Тамақ өнімдері мен дәрі-дәрмек заттарды 
өндеудегі химиялық технологиялар  

11 химия мұғалімі 

4) оқушылардың жобалау-зерттеушілік дағдыларын дамытуға бағытталған және ғылыми-
зерттеу іс-әрекетімен айналысуға үйрететін курстар  

1 Химиялық зерттеулер әлемінде 7-8 химия мұғалімі 
2 Айналамыздағы және ішіміздегі химия  7-8 химия мұғалімі 
3 Физикалық академия 8 физика мұғалімі 
4 Журналистика. Қаламды сыңау  7-12 қазақ, орыс тілдерінің 

мұғалімдері 
5 Айналамыздағы және ішіміздегі геометрия  7-11 математика мұғалімі 
6 Химия бойынша қызықты сынаулар 8 химия мұғалімі 
7 Аналитикалық химия бойынша 

эксперименталды және сапалы есептерді 
шығару  

9 химия мұғалімі 

8 Практикалық және тәжірибелік физика 12 физика мұғалімі 
9 Қолданбалы электродинамика 9-11 физика мұғалімі 
10 Өсімдіктерді клондык микрокөбейту 7-11 биология мұғалімі 
11 Объективтік-бағдарланған бағдарламалау  11-12 информатика мұғалімі 
12 Айналамыздағы және ішіміздегі физика  7-9 физика мұғалімі 
13 Ойлап шығару есептерін шешу және 

теориялық негіздер  
10-11 Математика, физика, химия 

мұғалімдері 
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11-кестенің жалғасы  
1 2 3 4 
14 Қызыкты математика, физика, биология, 

химия әлемінде 
1-5 Математика, физика, химия, 

биология мұғалімі 
15 Delphi ортасында жобаларды жасау 7-10 информатика мұғалімдері 

5) Оқушыларды, тұлғаны толық үйлесімді әрі қарай дамытуын анықтайтын, толеранттылық, 
жалпы адами құндылықтар, адамның құқықтары мен бостандықтарын құрметтеу негізінде, 
мәдениеттер диалогын, көпұлттық, көп мәдениетті және көп конфессиалды қазақстандық 
қоғамды құрметтеуді тәрбиелеуге бағытталған пәннен тыс курстар  
 

1 1 7-12 7-12 
2 Мақсатқа жетудің тиімді жолдары 

(көшбасшылық қасиеттерін дамыту) 
7-10 Сертификатталған 

жаттықтырушы мұғалім 
3 Карьераны дамыту курсы  7-10 Сертификатталған 

жаттықтырушы мұғалім 
4 Ғаламдық мәселелер туралы сөйлеу қабілетін 

дамыту 
10-11 Ғаламдық перспективалар мен 

жобалық жұмыс мұғалімі 
5 Мәдениеттану  12 Тарих мұғалімі 
6 Риторика 7-9 қазақ, орыс тілдерінің 

мұғалімдері  
7 Шешендік өнер 7-10 қазақ, орыс тілдерінің 

мұғалімдері 
8 Адамзат тарихындағы әлем соғыстары  9-10 Тарих мұғалімі 
9 Әлем-табиғат-қоғам (экономиканы 

жандандыру мәселелері) 
11-12 Ағылшын тілін білетін экономика 

және география мұғалімі  
7) IELTS, ESOL, TOEFL, SAT1, SAT2, SET әлемнің жетекші университеттеріне оқуға түсуге және 
әрі қарай табысты оқуға халықаралық емтихандарды тапсыруға оқушыларды дайындау 
курстары  
 

1 IELTS халықаралық емтиханына дайындық 9,11 Ағылшын тілі мұғалімі 
2 SET (математика) емтиханына дайындық 11, 12 Ағылшын тілін білетін 

математика мұғалімі  
3 SET (физика) емтиханына дайындық 11, 12 Ағылшын тілін білетін физика 

мұғалімі 
4 SET (химия) емтиханына дайындық 12 Ағылшын тілін білетін химия 

мұғалімі  
5 SET (биология) емтиханына дайындық 12 Ағылшын тілін білетін биология 

мұғалімі  
6 SET (сын тұрғысынан ойлау) емтиханына 

дайындық 
12 Ағылшын тілін білетін тарих 

мұғалімі  
7 SET (география және экономика) емтиханына 

дайындық 
12 Ағылшын тілін білетін экономика 

және география мұғалімі 
8 SET PREPARATION CLASSES 12th grade  12 Ағылшын тілі мұғалімі 

6) екінші шет тілін меңгеру бойынша курстар  
 

1 Қытай тілін үйренеміз  7-10 қытай тілі мұғалімі 
2 Неміс тілін үйренеміз 7-10 неміс тілі мұғалімі 

3 Француз тілін үйренеміз  
 

7-10 француз тілі мұғалімі 

58 
 



Әрбір мектеп өз бетінше элективті курстар мен олардың бағдарламаларын 
анықтауға құқылы, бірақ негізгі мектептегі «Робототехника» элективті курсы 
мен 11-12-сыныптағы «Халықаралық емтихандарға дайындық» курсы міндетті 
болып есептеледі.  

Оқушыларға арналған «Робототехника» элективті курсын Назарбаев 
Университетінің робототехника оқытушылары әзірледі. Аталған бағдарлама 
жобаларды әзірлеу қағидасы бойынша құрылған практикаға бағыттау негізінде 
жүзеге асырылады.  

Оқушыларды конструкторлық тәжірибе жинақтауға оқыту алдыңғы 
қатарлы оқу платформасы болып табылатын VEX Robotics оқу конструкторлары 
базасында жүзеге асырылады. Бұл тәжірибе өз әлеуетін толық ашуға және ХХІ 
ғасырда табысқа жету үшін өмірлік маңызды білімдері мен дағдыларын 
дамытуға мүмкіндік береді. Оқушылардың бағдарламаны меңгеруі оларға 
математикадан, физикадан, информатикадан алған білімдерін 
робототехникалық жүйелердің практикалық қосымшаларында зерттеушілік, 
дизайнерлік және коммуникативтік дағдыларын дамыта отырып, білімдерін 
қолдануға мүмкіндік береді.  

Дайындық нәтижесінде «Халықаралық емтихандарға дайындық» элективті 
курстарында 11-12-сынып оқушылары SAT және EILTS табысты тапсырады.  

IELTS-ке дайындық бойынша элективті курс оқушыларды тереңдетіп 
дайындау үшін қажет, себебі оқушыларға қызметтің негізгі түрлері бойынша 
білімді тереңдету жолымен ағылшын тілі бойынша білімді кеңейтуге мүмкіндік 
береді. Курстың өзектілігі оқушыға білім беру перспективасы тұрғысынан өз 
әлеуетін бағалауға, IELTS форматында талаптар деңгейінде жұмыс тәжірибесін 
жинақтауға, жаңа нысандағы емтиханға, олимпиада мен байқауларға қатысуға, 
сонымен қатар бейіндік мектепте табысты оқуға мүмкіндік береді.  

Ұсынылып отырған «Қызықты физика» элективті курсының 
бағдарламасы пәнге деген қызығушылығын арттыру, оқушылардың 
зерттеушілік дағдыларын қалыптастыру, физика бойынша білімдерін 
тереңдету, кеңейту үшін ұсынылады, сонымен қатар сабақтардың жеке 
фрагменттерін физика сабақтарында қолдануы мүмкін.  

Элективті курс орта буын оқушыларының бейіндікке дейінгі 
дайындығының маңызды мазмұнды бөлігі болып табылады. Аталған элективті 
курс зерттеушілік және құрылымдық іс-әрекетпен байланысты әртүрлі 
деңгейдегі тапсырмаларды өз бетімен орындауға мүмкіндік береді, физикаға 
пән ретінде қызығушылығын артады және курс сабақтарында алған білімдерін 
адамның іс-әрекетінің түрлі салаларында қолдануға болатынын көрсетеді. 
Бақылау және тәжірибе туралы білімдерінің көзі болып табылатындықтан 
оқушылар зерттеуші-физик қызметін атқарады. Өздік, практикалық 
жұмыстарды орындау физикалық эксперименттің оқытылатын теориялық 
материалмен байланысын қамтамасыз етеді, бұл жағдай балаларға өз бетімен 
жалпылаулар мен қорытындылар жасауға мүмкіндік береді.  

Аталған «Компьютерлік графикадан анимацияға дейін» элективті курсы 
оқушылардың танымдық белсенділігінің; шығармашылық ойлау қабілетінің, 
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информатикаға және ең маңыздысы мамандықтар әлеміндегі кәсіби бағдарлау 
қызығушылығының дамуын қамтамасыз етеді. Компьютердегі графикамен 
жұмыс күннен-күнге кез келген адамның компьютерлік сауаттылығының 
ажырамас бөлігі болып келе жатыр.  

Курсты меңгеру барысында алған білімдерін оқушылар әртүрлі білім 
саласында қолдана алады: физика, химия, биология және т.б., сонымен қатар 
олар үш өлшемдік жобалау, анимация, бейнемонтаж саласында шеберлігін әрі 
қарай жетілдіре алады.  

Сыртқы элективті курстар танымал жетекші білім және ғылым 
ұйымдарының базасында жүргізіледі. Курстың тақырыптары оқушыларда 
тілдік дағдыларды және бейіндік пәндер бойынша машықтарын дамытумен 
байланысты.  

Элективтік курстар Қазақстанда, Ресейде, Сингапурда, Ұлыбританияда, 
АҚШ-та және басқа да елдердің әлемге танымал білім беру ұйымдары және 
жоғары технологиялық кәсіпорындарының базасында өткізіледі: Колмогоров 
атындағы СУНЦ, Джонс Хопкинс Университетінің дарынды жастар 
орталығының жазғы лагері (CTY), The Bell Educational Services Ltd., ГБОУ В.Н. 
Челомей атындағы «Халықаралық ғарыш мектебі», F1F Technologies LLP, 
Ұлыбритания Корольдік институты, «Фитохимия» Халықаралық ғылыми-
өндірістік холдинг» АҚ, «Қазақ ауыл шаруашылығы өнімін өңдеу ғылыми-
зерттеу институты» ЖШС және т.б.  

В.Н. Челомей атындағы Халықаралық ғарыш мектебінде оқушылар 
аэроғарыштық білім беру жобалары бойынша «Байқоңыртану», «Ғарыштағы 
сабақтар», «Ғарыштық моделизм», «Ғарыш астрономиясы» және басқа да оқу-
танымдық сабақтарды өтеді. Жұлдызды аспан мен ғаламшардың нағыз 
астрономиялық бақылаулары жүзеге асырылады. Оқушылар өз көздерімен 
«Энергия», «Буран», «Зенит» ракета тасымалдауыштарының монтаждық-сынау 
кешендерін, алыс ғарыш байланысының «Сатурн» кешенін, «Союз» старттық 
кешенін, Гагарин старттық кешенін көреді.  

НЗМ оқушылары Джонс Хопкинс университетінің дарынды жастар 
орталығында (CTY), Карлайл қ., Пенсильвания штатында, АҚШ-та элективті 
курстардан өтті:  

«Ықтималдықтар мен ойындар теориясы» - ықтималдықтар мен ойындар 
теориясын зерделеу студенттерге математика білімдерін шынайы жағдайларда 
қолданудың тиімді тәсілі болып табылады.  

«Жоғары мектеп химиясы» – курс орта мектептегі химияның жылдық 
кіріспе курсына енгізілген материалды қамтиды. Оқушылар, кем дегенде 
жиырма сағат байланыс уақытын зертханада өткізеді.  

«Физика (жеделдетілген курс)» – аталған курста оқылатын тақырыптар 
Ньютон механикасын, толқын қозғалуын, геометриялық және толқындық 
оптиканы, электр қуаты мен магнетизмді, термодинамика мен бастауыш қазіргі 
физиканың сұлбаларын қамтиды.  

«Электротехника» – оқушылар қазіргі электроникадағы ең маңызды 
физикалық қағидаларының бірі ретінде электромагнитті құбылыстарды және 
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олардың практикада және әртүрлі құрылғыларда қолданылуын зерделейді. 
Олар Ом заңы және Кирхгоф заңдары сияқты математикалық құралдарды 
қолдану арқылы баламалық құрылғылар макеттерін жасайды.  

«Криптология» – бұл құпия хатын жасау үшін кодтар мен шифрларды 
зерделейтін ғылым. Математиканың аталған курсында оқушылар құпия хатты 
жазу үшін әртүрлі бастауыш білім беру әдістерін зерделеуден бастайды: 
дөңгелек шифрлары, Цезарьдың өтуі, моноалфавиттік ауысым, Винжер шифры 
және т.б.  

Ауқымы тар бейіндегі тақырыптарды оқу қарастырылған элективті 
курстарды жүргізу кезінде, оқушыларда оларды оқығаннан кейін зерттеулер 
мен жаңа ғылыми жобалардың әзірленуіне алып келетін идеялар мен сұрақтар 
пайда болады.  

Осылай, мысалы, Қарағанды қаласындағы тікелей эксперименталды және 
клиникалық фармакология зертханаларындағы «Фитохимия» элективті 
курстарында оқушылар өсімдіктердің эндемиялық және дәрі-дәрмектік 
түрлерінің биотехникалық сақтау тәсілдерін зерделеді, «Фитостероидтер», 
«Өсімдіктердің алкалоидтері мен оларды химиялық зерттеу» және т.б. 
тақырыптарда практиканы жүзеге асыратын ғалымдардың дәрістерін тыңдады.  

Кейінен, кейбір оқушылар химиялық қоспаларсыз, барынша өсімдік 
компонентін сақтайтын тамақ өнімі мен жуу құралдарын өңдеу бойынша 
зерттеулермен айналысты.  

Назарбаев Зияткерлік мектептері элективті курстар мазмұнын жетілдіруді, 
оқушыларды жаратылыстану-ғылыми бағыттағы үлкен мұражайлардың құнды 
материалдарына және еліміздегі және шетелдегі оқу орындарының үздік 
зертханалары базасына негізделген жан-жақты зерттеулерді тарту мақсатында 
курстарды ұйымдастыруды жоспарлайды [22].  

Сонымен қатар Қазақ-түрік лицейлері (бұдан әрі – ҚТЛ) Қазақстандағы 
инновациялық мектептер болып саналады.  

ҚТЛ-дың басты ерекшелігі – оқыту төрт тілде жүргізіледі: қазақ, орыс, 
ағылшын және түрік. Қазіргі таңда, ҚТЛ-де әлемдік білім беру стандарттарына 
жауап беретін көптілді білім беру принципі енгізілген [23]. 12-кестеде «Нұр 
Орда» халықаралық мектеп-лицейінде өткізілетін таңдауы бойынша курстары 
көрсетілген.  

«Ағылшынша тілдесейік» 7-9-сыныптардағы (барлығы – 68 с., аптасына 
2 с.) таңдауы бойынша курсының мақсаттары: оқушының жеке тұлға болып 
қалыптасуына және оның тұтастай дамуына ықпал ету, сөйлеу қызметінің 
негізгі түрлеріндегі қарапайым шет тілдік коммуникативтік құзыреттің 
қалыптасуы, төменгі сынып оқушыларының эмоционалдық, шығармашылық, 
әлеуметтік, қатысымдық және тілдік қабілеттерінің дамуы, ағылшын тілінде 
қарым-қатынас жасай алу негіздерін меңгеруі [24].  

«Физика және электротехника» таңдау бойынша курсы 10-11- 
сыныптарда өткізіледі (барлығы – 34 с., аптасына 1 с.). Бұл курс ғылым мен 
техниканың даму бағыттарымен, құралдардың, техникалық құрылғылардың, 
технологиялық қондырғылардың жұмыс істеуінің физикалық негізімен 
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таныстыру нәтижесінде оқушылардың политехникалық білімдерінің негізі 
қаланады. Олардың теориялық және қолданбалы білімдерді меңгеруі 
зертханалық жұмыстарды орындауы мен есептер шығару барысындағы 
политехникалық білім беру міндеттері шешіледі [25].  

 
12-кесте – «Нұр Орда» мектеп-лицейінің таңдау курстары  
 

Таңдауы бойынша курстары  Таңдауы бойынша курстар  
Мектеп компоненті есебінен 
өткізілетін курстардың атауы  
 

Сыныптар  

Ағылшынша тілдесейік 7-9 Бакирова Ж.Қ./ағылшын тілі 
Иманғалиев Н.К./ағылшын тілі 
Сарбасов Е.Е./ағылшын тілі 

Түрікше тілдесейік 7-9 Кая Н./түрік тілі 
Арслан Мухаммед Б./түрік тілі 
Ерен М./түрік тілі 

Тіл мәдениеті 8-9 Қозыбай Н.Н./қазақ тілі 
Молдабекова Р.А. /қазақ тілі 

Абайтану 10-11 Абдрасилов Е./қазақ тілі 
Өлкетану 7 Жекенова Ж.С./география 
Физика және электротехника 10-11 Тусюбжанов А.Б./физика 
Дифференциалдық және интегралды 
есептеулер 

10 Қожахметов Қ.Б./математика 

Параметрлік есептер 1 Қожахметов Қ.Б./математика 
Елтану 10-11 Байзильдина С.С./география 
Генетика негіздері 10-11 Эрметов Б.Т./биология 
Қолданбалы химия  10-11 Саматов А.М./химия 

Канмаз Х./химия 
Қолданбалы информатика 10-11 Абылаев Ф.Т./информатика 

 
«Елтану» курсы 10-11 сыныптарда өтеді (барлығы – 34 с., аптасына 1 с.). 

Қазіргі кезде елдер арасында әлеуметтік, саяси, экономикалық және мәдени 
қарым-қатынастар қарқынды дамуда. Сондықтан да мектеп оқушыларының 
дүние жүзі елдерінің табиғаты мен шаруашылығы жөнінде білім негіздерін 
қалыптастыратын пән ретінде географияның маңызы артады. Аталған курс 
білімдерін меңгере отырып, оқушы географиялық білімдерін жетілдіріп қана 
қоймай, қоғамда болып жатқан өзгерістер мен оқиғаларға баға бере алатын 
саяси сауатты, салауатты өмір салтын серік еткен, мәдениетті тұлға болып 
қалыптасады және де дүниені танып білуге деген құштарлығы, ынта-ықыласы 
артады [26].  

«Қолданбалы химия» таңдау бойынша курсы 10-11 сыныптарда өткізіледі 
(барлығы – 34 с., аптасына 1 с.). Аталған курстың бағдарламасы табиғатта, 
тіршілікте кездесетін химиялық үрдістердің нәтижесінде пайда болған 
заттардың тірі организмге тигізетін зиянын сабақтастық ұстанымымен оқып 
білуді үйретеді.  

Курстың мақсаты: оқушылардың химия ғылымына деген қызығушылығын 
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арттыру; танымдық белсенділігін терендету; химия пәні бойынша 
зерттеушілікке, терең білімдерді меңгеруге деген белсенділікті 
қалыптастырады [27].  

«Тіл мәдениеті» таңдауы бойынша курсы 10-11-сыныптарда өткізіледі 
(барлығы – 34 с., аптасына 1 с.). «Тіл мәдениеті» курсының бағдарламасы 
оқушылардың сөйлеу мәдениетін жетілдіру, қарым-қатынастың барлық 
түрлеріне сай келетін коммуникативтік дағдыларын дамыту, шешендікке баулу, 
интеллектуалдық қабілеттерін арттыру [28].  

«Дифференциалдық және интегралдық есептеулер» курсы 10-сыныпта 
өткізіледі (барлығы – 34 с., аптасына 1 с.). 10-сыныпқа арналған математика 
курсы әлемнің біртұтас бейнесін қалыптастыруға, жалпы ғылыми және 
интеллектуалдық біліктерді меңгертуге мүмкіндік береді. Дифференциалдық 
есептеулер оқушының математикаға деген ықыласын оятуға, қызықты 
есептерді шешу арқылы жаңа әдіс-тәсілдермен, идеялармен танысуға; 
математика жөніндегі түсінігі, математикалық ой-өрісінің кеңеюіне ықпал 
етеді. Негізгі міндеті – оқушының шығармашылық ойлау қабілетін ақпаратқа 
сыни көзқарасы, ізденушілік қабілетін қалыптастыру [29].  

«Түрікше тілдесейік» курсы 7-9-сыныптарда өткізіледі (барлығы – 34 с., 
аптасына 1 с.). Әлемдік өркениетке ілесе отырып, мемлекетіміздің халықаралық 
деңгейде әр салада түбегейлі өзгерістер енгізуі, достық, ынтымақтастық 
қатынастар орнатуы, шет тілінің маңыздылығын арттырып отыр. Түрік тілін 
үйрене отырып оқушы өз білімін шыңдайды, басқа ел туралы кең көлемде 
мәліметтер алады, салт-дәстүрлерін, мәдениетін таниды [30].  

«Қолданбалы информатика» курсы 10-11-сыныптарда жүргізіледі. 
(барлығы – 34 с., аптасына 1 с.). Аталған курс оқушылардың ойлау, танымдық 
және шығармашылық қабілеттерін дамытуды, жалпы адамзаттық құндылықты 
дамытуды, табиғатқа ғылыми көзқарасын, адамның дүниетанымдық 
көзқарасына алғышарт болып табылатын әлеуметтік маңызды бағдарларын, 
түрлі мәселелерді шешуде алған білімін шығармашылықпен қолдану 
дағдыларын қалыптастыруды көздейді [31].  

«Генетика негіздері» курсы 10-сыныпта оқытылады (барлығы 34 сағат, 
аптасына – 1 сағаттан). Осы курста оқытылатын мәселелердің бір қатары 
интегративтік сипатта болатынын атап өткен жөн. Оны игеруде оқушылармен 
жаратылыстану топтамасы (химия, физика, математика) және қоғамдық 
пәндерді (география, қоғамтану және құқық) оқу кезінде алынған білім үлкен 
рөл атқарады.  

Сонымен қатар, «Адам генетикасы» элективті курсын зерделеу 
оқушылардың қазіргі жалпы биологиялық ғылымның ең өзекті салаларының 
бірі бойынша білімдерін ғана қалыптастырып қана қоймай, сондай-ақ әлемнің 
тұтас бейнесі және ондағы өз орны, қазіргі адамның рөлі мен қызметі туралы 
түсінігін қалыптастырады [32].  

Сонымен қатар, 13-кестеде көрсетілген Алматы қаласының білім 
басқармасының арнайы мектеп-лицей-интернатының таңдауы бойынша 
курстарына талдау жасалды.  
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13-кесте – Алматы қаласы білім басқармасының қазақ-түрік арнайы мектеп-
лицей-интернатының таңдауы бойынша курстары  
 
Мектеп компоненті есебінен 
өткізілетін курстардың атауы  

Сыныптар Курсты жүргізетін пән 
мұғалімі  

Өлкетану 7 Б. Балкыбек / география 
мұғалімі 

Түрік тілі 7-8 С. Екер/ түрік тілі мұғалімі  
Абайтану 9 А. Кадырқұлова / қазақ тілі 

мен әдебиет мұғалімі 
Алгебралық теңдеулер мен 
теңсіздіктерді логикалық шешу 
жолдары  

10-11 Е. Ишмухаметов / математика 
мұғалімі 

Математикалық талдаудың 
теориялық негіздері  

10-11 Р. Султамуратов / математика 
мұғалімі 

Экономикалық сауаттылық 
әліппесі  

10-11 Э. Шотанова / география 
мұғалімі  

 
«Математикалық талдаудың теориялық негіздері» 10-11-сыныптардың 

оқушыларына арналған курстың оқу бағдарламасы (барлығы – 68 с., аптасына 
2 с.) мектептегі математикалық білім берудің мынадай жалпы мақсаттарын 
анықтайды: практикалық іс-әрекетте қолдануға қажет нақты математикалық 
білімдерін, аралас пәндерді зерделеу және білім алуды әрі қарай жалғастыру 
үшін меңгеру; оқушылардың зияткерлік дамуы, математикалық іс-әрекет үшін 
қажет оқушылардың ойлау қабілетін қалыптастыру; логикалық және 
абстрактілі ойлауды дамыту; өздігінен білімін жетілдіруді, еңбек сүйгіштікті, 
зерделеу материалына деген шығармашылық көзқарасты және өз іс-әрекетін 
бара-бар бағалау қабілетін тәрбиелеу [33].  

10-11-сынып оқушыларына арналған «Алгебралық теңдеулер мен 
теңсіздіктерді логикалық шешу жолдары» (барлығы – 68 с., аптасына 2 с.) оқу 
бағдарламасының негізгі міндеті – қазіргі қоғамның әр мүшесіне күнделікті 
өмірі мен еңбек әрекетіне қажет математикалық білімдер мен дағдылары 
жүйесін толық және саналы түрде оқушылардың меңгеруін қамтамасыз ету. 
Негізгі міндетті шешумен қатар аталған курсты оқыту оқушылардың пәнге 
деген тұрақты қызығушылығын, олардың математикалық қабілеттерін анықтау 
және дамыту, математикамен, ЖОО оқуға дайындықпен тығыз байланысты 
мамандықтарға бағдарлауын жоспарлайды [34].  

10-11-сыныптарға арналған «Экономикалық сауаттылық әліппесі» курсын 
оқыту (барлығы – 34 с., аптасына 1 с.) мынадай мақсаттарға жетуге 
бағытталған: ойлаудың экономикалық бейнесін дамыту; экономикалық 
пәндерді оқыту барысында экономикалық білімдер мен қызығушылықты 
қалыптастырудағы қажеттілік; жеке өз тағдырын өзі шешу мен өз орнын өзі 
табу қабілетін қалыптастыру; экономикалық шешімдер үшін жауапкершілікке 
тәрбиелеу; еңбекке және кәсіпкерлік іс-әрекетке деген құрметін тәрбиелеу; 
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экономикалық пәндерді колледждер мен жоғары оқу орындары әрі қарай оқыту 
үшін немесе өз бетімен білім алу үшін Қазақстанның экономикасы туралы білім 
беру жүйесін меңгеру; типтік экономикалық міндеттерді шешу үшін алған 
білімдері мен дағдыларын қолдану тәжірибесін қалыптастыру; жалданған 
қызметкер ретінде болашақ жұмысы үшін және экономикалық салада өз 
білімдерін тиімді жүзеге асыру үшін, өз орнын табу үшін экономикалық 
білімдерді игеру [35].  

Қазақстанның инновациялық мектептері арасында білім беру нарығында 
1995 жылдан бастап жұмыс істейтін «Көгiлдiр желкен - Blue sail - Голубой 
парус» атты ірі мемлекеттік емес мекемеге назар аудару қажет. 2001 
жылдан бастап «Көгілдір желкен» ҚР Білім және ғылым министрлігінің ресми 
эксперименталды алаңы болып табылады, мұнда қазақстандық ұлттық білім 
беру жобасы жасалды, университеттік сыныптар ашылды, 12 жылдық мектеп 
және бейіндік мектеп аясында эксперимент өткізу әрі қарай жалғастырылуда.  

Осыған байланысты, ҚР білім беру ұйымдарының оқу жоспарларының 
базистік компоненті толық көлемде орындалады.  

Вариативтік бөлімі мынадай мүмкіндіктер береді:  
− мемлекеттік және ағылшын тілін тереңдетіп оқыту;  
− қосымша таңдауы бойынша бір немесе екі шет тілін - неміс, француз 

немесе қытай тілін;  
− информатиканы ерте 5-сыныптан бастап оқыту (сонымен қатар 

компьютерлік сауаттылық негіздерін балалар балабақшадан бастап үйренеді);  
− таңдалған ЖОО бейініне сәйкес қолданбалы, арнайы курстар, 

факультативтік сабақтар деңгейінде 10-сыныптан бастап таңдап алған бағыты 
бойынша бейіндік оқыту;  

− пәндік циклдер мен таңдауы бойынша пәндер арасындағы оқытуды 
баланстандыру.  

Қойылған міндеттерді шешу үшін әр оқушының қабілетін шешуін, оқыту 
деңгейі әртүрлі оқушының педагогикалық қолдауын қамтамасыз ету. Сабақтың 
технологиялық картасы оқушыны үш деңгейі бойынша барлық кезеңдердегі 
жұмысқа қосуды қарастырады – алдын ала оза оқыту, стандарт, түзеу. Жаңадан 
келген оқушыларды педагогикалық қолдау бағдарламасы негізгі пәндер 
бойынша қабылдау тестілеуін (орыс тілі, математика, оқу техникасы, қазақ 
және ағылшын тілі), психикалық үдерістер диагностикасын талдау 
материалына негізделген және оқушыны жеке бағдарлама бойынша дамыту мен 
оқытуды қамтиды.  

Екінші сабақ кестесі пәндік және пәндік емес үйірмелерді, спорт 
секцияларының жұмысын, оқу-танымдық экскурсияларды өткізуді, 
оқушылардың еңбектерін республикалық газеттер мен журналдарға 
жариялауды қамтиды; «Көгілдір желкен» филиалы базасындағы Шучье 
сауықтыру кешенінде каникулды өткізу.  

«Көгілдір желкен» мектебі қоғамдық-гуманитарлық бағыт бойынша 
жұмыс жасайды. 14-кестеде таңдауы бойынша курстар туралы ақпарат 
келтірілген.  

65 
 



14-кесте – «Көгілдір желкен» білім беру мекемесі филиалының таңдауы 
бойынша курстары  
 

Таңдауы бойынша курстар  Курсты жүргізетін пән мұғалімі  
Оқушы компоненті есебінен жүргізілетін 
курстардың атауы  

Сыныптар 

Есептерді шығару бойынша практикум  
(математика) 

5-8, 10-11- 
сыныптар 

Жүсіпова Д.Б. – математика 
мұғалімі 

Мәтінді лингвостилистикалық талдау  10-11-сынып Жүкенова Г.Н. – орыс тілі және 
әдебиет мұғалімі  

Өлкетану 5, 7-сынып Москаленко О.Н. – тарих 
мұғалімі  

Елтану 10-11-сынып Жұмағұлова Г.У. – ағылшын 
тілі мұғалімі  

Сауатты жазуға үйренеміз  9-сынып Ананьева М.З. – орыс тілі және 
әдебиет мұғалімі  

 
9-сынып оқушыларына арналған орыс тілі пәні бойынша «Сауатты 

жазуға үйренеміз» атты элективті курс бағдарламасы аптасына 1 сағат, жылдық 
жүктеме 34 сағатты құрайды.  

Бағдарлама білім беру үдерісінде орыс тілінің негізгі тақырыптары мен 
тараулары бойынша білім алушыларға алған білімдерін қайталауға және 
бекітуде көмек көрсететін бейіндікке дейінгі дайындық туралы негізгі жалпы 
білім беру стандарттары мен нормативтік құжаттар негізінде құрастырылған.  

Аталған курстың жаңалығы таңдап қолдануға болатын орыс тілінің әртүрлі 
тапсырмаларының үлкен санын ұсынуда көрініс табады. Мәтіндерді таңдау, 
көркем әдебиет мәтіндерін адами және этикалық тәрбиелеу тұрғысынан және 
өзің тексеруге назар аудару, тіл мен әдебиеттің кіріктірілуін есепке алу арқылы 
жүзеге асырылады.  

Курстың мақсаты мен міндеттері теориялық білімдерді тереңдету мен 
жүйелеуде көмек көрсету, сауатты жазу дағдыларын қалыптастыру және бекіту, 
грамматикалық талдауды дұрыс жасау.  

Курсты меңгеру нәтижесінде мынадай күтілетін нәтижелер жоспарланған:  
− сөзді грамматикалық талдаудың барлық түрлерін жүзеге асыру 

дағдысын меңгеру;  
− әдебиет және лингвистика саласындағы жаңа білімдерін қалыптастыру;  
− өз бетімен жұмыс істеу дағдысын жетілдіру;  
− ғылыми әдіс туралы түсінігін тереңдету (проблеманы анықтау, мәтінді 

талдау әдісі мен жолдарын таңдау), өзінің ізденіс нәтижелерін 
интерпретациялауға үйрету.  

Аталған курс тілдік, лингвистикалық, коммуникативтік және ақпараттық 
құзыреттіліктерін қалыптастыруды қамтамасыз етеді. Курс мынадай 
тараулардан тұрады: «Фонетика және орфография», «Сөзжасам және 
орфография», «Морфология және орфография» [36].  

Орыс тілі пәнінен 10-сынып оқушыларына арналған «Мәтінді 
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лингвостилистикалық талдау» элективті курсы базистік пәндер мазмұнын 
дамытатын курстар тобына жатады. Курс оқушылардың орыс тілі сабағында 
алатын білімдері мен дағдыларын кеңейтуге және тереңдетуге бағытталған. 
Курс, пәндік құзыреттілігін арттыру міндетін шеше отырып оқушыларды 
көркем мәтінді толық жан-жақты талдаудың екі негізгі аспектілерінің бірімен – 
көркем мәтінді лингвостилистикалық талдаумен (екінші болып 
әдебиеттанушылық талдау саналады) таныстырады. Курс жылына 34 сағатты 
құрайды.  

Курстың мақсаты: оқушыларға лингвостилистикалық талдау бойынша 
практикалық жұмыс барысында сөз өнері феномені ретінде мәтінді түсіну үшін 
лингвистикалық және тілдік құзыретті қалыптастыруға, мәтінді талдау 
дағдысын дамытуға, орыс тілі бойынша Ұлттық бірыңғай тестілеуге (бұдан әрі - 
ҰБТ) дайындалуға көмектесу [37].  

Мектепте математиканы оқытудың негізгі міндеті оқушылардың қазіргі 
қоғамның әр мүшесіне күнделікті өмір мен еңбек іс-әрекетінде қажет, аралас 
пәндерді оқытуға және білім алуды әрі қарай жалғастыруға жеткілікті 
математикалық білім мен дағдыларын толық және саналы түрде меңгеруін 
қамтамасыз етуде көрініс табады. Математика бойынша курс сабақтарында 
математиканы зерделеудің негізгі міндетін шешумен қатар оқушылардың пәнге 
деген тұрақты қызығушылығын, олардың математикалық қабілеттерін анықтау 
және дамытуды қарастырады. Осылай, практикум по решению задач предмета 
«Математика» пәні бойынша есептерді шығару практикумы 5-8 және 10-11-
сынып оқушыларына арналған және аптасына 1 сағатты немесе жылына 34 
сағатты құрайды.  

Математика пәні бойынша 5-сыныпқа арналған «Математика оқулығынан 
тыс» курсының жұмыс бағдарламасы жылына 34 сағатқа арналған (аптасына 1 
сағаттан) және негізгі 6 тараудан: логиканы дамытамыз, олимпиада резерві, 
оригами, қызықты математика, математика тарихынан, қорытындыдан тұрады 
[38].  

5-сыныпта математиканы оқытуда мәтіндік есептерді шешуге, натурал 
сандарымен, жай және ондық бөлшектермен, геометриялық материал бойынша 
жұмыс жасау маңызды рөл атқарады. Осыған байланысты, курс барысында 
логикалық ойлау және талқылау, логика заңдарын қолдану дағдыларын 
қалыптастыратын есептер, кесу есептері, олимпиада қозғалысы тапсырмалары 
қарастырылады (күрделілігі жоғары), сонымен қатар оқушылар математика 
тарихымен танысады.  

Курсты оқыту нәтижесінде мынадай күтілетін нәтижелер жоспарланған:  
– шығармашылық үдеріске деген қызығушылығын қалыптастыру;  
– мәтіндік арифметикалық есептерді шешу барысында логикалық талқылау 

дағдысы; олимпиадалық есептерді шешуге меңгерілген әдістерін қолдану 
дағдысы; оқушылардың олимпиадаларға табысты қатысуы.  

Оқушылардың математика табиғаты, математикалық ғылымда шынайы 
әлем құбылыстары мен үдерістерінің көрініс табуы туралы дұрыс түсініктерінің 
қалыптасуы 6-сынып оқушыларына математиканы оқытудың бағдарламалық 
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талабы болып табылады. Осы бағдарламалық мақсатты жүзеге асырудың басты 
құралы математикалық жобалау әдісі болып табылады.  

Математика пәнінен есептерді шешу бойынша практикумның негізгі 
мақсаттары:  

– білім алушылардың оқу іс-әрекеті үдерісіндегі қызығушылығын жүзеге 
асыру және математикалық зияткерлік қабілеттерін дамыту үшін жағдай жасау;  

– Факультативтік курстың міндеттері анықталды: оқушылардың логикалық 
ойлау қабілетін дамыту;  

– пәнді оқытуға деген қызығушылығын арттыру;  
– пән бойынша білімдерін кеңейту және тереңдету;  
– дарынды балаларды анықтау;  
– оқушылардың мақсатқа жетуге тырысуы, еңбек сүйгіштік, тиянақтылық, 

зейіндік, жауапкершілік сезімі, тұлғаның мәдениеті сияқты қабілеттерін 
қалыптастыру.  

7-сыныпқа арналған «Математика» курсының мақсаты: оқушыға бейінді 
таңдауда, тек қана емтихан тапсыруға ғана емес, сонымен қатар бейіндік 
мектепте табысты оқуға көмектесу, жоспарланған бейінде оқытудың оңтайлы 
уәждемелерін қалыптастыруды қамтамасыз ету.  

Аталған курстың өзектілігі алгебралық өрнектердің тепе-теңдігін 
түрлендірулерді орындау дағдыларын қалыптастырудағы іргелі рөл 
атқаратындығымен анықталады. Осы тақырыптағы негізгі орынды көпмүшемен 
әрекет алгоритмі алады.  

Курс бағдарламасы математиканың мектеп курсына кірмейтін кейбір 
мәселелерін оқытуды жоспарлайды.  

8-сыныпқа арналған элективті курстың негізгі мақсаты – оқушыларды 
жалпы білім беретін орта мектептің екі және үш белгісіздерімен сызықтық 
теңдеулердің жүйелерін, квадратты теңдеуді қолдану әртүрлі есептерін 
шешудің түрлі тәсілдерімен таныстыру.  

Элективті курсты әзірлеу принциптері: жүйелілік (білімдер сабақтастығы); 
дифференциациясы (күрделілік деңгейі әртүрлі жұмысқа деген бейімділігін 
дамыту); материалды беру баламалылығы; көрнекілігі; қызығушылық.  

34 сағаттан тұратын «Тригонометрия әлемі» курсы 10-сынып 
оқушыларына – математиканың автономиялық бұтағын ұсынады. Курс 
оқушылардың математика бойынша алған білімінің базалық деңгейін 
кеңейтуге, пәнге бағытталған болып саналады да, оқушыларға 
тригонометрияның қызықты стандартты емес сұрақтарымен, 
тригонометриялық есептерді шығарудың кеңінен тараған әдістерімен танысуға, 
математикаға деген қабілеттерін тексеруге мүмкіндік береді.  

11-сыныпқа арналған бағдарлама алгебра және анализ бастамалары 
бойынша орта мектеп курсының негізгі тарауларын, сонымен қатар осы курсқа 
қатысты және оны негізгі идеялық желістері бойынша тереңдететін бірқатар 
қосымша сұрақтарын қамтиды. Материал, курстың негізгі тақырыптарын 
жалпылама қайталауын қамтамасыз ету, негізгі тақырыптар бойынша 
оқушылардың білімдерін тереңдету және кеңейту, ҰБТ-ға қосымша 
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дайындығын жоғары деңгейде қалыптастыру үшін құрастырылған.  
Келесі ұсынылып отырған таңдауы бойынша курсы – бұл «Елтану». 

Мектептің жоғары сатысында оқытудың гуманитарлық-филологиялық бейіні 
құрамына кіретін «The History of the UK» «The History of the USA» элективті 
курсы 10 және 11-сынып оқушыларына және жалпы білім беретін мектептерде 
ағылшын тілін оқу кезінде оқушылардың бейінішілік мамандандырылуына 
арналған [39].  

Аталған курс оқушылардың елтану саласындағы білімі және өз білімін 
жетілдіру құралы ретінде ағылшын тілін қолдану қабілеттерін дамытуға; әлемді 
елтануды меңгеруде жоғары сынып оқушыларының қазіргі танымдық 
қызығушылықтарын және мәдениетаралық қарым-қатынастағы 
коммуникативтік қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған.  

Аталған курстың негізгі бағыты бейінішілік мамандандырылуға 
негізделген. Осыған байланысты элективті тілдік курстарда шет тілі оқыту 
мақсаты және таңдаған оқыту бейіні аясында оқушылардың білімін жетілдіру 
құралы ретінде рөл атқарады және бұл курстар бірдей бейінді пәндік бағытқа 
ие, сондай-ақ бейіндік оқу пәнінің кеңеюіне қызмет етеді.  

«Хэйлибэри» халықаралық мектебінің оқу жоспары оқытудың британдық 
стандарттарына негізделген, бірақ Қазақстандағы білім беру жүйесіне 
бейімделген. Оқу жоспарына «Қазақ тілі», «Орыс тілі» сияқты пәндер, «Қазақ 
әдебиеті», «Қазақстан тарихы», «Қазақстан географиясы» және «Орыс 
әдебиеті» кіріктірілген курстары енгізілген.  

Оқыту мерзімі «Key Stages» (бұдан әрі – KS) деп аталатын буындарға 
бөлінген. Мысалы, 9-сынып оқушылары KS3 оқытудан өтеді, 10 және 11-
сыныпты қамтитын оқытудың келесі буыны KS4. KS4 пәндерді таңдау бойынша 
оқыту мүмкіндігін береді. Осы екі жыл оқу курстың соңында IGCSE (11-
сыныптың соңында Ұлыбританияның барлық оқушылары тапсыратын GCSE 
емтиханының халықаралық версиясы болып табылатын Орта білім туралы 
халықаралық аттестат) маңызды емтиханын тапсыруға бағытталған.  

2015-2016 оқу жылында «Haileybury» мектебінде алғаш рет IGCSE таңдауы 
бойынша пәндер ұсынылады [40]:  

Өнер: «Өнер және Дизайн» IGCSE бағдарламасы жеке реакциясы мен 
елестету, сезімталдық, тұжырымдамалық ойлау, зейіндік және аналитикалық 
қабілеттерін дамытуға бағытталған. Оқушыларға сызбалар, гравюра, графика, 
коллаж сияқты шығармалары мен тиісті материалдарымен жұмыс жасау 
ұсынылады.  

Кәсіпкерлік: Курстың бірінші бөлігінде оқушылардың назары шағын 
бизнеске аударылуы керек. Оқушылар курс бойына бизнестің шағын ЖК үлкен 
корпорацияға дейін қадамдық өсуін біледі, бизнесті басқару және 
қызметкерлерді ынталандыру, тұтынушыларды тарту және пайда табу үшін 
қаржыны пайдалану жан-жақты зерделейді.  

Аталған курс қолданыстағы бизнеспен танысуды қамтиды, білім 
алушының креативтілігін, өз идеяларын ұсыну және оны жүзеге асыру 
мүмкіндігін дамытады. Бизнес пен менеджментті, экономиканы оқу үшін 
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кәсіпкерлік, егер оқушы болашақта бизнеспен айналысуды жоспарласа, 
идеалды старт береді де, жақсы кіріспе болып саналады.  

Мектепте «Дизайн және Технология» пәнін оқыту балаларды жоғары 
технологиялардың тез дамып жатқан әлеміне дайындайды.  

Сабақ үстінде оқушылар әртүрлі бұйымдарды талдауды және қолдануды 
үйренеді. Олар дизайнерлік үрдіс пен бұйымдарды өңдеу саласында арнайы 
білімдерін қалыптастырады.  

Бұл пән зияткерлік және шығармашылық қабілеттерін дамытады және 
оқушылардың сын тұрғысынан ойлау мен қойылған міндеттерді шешу сияқты 
қасиеттерін ашуға көмектеседі; сонымен қатар қолданбалы математика және 
ақпараттық технологиялар сияқты пәндер бойынша білімдерін арттыруға 
мүмкіндік береді.  

Оқушы бастапқы идеядан түпкілікті өнімге дейін жеке дизайнерлік 
жобаларын ұсынуға үйренуі керек.  

«Ағылшын тілі» IGCSE таңдауы бойынша курс екі жыл оқу мерзіміне 
есептелген. «Ағылшын әдебиеті» IGCSE курсы драма, поэзия және проза 
сияқты үш дәстүрлі жанрда көркем әдебиетті талдауға шоғырланған.  

Оқыту газеттен, баяндамадан, жарнама және креативті мақалалардан 
алынған көптеген әдеби және әдеби емес жазбаша жұмыстарға талдау жасауға 
негізделген. Оқушылар негізгі дағдыларды: мәтінді мазмұндауды, түсінуді және 
тілдік талдауды игереді.  

Емтиханға Портфолио және екі түрлі мәтін бойынша халықаралық 
бағалаудың бөлігі ретінде екі курстық жұмыс – эссені дайындау қажет.  

«Ағылшын тілі екінші тіл» пәні тілді салыстырмалы түрде жақында 
үйрене бастаған оқушыларға немесе ағылшын тілі бойынша IGCSE емтиханын 
тапсыру кезінде тілдік қабілеттеріне сенімді емес адамдарға арналған. Осы пән 
бойынша сабақтарға қатыса отырып, оқу, жазу және сөйлеу тіліндегі дағдылары 
мен тілді есту арқылу қабылдау қабілеті дамиды.  

IGCSE Географиясы оқушыларды халықаралық бакалавриаттың (бұдан әрі 
– ХБ) көптеген курстары бойынша дайындайтын академиялық маңызды пән 
болып табылады. Курсты үйрену экологиялық проблемаларды тану негізінде 
оқушылардың жаратылыстану-ғылыми құзыреттіліктерін қалыптастыруға, 
экологиялық мақсатты қызметке деген қабілеттерді дамытуға, тұтыну 
мәдениеті дағдыларын жетілдіруге, адамның табиғатқа деген тұлғаның 
азаматтық құзыреттіліктерін және этикалық принциптерді сақтауды дамытуға 
бағытталған. Курсты оқу барысында қоршаған ортаны сақтауға жауапкершілік 
және экологиялық қауіп-қатерлерді түсіну сезімдері дамиды.  

Тарих оқушыларға ұлы тұлғалардың ішкі әлемін, күші мен сипатын, ХХ 
ғасырдың айтулы, тынымсыз, үрейлі және инновациялық оқиғаларын қарауды 
ұсынады. Оқу оқушыларға ХХІ ғасырдағы күрделі тарихи процестерді 
түсінуіне көмектесу үшін Бірінші дүниежүзілік соғысы ұрыстарының 
қорытындысынан басталады.  

«Қазақ тілі екінші тіл ретінде» пәні ІGCSE бағдарламасы бойынша 10-11-
сынып оқушылары үшін міндетті болып табылады. Бағдарламаның негізгі 
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мақсаты ІGCSE бағдарламасының шарттарына сәйкес оқушыларды емтиханға 
дайындау, сондай-ақ оқушылардың коммуникативтік сөйлеуін жетілдіру, 
сөйлеу қызметінің ауызшы және жазбаша түрлерін қалыптастыру.  

ІGCSE бағдарламасы бойынша қазақ тілін үйрену кәсіптік тақырып 
бойынша материалдарға негізделген.  

Ақпараттық және коммуникативтік технологиялар (бұдан әрі – АКТ) 
IGCSE үш бөлімге бөлінген: бұл компьютерлік технология қалай жұмыс 
істейтінін және «монитордың ар жағында» не болып жатқанын терең оқып-
үйренуге және түсінуге арналған екі жоба мен бөлім. Компьютерлік жүйелер 
мен бағдарламалау бөлімінде оқушылар бағдарламамен қамтамасыз етуге, 
компьютерлік жүйедегі деректерді, деректер базасын, коммуникацияны, 
бағдарламалауды және т.б. презентациялауды үйренеді.  

Практикалық зерттеу осы әлемдегі компьютерлендіру туралы 
қызығушылыққа негізделген. Бағдарламалау жобасы оқушыларды Visual Basic 
бағдарламалау тілін қолданып, үш тапсырма бойынша шешімдерді жобалауды 
кодтауға және сынақтан өткізуге бағытталған.  

Математика Кембридж IGCSE барлық оқушылар үшін негізгі пән болып 
табылады. Ол ХБ және ары қарай дамыған деңгейі үшін жақсы негіз болатын 
математикалық білім мен ойлау дағдыларының дамуын қолдайды. Бағдарлама 
сенімділікті құруға негізделген, сандар, алгебра, геометрия және статистика 
бойынша дағдыларды дамытады. Математиканы оқып-үйрену ХБ 
математикасының барлық опцияларын біліп және сенімді бастау үшін қажетті 
біліммен және дағдылармен қамтамасыз етеді. 15-кестеде тапсырмаларға 
қойылатын талаптар және бағалаудың пайыздық ара қатынасы көрсетілген.  

 
15-кесте – Тапсырмаларға қойылатын талаптар  
 

Математика Кембридж IGCSE 0580 
(курстық жұмыссыз)  

 

Бағаның пайыздық ара 
қатынасы  

1-тапсырма (Негізгі) 1 сағат  
Негізгі бағдарлама бойынша қысқаша жауаптарды талап 
ететін сұрақтар  

35% 

2-тапсырма (Кеңейтілген) 1 сағат 30 минут 
Кеңейтілген бағдарлама бойынша қысқаша жауаптарды 
талап ететін сұрақтар  

35% 

3-тапсырма (Негізгі) 2 сағат 
Негізгі бағдарламаға негізделген құрылымдық сұрақтар 

65% 

4-тапсырма (Кеңейтілген) 2 сағат 30 минут 
Кеңейтілген бағдарламаға негізделген құрылымдық сұрақтар  

65% 

 
Музыка IGCSE курсы өз музыкасын орындау мен шығаруды қоса алғанда, 

шамамен 60%-ы практикалық бөлімнен тұрады. Өзінің музыкасын құрастыруда 
KS3 музыкасы дәрістерінен дағдылар, Sibelius 7 бағдарламалық қамтамасыз етуі 
қолданылады. Орындау кезінде аспапта ойнау дағдысы дамиды, курс бойына 
сыныпта, дайындықтар мен концерттерде өнер көрсетеді. Шығармада 
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композициялық тәсілдер, сондай-ақ MIDI жазбалар, аудио редакциялау, Cubase 
секілді пакеттер қолданылады. Эквалайзер, реверберация және кідіртуді 
қолданумен нәтижелердің өндірісі мен жазба, мульти-жазба стереосы бойынша 
дағдылар дамиды.  

Музыка курсының басқа бөлігіне (40%) тыңдау дағдыларын жетілдіру 
кіреді. Батыс классикалық музыкасы, танымал музыка оқытылады, әлемнің 
барлық елдерінің музыкасын (қазақ, үнді, африкалық, араб және қытай) 
үйренуге мүмкіндік бар. Оқушылар музыкалық элементтер жоспарында 
үзінділерге: құрылымына, әуеніне, үйлесімділігіне, фактураға, ырғағына, 
метрді, қарқынына, тембріне және динамиканы талдауға үйренеді.  

Дене шынықтыру курсы практикалық бөліктерден тұрады. Оқушылар 
футбол немесе баскетбол секілді «басып алу» ойындарына, волейбол және 
теннис сияқты «сетка және қабырға» ойындарына қатысады. Сондай-ақ жеңіл 
атлетика мен спорттың судағы түрлері бойынша жаттығулар ұсынылады.  

Дене шынықтыру барысында қатысу және әрекетке әсер ететін факторлар, 
денсаулық және диета секілді тақырыптар, анатомия мен физиология, қауіп-
қатерлерді бағалау мен қауіпсіздік, денеге жаттығулар жасау мен фитнес 
нәтижелері таныстырылады.  

Екі жылдық IGCSE «Орыс тілі ана тілі ретінде» бағдарлама курсы өз 
өмірінде бірінші тіл ретінде қолданылатын оқушыларға арналған.  

10-11-сыныптардағы орыс тілі сабақтары жазбаша сөйлеуді дамытуға және 
әртүрлі мәтіндерді орындау икемділігіне, сөйлеу стильдері мен жанрларын 
дамытуға, белгілі бір тақырыптарға, сонымен қатар оқыған орыс және шетел 
жазушыларының туындыларына шығармалар мен эссе жазу білімдерін 
дамытуға бағытталған.  

IGCSE ғылымы бойынша пәндер ғылым жөнінде негізгі дағдыларды 
күнделікті өмірде бұдан әрі зерделеуге және пайдалануға түсінікті дамытуға 
мүмкіндік береді. IGCSE ғылымының пәндерін оқуды аяқтағаннан кейін, 
түлектерге ХБ Дипломдық бағдарламаларының ғылымдарын және KS4 кейін 
өзге білім беру бағдарламаларын өту үшін біліктілік беріледі.  

Сонымен бірге теориялық және практикалық білімдерді үйлестіру арқылы 
«Биология» пәні бойынша адам денесінің, молекулярлық биология, өсімдік 
биологиясы, экология және биотехнологияның негізгі принциптерін түсінуге 
қол жеткізеді. «Химия» бойынша периодтық кесте, химиялық реакция мен 
органикалық химияның негізгі принциптері зерттеледі. Бағдарлама қышқылдар, 
негіздер, тұздар, металлдар, ауа және су туралы бөлімдерден тұрады. Жалпы 
физикаға қосымша термальды физика, толқындар қасиеті (жарық пен дыбысты 
қоса), электр, магнетизм және атом физикасы оқылады.  

Екі жылдық «Испан тілі» таңдау курсы бойынша оқушыларға көптеген 
елдерге есіктерді ашады, себебі, әлемдегі қолданылатын барлық тілдер 
арасында, ағылшын және қытай тілдерінен кейін, испан тілі үшінші орынды 
алады. Испан тілін меңгеру әлемдегі испан тілінде сөйлеушілердің әрбір 
үшінші биллиондармен қарым-қатынасқа түсуге мүмкіндік береді. 16-кестеде 
IGCSE арналған таңдау бойынша пән топтамасы келтірілген.  
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16-кесте – IGCSE арналған таңдау бойынша пән топтамасы  
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Осылайша, «Haileybury» мектебіндегі таңдауы бойынша курстар бірнеше 

пәндер бойынша IGCSE емтиханын тапсыруға бағытталған. Бұл Кембридж 
университетінің бөлігі болып табылатын Халықаралық Емтихандар кеңесінің 
(ХЕК) емтихандары. Екі курсты аяқтағаннан кейін және емтихандарды табысты 
тапсырғаннан кейін бітірушілерге жоғары оқу орнына түсу үшін әрбір пән 
бойынша дүние жүзінде танылған сертификаттар беріледі [41].  

«Мирас» мектебі Халықаралық бакалавриаттың барлық үш бағдарламасы 
бойынша авторизацияланған (дәріс беру құқығы) және халықаралық 
аккредиттеуге (CIS – мектептердің халықаралық кеңесі және Жаңа Англия 
колледждері мен мектептерінің қауымдастығы – NEASC) ие Қазақстандағы 
жалғыз мектеп. Мұндай мәртебе мектеп бітірушілерге шет елдің колледждері 
мен жоғары оқу орындарына түсу кезінде артықшылықтар береді, ал ІВ 
Дипломдық бағдарламасының бітірушілері – әлемнің озық университеттеріне 
емтихансыз қабылдана алады. Сонымен бірге, «Мирас» мектебін бітірушілер 
мемлекеттік үлгідегі құжаттарды алады.  

Мектептің білім беру үлгісі ҚР білім беру стандарттары мен 
Бакалавриаттың Халықаралық бағдарламаларының кіріктірілуінен құрылған, 
бұл оқушыны дамытуға көңіл бөліп оқу үдерісін ұйымдастыруға, тек қана 
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жалпы оқу дағдылары мен икемділігін ғана қалыптастырып қана қоймай, 
оқушының құндылық-тұлғалық қасиеттерін қалыптастыруға мүмкіндік беретін 
оқу мен тәрбиеде әртүрлі әдістер мен құралдарды таңдауға мүмкіндік береді.  

Мектептің бағдарламасы қазіргі білім берудің үш басымды тұжырымды 
ережелеріне негізделген: тұтас оқу, коммуникативтің құзіреттілікті және 
мәдениетаралық хабардарлыққа негізделген. Бағдарламаның айрықша 
ерекшелігі студенттердің зерттеу және пәнаралық жобалау қызметтерін 
ұйымдастыру болып табылады. 17-кестеде Астана қаласындағы «Мирас» 
халықаралық мектебіндегі таңдауы бойынша курстар ұсынылған.  

 
17-кесте – Астана қаласындағы «Мирас» халықаралық мектебіндегі таңдауы 
бойынша курстар  
 

Оқушы компоненті есебінен 
жүргізілетін таңдау пәндерінің атауы 

Сыныптар Курсты жүргізетін пән 
мұғалімі 

TOEFL/IELTS дайындық 

9 

Ағылшын тілі мұғалімі 
Бейнелеу өнері Бейнелеу өнерінің мұғалімі 
Информатика Информатика мұғалімі 
Математика IGCSE Математика мұғалімі 
TOEFL/IELTS дайындық 11 Ағылшын тілі мұғалімі 
Елтану  География мұғалімі 

 
Орта мектепте ұлттық білім беру стандарттарының мазмұндық 

компонентін, философияны және МЮ оқу бағдарламаларына қойылатын 
талаптарды кіріктіру арқылы жаңа педагогикалық технологиялар мен оқыту 
әдістері енгізіледі.  

10-сыныптан кейін студенттер 11-сыныпқа түсе алады – бұл Қазақстандық 
бағдарлама немесе 11IB сыныпқа – Дипломдық бағдарлама.  

11-сыныптарға арналған «Мирас» Халықаралық мектебінің Қазақстандық 
бағдарламасы ҚР-ның мемлекеттік білім беру стандарттары мен оқыту 
талаптарына негізделген. Ол 16 жастан бастап 18 жасқа дейінгі оқушыларға 
арналған, интернационалды ойлау, дербес зерттеу дағдыларын және оқуға 
деген жағымды көзқарасты дамытады, оқушалар білімге деген құштарлығын 
дамытады.  

Оқушының бейінінде баланың жан-жақты дамығаны ерекше көрсетіледі – 
физикалық, интеллектуалды, эмоционалды, этикалық.  

Оқу бағдарламасы үш өзара байланысты бөліктерден тұрады: жазбаша 
(Written curriculum); практикалық (сыныптағы қызмет) (Taught curriculum); 
бағалау (баға беру) (Assessed curriculum).  

Қазақстандық бағдарламаның MYP бағдарламасы және 11-сынып 
оқушылары арасындағы сатылай жоспарлау мен байланысқа негізгі назар 
бөлінетін, теңдестірілген және логикалық жүйелі білім беру үшін, 11-сыныпта 6 
пәндік топтармен байланысқан, 15 пәнді оқу қарастырылған. Осы пәндердің 5-
уі бойынша оқу жылының соңында міндетті емтихан тапсырады, бұл Ұлттық 
бірыңғай тестілеу немесе мектепішілік емтихандар.  
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Сонымен бірге 11-12-сынып студенттеріне дипломдық жұмыс бойынша 6 
пәндік топтан 6 пәнді таңдау құқығы ұсынылады. Ол бірқатар пәндердер 
тұрады: география, тарих, бейнелеу өнері, әлем қауымдастығындағы, бизнес 
және менеджмент, экономика, биология, химия, физика, математика (3 деңгей), 
тілдер бойынша пәндер (ағылшын, орыс, француз, қытай). Осы оқыту 
бағдарламасы бойынша білім беру ағылшын тілінде өткізіледі.  

IB MYP орта мектебіне арналған негізгі орта мектеп бағдарламасы 6-10-
сынып оқушыларына арналған. MYP бағдарламасында маңызды рөлді үш 
фундаменталды қағида алады: білім берудің толықтығы, мәдениетаралық 
түсінік және дамыған коммуникативтік дағдылар.  

Пәндік салалар:  
− тіл және әдебиет (мектепте білім беретін тіл немесе оқушылардың ана 

тілі) – ағылшын, орыс немесе қазақ тілі;  
− В тілі (шет тілі – мектепте оқытылатын қосымша тіл) – ағылшын, орыс, 

қазақ, француз;  
− жаратылыстану ғылымдары – жалпы пән ретінде 6-8-сыныптарда 

оқытылады, және 9-10-сыныптарда үш жеке пән ретінде;  
− математика;  
− дизайн;  
− гуманитарлық ғылымдар;  
− дене шынықтыру;  
− өнер – бейнелеу өнері, музыка және театр өнері.  
MYP бағдарламасындағы оқу пәндерінің мазмұны, жаһандық мәнмәтін деп 

аталатын, арнайы тақырыптарда ұйымдастырылған. Оқу үдерісі бойы 
студенттер барлық алты жаһандық мәнмәтінді зерттеулері тиіс: Сәйкестік және 
өзара қарым-қатынас, Кеңістікте және уақыттағы бағдар, Тұлғалық және 
мәдени тұрғыдан өз ойын білдіру, Ғылыми және техникалық инновациялар, 
Жаһандану және тұрақты даму, Әділдік және даму.  

Оқушылар үш тілде білім алады: қазақ, ағылшын және орыс тілдерінде, 
сонымен қатар француз, қытай және өзге тілдерді дамытуды ұстанады [42].  

Қазақстандық және әлемдік білім беру жүйелерінің үздік дәстүрлері 
көрініс табатын мектептегі білім беру инновациялық жобаны қалыптастыру 
қазіргі білім берудің объективті қажеттілігі болып есептеледі. Осы жобаны 
әзірлеу білім, оқыту әдістемелерінің, оқу жетістіктерін бағалау принциптерін, 
мектептің қалыптасқан құрылымын, өзара қарым-қатынас жүйесі мазмұнын 
өзгертуді талап етеді.  
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Қорытынды  
 

Кейбір шетелдік мемлекеттерде білім алушыларды таңдау курстарында 
оқыту тенденциясы бойынша педагогикалық ғылым мен практиканың негізгі 
ізденісі адамның дамушы қабілеттеріне, оның құбылмалы әлемдегі әлеуметтену 
және бейімделу табыстылығына, оқушыларды әртүрлі іс-әрекет түрлерінің кең 
аумағына енгізуге бағытталғандығын көрсетеді.  

Қазақстан Республикасында оқытудың жүйелі-іс-әрекеттік нәтижелері 
білім алушылардың тек пәндік олимпиадалардағы жетістіктерімен және 
шығармашылық оқу жобаларының, зертеушілік іс-әрекеттерінің орындалуымен 
ғана емес, сонымен қатар, таңдау курстарын оқып-үйренудегі жетістіктері 
арқылы да анықталады [43].  

Облыс аймақтары бойынша таңдау курстарын талдау:  
− әзірленген курс тақырыптарының кең диапазонын;  
− таңдау компоненттері бойынша біріңғай амалдардың жоқ екендігін;  
− курстардың оқу жоспары бойынша пәндік білімді тереңдетуге 

бағытталғандығын;  
− білім алушыларды ерте кәсібилендірудің әлсіз көрінісін;  
− ұсынылған мазмұнның дәстүрлілігін, халықаралық салыстырмалы 

зерттеу нәтижелері есебінің жеткіліксіздігін;  
− іргеліліктің, заманауи ғылыми зерттеу нәтижелердің жоқ екендігін 

көрсетеді.  
Мониторингтік зерттеулердің нәтижелері көрсеткендей, таңдау 

курстарының көптігі пәндік білімді тереңдетуге, жалпы білім беретін 
мектептерде білім алушылардың білік пен дағды шеңберін ұлғайтуға, оны таза 
оқу аясынан тыс жағдайларда қолдануына, танымдық қызығушылығының, 
функционалдық сауаттылығының, жобалық және зерттеушілік іс-әрекетінің 
дамуына ылғи да әкеп соқтырмайды.  

Тұтастай алғанда, таңдау курстары заманауи білім аймақтарының өзекті 
аспектілерін оқып-үйретеді. Олар типтік оқу бағдарламаларында кездесетін 
олқылықтардың орнын толтырады. Мысалы, қазақстандық мектептердегі білім 
беру мазмұнынын міндетті минимумы халықаралық салыстырмалы 
зерттеулерде қолданылатын жеке тақырыптық сұрақтарды бейнелемейді. Айтар 
болсақ, математика саласы бойынша бастауыш мектептің қазақстандық оқу 
бағдарламасына халықаралық тест тапсырмаларының 33%-ы, сегізінші 
сыныптың – 3%-ы, жаратылыстанудың – сәйкесінше 24 және 3%-ы сәйкес 
келмейді. Жаратылыстану бойынша 4-сынып тапсырмаларының жалпы саны 
172 екендігін көрсетті, оның 23%-ы бастауыш мектептің оқу бағдарламасына 
сәйкес келмейді. Жаратылыстану бағыты бойынша 8-сынып оқушыларына 
ұсынылған 217 тапсырманың 3%-ы Қазақстанның негізгі мектептерінің оқу 
бағдарламаларына сәйкес келмейді.  

Таңдау курстары білімді практикаға енгізуге және қолдануға қолайлы және 
білім алушыларға қажетті дағдыларды мақсатты түрде дамытуға мүмкіндік 
береді. Талдау көрсеткендей, функционалдық сауаттылықты дамытуға 
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байланысты проблемалардың күрделілігі мұғалімдерден белсенді және 
шығармашыл жұмыстарды қажет етеді. Заманауи білім беру технологияларын, 
оның ішінде инновациялық әдістемелерді тиімді әрі сауатты қолдану арқылы 
керекті нәтижелерге қол жеткізуге болады.  

Білім беру мазмұнының модернизациясы, оның өзгеруші және дамушы 
мақсаттарға сәйкестігін қамтамасыз ету таңдау курстарының мазмұнында да 
көрінуі тиіс. Курстардың құрылымын және мазмұнын жақсарту үшін 
төмендегілерді ұсынамыз:  

– курстың оқу материалының мазмұны жаңашылдық пен өзектіліктің 
қағидаларына жауап беруі тиіс;  

– ұлттық және аймақтық компоентттердің ерекшеліктері ескерілуі тиіс;  
– курстың бағдарламасы білім алушылардың дамушы және уәжді 

қызығушылығын оятуы тиіс;  
– оқушылардың өзіндік ерекшеліктерін қалыптастыруы тиіс;  
– функционалдық білім мен дағдыларын қалыптастыруы қажет;  
– оқушылардың бейіналды және кәсіптік бағдарының қажеттілігін ескеру 

қажет.  
Осыған байланысты, таңдау курстарының оқыту сапасын және тиімділігін 

арттыру үшін пәнаралық интеграцияны, орта білім беру деңгейінің үздіксіздігі 
мен сабақтастығын қамтамасыз ететін курс мазмұнын жобалаудың біріңғай 
концептуалды әдіс-амалдары қажет.  
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Введение  
 

Актуальность темы исследования:  
Содержание образования является ключевой и наиболее постоянной 

величиной по сравнению с другими компонентами обучения и воспитания. 
Поэтому его обновление порождает новые парадигмы образования и 
обусловливает целый комплекс необходимых изменений педагогических 
условий.  

Изменения и дополнения в учебные программы в рамках обновления 
содержания образования касаются и содержания школьных курсов по выбору.  

Курсы по выбору являются важнейшим средством для построения 
индивидуальных образовательных программ, так как в наибольшей степени 
близки к выбору каждым школьником элементов содержания образования в 
зависимости от собственных способностей, интересов, жизненных планов.  

Курсы по выбору разделяются на три типа:  
1) традиционные предметные курсы, основанные на использовании 

имеющегося методического обеспечения (например, обычные факультативные 
курсы, учебные модули, блоки дополнительных занятий по обычным учебным 
предметам и др.);  

2) межпредметные курсы, цель которых – интеграция знаний у учащихся о 
природе и обществе;  

3) курсы по предметам, не входящим в Базисный учебный план, требует:  
– углубление знаний и навыков, представляющих практический интерес 

для учащихся в ближайшей и отдаленной перспективе;  
– создание углубленной знаниевой и практикоориентированной базы для 

ориентации учащихся в мире современных профессий;  
– знакомство учащихся на практике со спецификой типичных видов 

деятельности, соответствующих наиболее распространенным профессиям 
выбранного профиля.  

Содержание учебных программ курсов по выбору формируется за счет 
углубления или расширения базовых тем различных предметов и строится в 
соответствии: с содержанием базовых учебных предметов образовательного 
учреждения; с профилем организации образования; с учетом индивидуальных 
запросов учащихся, общественного запроса и возможностей реализации 
учебных программ.  

Содержание курсов должно также иметь новизну и актуальность учебного 
содержания, быть оригинальными и нестандартизированными; отличаться от 
базового курса, дополнять и углублять его; иметь содержательный, логично 
выстроенный материал, который отражает интегрированность знаний, 
межпредметность и практикоориентированность; аккумулировать разнообразие 
и соответствие форм работы и видов деятельности желаниям учащихся, 
обеспечивать самостоятельность и индивидуальный подход, развивать 
инициативность учащихся.  

Базовыми требованиями к содержанию программ курсов по выбору 
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являются следующие:  
1) ориентация на современные образовательные технологии;  
2) соответствие содержания курса поставленным целям и наличие 

логического построения;  
3) соответствие учебной нагрузки учащихся нормативам;  
4) соответствие принятым правилам оформления программ;  
5) наличие пособий, содержащих необходимую информацию.  
Изменения и дополнения в учебные программы в рамках обновления 

содержания образования касаются и содержания школьных курсов по выбору.  
Выражено оно в следующем:  
− усилении практикоориентированности содержания обучения через 

реализацию системно-деятельностного подхода;  
− развитии функциональной грамотности обучающихся;  
− систематизации содержания предметов путем усиления межпредметной 

интеграции и перераспределения учебных материалов по уровням;  
− усилении профилизации и дифференциации содержания;  
− расширении казахстанского компонента;  
− увеличении количества практических, проектно-исследовательских 

работ и экспериментальных заданий;  
− исключении из программы устаревших, неактуальных учебных тем, 

внедрение новых учебных материалов, отражающих современную социально-
экономическую модернизацию казахстанского общества.  

В казахстанской системе образования курсы по выбору входят в состав 
вариативного компонента типового учебного плана и реализуются с целью 
индивидуализации обучения, подготовки учащихся к осознанному выбору 
профиля обучения в соответствии с их интересами и способностями.  

В рамках нормативно-правовых документов они регламентируются 
приказами Министра образования и науки Республики Казахстан от 25 июля 
2013 года № 296 и от 27 ноября 2013 года № 471.  

Курсы по выбору делятся на два вида:  
1. Курсы по выбору, рекомендованные МОН РК к обязательному 

изучению.  
2. Курсы по выбору, разрабатываемые организациями образования.  
В настоящее время Национальной академией образования имени 

И. Алтынсарина разработаны учебные программы следующих обязательных 
курсов по выбору: «Абайтану» – 9-11 классы; «Основы религиоведения» – 9-
класс; «Краеведение» – 7-класс.  

Кроме этого, согласно типовым учебным планам организация образования 
самостоятельно выбирает и разрабатывает курс по выбору в соответствии со 
знаниями, интересами и способностями учащихся.  

В ежегодно публикуемом инструктивно-методическом письме «Об 
особенностях преподавания основ наук в общеобразовательных организациях» 
Академия рекомендует в вариативной части содержания учебных предметов 
перечень курсов по выбору.  
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Целью данного пособия является анализ состояния и организации 
проведения курсов по выбору в общеобразовательных организациях РК.  

Исходя из основной цели, определены следующие задачи:  
- изучить международный опыт по содержанию и организации курсов по 

выбору в организациях образования;  
- проанализировать состояние и организацию проведения курсов по 

выбору, утвержденных МОН РК;  
- рассмотреть состояние и организацию курсов по выбору, проводимых 

самими организациями образования;  
- изучить опыт преподавания курсов по выбору в инновационных 

общеобразовательных организациях (АОО «Назарбаев интеллектуальные 
школы», КТЛ, международные школы «Мирас», «Көгiлдiр желкен – Blue sail – 
Голубой парус», «Хэйлибэри» и др.).  

Базой исследования являются материалы мониторинга о потребностях 
обучающихся, историографическая литература зарубежных и отечественных 
ученых-педагогов, социологические опросы, документация и учебные 
материалы по предметным областям.  
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1 Курсы по выбору в мировой образовательной практике  
 

Реформы образования происходят сегодня в большинстве развитых стран 
мира. Общепризнанно, что в информационно-технологическом обществе XXI 
века в конкуренции государств определяющим будет уровень образования, 
науки, культуры, создание условий для реализации и развития прогрессивных 
технологий. Важная роль при этом отводится проблеме профильной 
дифференциации обучения [1].  

В странах Европы (Франции, Нидерландах, Великобритании, Швеции, 
Финляндии, Норвегии, Исландии, Дании) все учащиеся с 1-го по 6-й классы 
основной общеобразовательной школы формально получают одинаковую 
подготовку. К 7-му классу учащийся должен определиться в выборе своего 
дальнейшего пути. Каждому учащемуся предлагаются два варианта 
продолжения образования в основной школе: «академический», который в 
дальнейшем открывает путь к высшему образованию и «профессиональный», 
который обучается по упрощённому учебному плану, содержащему 
преимущественно прикладные, профильные дисциплины и курсы по 
выбору [2].  

Теория и практика дифференцированного обучения в США имеют 
давнюю историю. Его возникновение и последующее развитие отличаются 
определённым своеобразием по сравнению с другими развитыми странами. 
Заслуживают внимания реализуемые школой США с помощью профильной 
дифференциации меры по выявлению и обучению талантливой молодежи, 
формированию способности и стремления к получению знаний, повышению 
своего профессионального уровня в течение всей жизни. Это и ряд других мер 
обеспечили решение некоторых сложных проблем образования, что в свою 
очередь способствовало формированию творческого потенциала этой страны, 
повышению эффективности ее экономики.  

Вместе с тем с первых лет существования многопрофильной школы с 
помощью дифференциации и введенных курсов по выбору американскому 
обществу удалось «поселить» в школу дух прагматизма. В работах Э. 
Торндайка, Л. Термена и других педагогов и психологов США убедительно 
показано, что различия в глубине и объеме преподаваемых знаний должны 
удовлетворять индивидуальным запросам учащихся, способствовать 
«адекватному формированию их дальнейшей судьбы». Предлагаемый ими 
подход к ранжированию учащихся исходит прежде всего из положений теории 
«интеллектуальной одаренности» и показателей, разработанных на их основе 
тестов [3].  

Дифференцированный подход предполагает обучение учащихся, 
обладающих различными способностями, степенью общего развития и учебных 
успехов, по разноуровневым и разносторонним по своей сложности и 
насыщенности учебным программам. Этот вид дифференциации, 
определяемый иногда различными терминами – «группинг», «фуркация», 
постоянно углубляется и наращивается на последующих этапах обучения, тем 
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самым предопределяя в значительной степени и последующее разделение на 
потоки и профили.  

Полное раскрытие основы профильной дифференциации обучения 
получают в старшей средней школе (10, 11 и 12 классы). Блок обязательных 
дисциплин здесь включает всего лишь три предмета – английский язык, 
обществоведение, физическую культуру. Зато для выбора предлагается 
множество разнообразных курсов. Иногда они достигают 150-200 
наименований.  

Критериальной основой для распределения учащихся по потокам служит 
не только и не столько выбор различных курсов, сколько показатели 
различного рода стандартизированных тестов и рекомендаций, выдаваемых 
учителем и консультантом в виде специально заполняемых анкетных форм. 
Поскольку эти показатели отражают преимущественно результаты предыдущей 
дифференциации (по группам способностей в начальной школе, занятиям по 
различным учебным программам в младшей средней), то они, по существу, 
мало что изменяют в будущем учащихся. Официально считается, что в ходе 
занятий учащийся может изменить выбранный (вернее установленный для 
него) характер обучения в средней школе. Если это и имеет место, то, как 
правило, здесь используется «лифт, идущий вниз». Абсорбирует «неудачников» 
и «разочарованных», главным образом, общий поток [4].  

В основе дифференцированного обучения в школах Великобритании 
лежат традиционно биологизаторские концепции, разработанные ещё в 30-е 
годы XX столетия С. Бертом. Его выдающийся последователь – психолог, 
профессор Г. Айзенк в ряде своих работ утверждает, что генетические факторы 
составляют 2/3 и более (до 80 процентов) в развитии человека и что 
«индивидуальные различия без сомнения должны играть очень важную роль в 
определении типа образования, подходящего для конкретного ребёнка. Это 
почти аксиоматично в отношении умственных способностей».  

Организация обучения в средних школах Великобритании целиком 
построена на принципе дифференциации. Все учащиеся с 11-летнего возраста 
принимаются в объединённую среднюю школу и в рамках этой школы 
разделяются на неравноценные направления учёбы академического и 
практического характера, основанные на интересах и способностях учащихся. 
Профилизация обучения начинается на четвертом году обучения в средней 
школе (возраст учащихся 14 лет) и имеет ярко выраженный характер. Около 50 
процентов учебного времени отводится на обязательные предметы, которые 
называются ядром программы. Остальное время посвящается предметам или 
курсам по выбору. В ядро входят только английский язык и математика - из 
академических дисциплин, также религия и физкультура. Английский язык 
включает изучение литературы.  

Предметы по выбору группируются в блоки, из которых учащиеся в 
зависимости от школы должны выбрать большее или меньшее количество 
предметов. В основном школы предлагают пять обязательных предметов по 
выбору. К примеру, в Ланкаширском графстве в объединённых школах 
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обязательными предметами являются английский язык и литература, 
математика, религия, профориентация, физкультура. Предметами по выбору 
являются: в 1-м блоке - физика, физическая наука, биология, естествознание, 
предмет для повседневной жизни; во 2-м блоке – география, история, религия, 
музыка, делопроизводство, корректирующий курс; в 3-м блоке - французский 
язык, ИЗО, дизайн, технология, домоводство, компьютеры; в 4-м блоке - химия, 
история, драма, технология, домоводство, корректирующий курс; в 5-м блоке – 
география, изобразительное искусство и дизайн, биология, технология, 
делопроизводство, корректирующий курс.  

Учащиеся должны в каждом из блоков выбрать четыре курса по выбору, то 
есть всего 20 уроков в неделю. В каждом блоке может быть несколько курсов 
по физике, биологии, географии или по другому предмету. Иногда это разные 
курсы, иногда создается несколько групп учащихся по одному курсу. Более 
способные учащиеся, как правило, изучают отдельные предметы, менее 
способные – интегрированные курсы. Для слабоуспевающих учащихся 
предлагаются корректирующие курсы, в основном по английскому языку, 
иногда и по математике. Таким образом, происходит разделение учащихся по 
изучению разных наборов предметов, но разной степени сложности и глубины.  

Блоки сформированы таким образом, что, выбрав из каждого по четыре 
курса, учащийся будет учиться по более или менее сбалансированному 
учебному плану, то есть набор предметов по выбору будет включать 
гуманитарный, естественнонаучный, практический курс, математику и др.  

В полной средней школе в 6-м двухгодичном классе профилизация 
обучения достигает апогея. У каждого учащегося формируется свой учебный 
план, состоящий из предметов специализации либо гуманитарного, либо 
естественнонаучного, либо смешанного направления. Это характерно как для 
государственных, так и для частных школ.  

Профильная дифференциация в старшей объединенной средней школе 
имеет большие преимущества при условии, что обеспечена достаточно высокая 
подготовка по основным предметам на ступени обязательного обучения. 
Поскольку полная средняя школа служит этапом подготовки к вузу, 
представляется оправданным преимущественное изучение лишь нескольких 
предметов. Это позволяет глубже изучить выбранные предметы, разгрузить 
программы, снизить учебную нагрузку. Представляется, что слишком ранняя 
специализация обучения в английских школах - с 14 лет, также слишком 
глубокая дифференциация – до 50 процентов учебного времени, не позволяют 
большинству учащихся получить полновесное базовое образование.  

С введением в 1988 году Национального учебного плана, явившегося 
важнейшей вехой в развитии английского образования, в старшей школе до 
20 процентов учебного времени стало отводиться естественнонаучным 
дисциплинам. От 75 до 85 процентов учебного времени отводится на 
обязательные предметы, остальное время посвящается углубленному изучению 
предметов по выбору [5].  

В Германии в основе организации всей системы школьного образования 
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лежит принцип дифференцированного обучения, который находит своё 
практическое воплощение в различных его формах. Система школьного 
образования в Германии в отличие от других западноевропейских стран менее 
демократична по своему характеру. Она исключительно привержена старым 
традициям и остаётся структурой, стабильной с XIX века. В ней сохраняется 
дуализм при наличии трех неравноценных типов общеобразовательных школ: 
основной, реальной и гимназии. В статусе каждой из этих школ официально 
предусмотрены различные сроки обучения, цели образования, уровень 
общеобразовательной подготовки, методики обучения, перспективы 
дальнейшего образования и устройства в реальной жизни.  

Главной целью начальной школы – «ввести ребенка из сферы игры в 
учёбу, приобщить к учебной деятельности, вооружить необходимыми знаниями 
и навыками, на которые ребенок мог бы опереться». Обязательными 
предметами в ней являются родной язык, математика, религия, практические 
знания об окружающем мире, музыка (художественное воспитание), труд и 
спорт. Иностранный язык (английский) – предпосылка для дальнейшего 
обучения в школах повышенного типа.  

Основная школа (4 + 5 или 6 лет обучения) – это неполная средняя школа 
на базе начальной, обязательна для всех, не попавших после распределения в 
школы повышенного типа. Эта школа традиционно готовит к трудовой жизни, 
даёт право дальнейшего обучения в низших профшколах.  

Реальная школа – неполная средняя (4 + 6 лет) – занимает промежуточное 
место между основной и гимназией. Традиционно реальная школа 
предназначена для подготовки мелких и средних служащих для 
административного аппарата и производства. Она рассчитана на обучение 
учащихся со средними способностями и получение ими более солидной 
общеобразовательной подготовки, чем в основной школе. Реальная школа стала 
самой популярной в Германии, она всё больше превращается в школу 
повышенного типа для детей рабочих и мелких служащих. Ее притягательная 
сила – в подготовке к практическим профессиям, в возможности по окончании 
учиться в различных средних специальных учебных заведениях, а при желании 
– учиться для получения «вузовской зрелости» в течение трех лет на старшей 
ступени гимназии (без экзаменов) или в течение двух лет в средней 
специальной школе. Это школа повышенного типа для выпускников реальных 
школ (в 11-12-х классах), дающая право поступления в вузы определенного 
профиля (инженерное дело, экономика, управление и т.д.).  

Подготовка в реальной школе к большому числу практических 
специальностей происходит с помощью дифференцированного обучения по 
различным профилям и предметам по выбору таких областей знаний, как 
естественнонаучные и математические, лингвистические, экономико-
социологические, технические, музыкально-эстетические. Обязательными 
предметами традиционно являются родной язык, математика, физика, химия, 
биология, религия, история, география, социология, экономика, право, 
бюджет.Кроме того, изучаются обязательные предметы по выбору: 
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стенография, машинопись, художественное воспитание, текстильные работы, 
иностранные языки – первый английский, второй – французский (в 
зависимости от профиля).  

Гимназия – полная средняя общеобразовательная школа (4 + 9 лет), 
готовящая непосредственно к поступлению в вуз. Наряду с тремя традиционно 
существующими типами гимназий (древних языков, новых языков, 
математических и естественнонаучных), возникли многочисленные социальные 
типы гимназий – экономические, социальные, музыкальные, технические.  

Наибольшим изменениям подверглась старшая ступень гимназии, то есть 
11-13-е классы. Например, в организационном плане – это введение курсовой 
системы, ликвидация классов вообще. Что же касается самого процесса 
обучения, то обязательные и по выбору предметы, составляющие в сумме 30 
часов в неделю, находятся в соотношении 2:1. Обязательными предметами 
являются: родной (немецкий) язык, иностранный язык, изобразительное 
искусство, философия, религия, обществоведение (или история), география, 
социология, экономика, математика, физика, химия, биология. Предметами по 
выбору могут быть уже указанные выше (из обязательных), также педагогика, 
психология, социология, право, геология, астрономия, технология, статистика, 
программирование и др. [6].  

Во Франции профилизация обучения в средней школе осуществляется 
более ста лет. За последние десятилетия в ней также произошли существенные 
изменения. В настоящее время система образования состоит из 
последовательных этапов обучения: начальная – элементарная школа, неполная 
средняя школа – коллеж, полная средняя школа – лицей.  

Дифференцированное обучение французских учащихся официально 
начинается в коллеже, но необходимые предпосылки для распределения 
учащихся по неравноценным направлениям учебы создаются уже на 
начальном, формально едином этапе обучения. Коллеж провозглашен единым 
типом массовой средней школы, в нем формально ликвидировано 
существовавшее ранее деление на классическое и реальное отделения.  

Первые два года обучения в коллеже – «цикл наблюдения» (6-й и 5-й 
классы по французской нумерации). Его задача – «закрепить и дополнить 
начальное образование, обеспечить усвоение основ среднего образования».  

Следующие два года (4-й и 3-й классы) – «цикл ориентации», призванный 
ориентировать учащихся на последующие виды учебы. Осуществляется с 
помощью факультативных дисциплин или курсов по выбору: древних языков, 
иностранных языков, технологии. Выбор одного из них обязателен. Этот выбор 
фактически предопределяет дальнейший характер обучения. Для одних – это 
гуманитарные или естественнонаучные секции полной средней школы – лицея, 
для других – технологические секции лицея или перевод в профессионально-
технические учебные заведения.  

Завершающий этап полного среднего образования – лицей. Сюда после 
окончания коллежа приходят учиться более 54 процентов учащихся из всех, 
ранее поступивших в него.  
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Первый год лицея (10-й год обучения или «2-й класс») носит название 
«класс определения». Основное место в учебном плане занимают 
общеобразовательные предметы, обязательные для всех учащихся: 
французский язык, иностранный язык, математика, физические науки, 
естествознание, история, география, граждановедение, физкультура. 
Профильная дифференциация обучения осуществляется в форме курсов по 
выбору. На них отводится от 3 до 11 часов. Каждый учащийся должен выбрать 
один или несколько предметов с таким расчетом, чтобы общая недельная 
нагрузка не превышала 34-36 часов. Предметы по выбору объединены в три 
группы: 1-я – промышленная технология, естественно-математические науки, 
технология лабораторных исследований, медико-социальные науки, 
прикладное искусство; 2-я – древние языки, иностранные языки, социально-
экономические науки, административное дело, художественное воспитание, 
специализированная спортивная подготовка; 3-я – предметы прикладного 
характера (машинопись, ручной труд, изучение какой-либо сферы 
обслуживания). Таким образом, задача курсов по выбору – расширить и 
дополнить общеобразовательную подготовку и вместе с тем дать направление 
будущей специализации.  

Специфическая черта профильного обучения старшеклассников в школах 
Франции – это проведение в лицеях постбакалавриатских курсов, которые 
классифицируются как высшее образование и длятся в основном два года. 
Некоторые из них готовят учащихся к конкурсным вступительным экзаменам в 
ведущие университеты [7].  

Система образования в Республике Эстония регулируется Конституцией 
Республики, Актом Защиты Детей и Актом об Образовании. Согласно 
Конституции все имеют право на образование, независимо от национальности.  

Эстонская система образования не имеет деления на начальное и среднее 
образование. Основой обязательного образования считается обучение с 1 
класса (зачисление в возрасте 7 лет) и включая 9 класс. Данное время обучения 
разделено на 3 периода получения знаний: период 1 (с 1 по 3 классы); период 2 
(с 4 по 6 классы) и период 3 (с 7 по 9 классы).  

Гимназии являются основной структурной единицей среднего образования 
в стране, придя на смену общеобразовательным школам. Максимальная 
еженедельная учебная нагрузка в гимназиях определена в 35 часов. В 
дополнение к обязательным дисциплинам, определяемым национальным 
учебным планом и составляющим 75 % от общего количества дисциплин, 25 % 
отводится дисциплинам по выбору самих учащихся и школ. Также существуют 
гимназии с углубленным изучением отдельных дисциплин, например 
иностранных языков, математики, бизнеса и др. С 1997 года в средней школе 
введены единые государственные выпускные экзамены. При успешном 
завершении экзаменов выпускники получают свидетельство о полном среднем 
образовании [8].  

Средняя школа в Японии – это (7–9 классы) – тюгакко. Общее среднее 
образование подразделяется на две ступени: неполное со сроком обучения 
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3 года (I цикл) и трехлетнее полное (II цикл). Средние школы подразделяются 
на общеобразовательные, специализированные и смешанного типа.  

В младшей ступени средней школы (для детей 12–15 лет), учебный план 
состоит из обязательных предметов и предметов по выбору. Обязательные 
предметы: японский язык, математика, обществоведение, естествознание, 
мораль, музыка, изобразительное искусство, физкультура, техника, 
домоводство. Предметы по выбору: иностранный язык, дополнительные курсы 
музыки, физкультуры, искусства. Недельная нагрузка 29–30 часов. Учащиеся 
готовятся и к практической деятельности, знакомясь с сельским и водным 
хозяйствами, промышленностью, торговлей, рыболовством.  

Сегодня в учебных планах японских школ отсутствуют систематические 
курсы химии, физики, биологии, географии, истории. Вместо них изучаются 
синтетические курсы естествознания и обществоведения, однако, характерные 
для них эклектика и бессистемный отбор тем привели к снижению уровня 
образования, поэтому в новых программах предусматривается 
дифференцированное преподавание указанных предметов.  

Старшая школа – это (10–12 классы) - котогакко. Переход из средней 
школы в старшую осуществляется по результатам экзаменов. Сначала на 
основании его школьной успеваемости учащийся получает список старших 
школ, в которые у него есть шансы поступить. Затем он сдает переходной 
экзамен, и на основании его результатов и предыдущей успеваемости решается 
вопрос о том, в какую старшую школу поступит ученик.  

Вторая ступень среднего образования (3 года) (котогакко) уже не является 
обязательной, но тем не менее охватывает около 97% соответствующей 
возрастной группы. В котогакко существует два отделения: 
общеобразовательное (с разделением на гуманитарные и естественнонаучные 
направления) и профессиональное (с разделением на техническое, 
сельскохозяйственное, коммерческое, домоводческое направления и морской 
промысел). 36% молодежи продолжают обучение в университетах или 
колледжах, а 12% получают высшее образование в специальных учебных 
заведениях. Можно сказать, что формальное образование даёт молодому 
японцу лишь половину необходимых знаний и навыков. Вторую же половину 
составляет профессиональная подготовка, которую он обязан пройти 
самостоятельно или в стенах нанявшего его предприятия.  

Старшая ступень делится на общеобразовательное и профессиональное 
отделения. Первое ориентировано на подготовку к поступлению в ВУЗ 
(академическое отделение), второе же (общее отделение) предназначено для 
учащихся, которые решили на этом ограничить свое образование. Все 
учащиеся, независимо от потоков и отделений, изучают следующие 
обязательные предметы: японский язык, обществоведение, математику, 
естествознание, классическую литературу, политэкономию, физику, химию, 
физкультуру, изобразительное искусство. Кроме того, обязательным является 
один из предлагаемых предметов: музыка, изящное искусство, труд, 
каллиграфия, для девушек – домоводство, для юношей – техника (основы 
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производства). Недельная нагрузка – 34-36 учебных часов.  
Обучающиеся на профессиональных отделениях также осваивают 

предметы по выбору в объеме 30 зачетных единиц (1 единица равна 35 
учебным часам), выбирая один из пяти потоков: промышленность, сельское 
хозяйство, коммерческая деятельность, водное хозяйство, рыболовство. Больше 
всего желающих заниматься коммерцией. Все потоки (кроме коммерческого) 
имеют также и более узкую специализацию, например, на 
сельскохозяйственном это земледелие, животноводство, садоводство. Кроме 
учебы, еженедельно один час отводится на общественную деятельность.  

Всего в Японии насчитывается более 90 программ по различным 
направлениям, но их выбор в каждой школе ограничен двумя-тремя 
программами [9].  

В Финляндии в настоящее время принята концепция «обучающего 
общества», разработанная в середине 90-х годов ХХ в., согласно которой 
реализуется принцип непрерывного образования.  

Учебный план базового 9-летнего образования выглядит достаточно 
традиционно: родной язык, иностранный язык (со 2-го класса – английский, с 7-
го добавляется шведский, который является вторым государственным языком в 
стране), математика, природоведение и экология (до 4-го класса), биология или 
география (с 5-го класса), химия, физика – с 7-го, религия или этика, история 
или обществоведение (с 5-го класса), музыка, изобразительное искусство и 
трудовое обучение до 7-го, физкультура. Факультативные предметы (уроки по 
выбору) появляются с 8-го класса (7 ч. в неделю). Недельная учебная нагрузка 
увеличивается с 19 ч. В 1-2-м классах до 30 ч. В 7-9-м до 40 ч. Таким образом, 
до 6-го класса дети изучают достаточно традиционный набор учебных 
предметов с устойчивым и достаточно глубоким содержанием.  

Только с 7-го класса у школьника появляется возможность проявлять 
собственный интерес, выбирая из предлагаемого набора три курса по выбору на 
год (причем менять свой выбор в течение года нельзя). Набор предметов по 
выбору достаточно разнообразен. Например, в классической старшей школе 
Hatsale – это иностранный язык (французский, немецкий, русский), 
естественные науки, ИКТ, ораторское искусство, театр, музыка, домоводство, 
швейное дело.  

После получения одинакового базового образования учащиеся 
продолжают обучение в течение 3-4 лет в высшей школе (general upper 
secondary schools), которая часто носит название – лицей или в учреждении 
профессиональной подготовки vocational institutions and apprentice shiptraining 
– профессиональная установка и ученическая установка) в течение трех лет.  

В начале учебного года каждый учащийся составляет индивидуальный 
учебный план на год (30 кредитов) при помощи компьютерной программы 
«Вилла». Из предложенных 12 учебных предметов он должен выбрать 8. Часть 
из них – обязательные, часть – по выбору. Курсы по предметам выбираются на 
основе представленных в электронном виде материалов, состоящих из списка 
курсов, их краткого содержания, указания преподавателя, ведущего курс, и 
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числа кредитов, приходящихся на курс. Для каждого курса заранее приводится 
расписание. Это позволяет ученику при выборе курсов согласовывать их 
посещение. Максимальное количество студентов набираемых на курс, 
составляет 32 человека. С помощью программы учащийся может отслеживать, 
какие курсы у него сданы, по каким имеются долги. По желанию учащийся 
может выбрать необходимый ему курс из другого лицея. Имеется открытый 
университет, из которого учащийся также может набирать курсы. Набранные 
им по дополнительным курсам кредиты также засчитываются в лицее или далее 
при обучении в университете [10].  

В конце 90-х годов в России появились новые виды общеобразовательных 
учреждений (лицеи, гимназии), ориентированные на углубленное обучение 
учащихся по избираемым ими образовательным областям с целью дальнейшего 
обучения в вузе. Также многие годы успешно существовали и развивались 
специализированные (в известной мере, профильные) художественные, 
спортивные, музыкальные и др. школы. Этому процессу способствовал Закон 
Российской Федерации 2002 г. «Об образовании», закрепивший вариативность 
и многообразие типов и видов образовательных учреждений и образовательных 
программ.  

Структура учебного плана школы в значительной мере обусловлена 
необходимостью отражения в нем инвариантной и вариативной частей. 
Инвариантная часть (ядро) учебного плана обеспечивает приобщение учащихся 
к общекультурным и национально значимым ценностям с целью формирования 
их базовой культуры. Вариативная часть, учитывающая личностные 
особенности, интересы и склонности учащихся, позволяет 
индивидуализировать процесс обучения.  

Эти взаимодополняющие и относительно автономные части учебного 
плана не являются полностью независимыми. В результате их пересечения в 
учебном плане любого общеобразовательного заведения выделяются три 
основных вида учебных занятий: обязательные занятия, составляющие базовое 
ядро общего среднего образования; обязательные занятия по выбору учащихся; 
факультативные занятия (необязательные занятия по выбору).  

В соответствии с принятой 7 февраля 2013г. №163-р, Государственной 
программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы 
и «Концепцией – 2020: развитие образования» ставится задача создания 
«развитие профильного обучения на старшей ступени общего образования, 
включая расширение возможностей профессиональной подготовки учащихся 
при усилении акцента на социализацию, развитие способностей и 
профессиональных компетенций …» [11].  

Профильное обучение и информационное обеспечение профессионального 
самоопределения осуществляется, в первую очередь, школьными предметами и 
учебными курсами, которые предоставляют значительное количество разных 
проб для выяснения своих отношений, предрасположенности, способностей и 
желаний заниматься (или не заниматься) тем или иным видом деятельности. 
Реализация идей профильности старшей ступени ставит выпускника основной 
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ступени перед необходимостью совершения ответственного выбора – 
предварительного самоопределения в отношении возможных путей 
продолжения образования.  

На этапе предпрофильного обучения задача педагогов – помочь учащимся 
определиться при выборе профиля образования в соответствии с их 
склонностями, способностями и интересами, прежде всего, избрать «пакет» 
учебных курсов по выбору.  

Курсы по выбору разделяются на три типа:  
1) традиционные предметные курсы, основанные на использовании 

имеющегося методического обеспечения (например, обычные факультативные 
курсы, учебные модули, блоки дополнительных занятий по обычным учебным 
предметам и др.);  

2) межпредметные элективные курсы, цель которых – интеграция знаний у 
учащихся о природе и обществе;  

3) элективные курсы по предметам, не входящим в Базисный учебный 
план.  

Типовое многообразие элективных курсов включает в себя авторские 
курсы, составляющиеся самой школой, отдельными педагогами, в том числе с 
использованием нетрадиционных учебных технологий (а также «сетевые 
курсы», разрабатывающиеся и реализующиеся структурами, входящими в 
состав образовательной сети).  

Можно предположить, что курсы первого типа будут иметь, по 
преимуществу, прагматическую функцию (целевая подготовка учащихся к 
лучшей сдаче выпускных экзаменов за 9-й класс); курсам других типов будет в 
большей мере присуща развивающая функция.  

Возможные авторские курсы по выбору, их структура и содержание, будут 
носить вариативный характер, в зависимости от ряда конкретных 
обстоятельств, в том числе:  

– особенности набора профилей на третьей ступени обучения, которые 
предлагает учащемуся муниципальная образовательная сеть;  

– кадровая ситуация в данном образовательном учреждении и 
муниципальной образовательной сети в целом (возможности привлечения к 
работе в профильных классах вузовских специалистов или использование 
кадрового потенциала ресурсных центров и т.п.);  

– специфика состава учащихся (количество, уровень предшествующей 
подготовки, половой состав и т.п.). Возможно, одной части группы нужно 
ликвидировать пробелы, а другой – получить опыт решения задач повышенного 
уровня сложности [12].  

Таким образом, отмеченные выше тенденции профильного обучения 
учащихся в ряде зарубежных стран свидетельствуют о том, что основной поиск 
педагогической науки и практики ориентирован на развивающие возможности 
человека, успешность его социализации и адаптации в изменяющемся мире, на 
включение учащихся в широкий спектр различных видов деятельности.  
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2 Анализ содержания и организации курсов, рекомендованных для 
обязательного изучения МОН РК  
 

В настоящее время в общеобразовательных организациях республики 
реализуются курсы по выбору, рекомендованные МОН РК для обязательного 
изучения:  

– «Абайтану» – 9-11 классы;  
– «Основы религиоведения» – 9 класс;  
– «Краеведение» – 7 класс.  
Согласно пунктам 41-42 «Общенационального плана мероприятий на 

2012-2013 годы по обновлению внутриполитической идеологии», 
утверждённого 27 апреля 2012 года, для учащихся 9-11 классов разработана 
программа курса по выбору «Абайтану». Учебная программа курса «Абайтану» 
утверждена приказом Министра образования и науки РК № 115 от 3 апреля 
2013 года и внедрена в учебный процесс в 2013-2014 учебном году.  

В годовом учебном плане общеобразовательных школ на изучение курса 
«Абайтану» в 9-11 классах отведено 34 часа. Из них 31 час отведён на 
изучение теоретического материала, 2 часа на выполнение творческих работ и 1 
час на систематическое обобщение пройденного материала.  

Творческое наследие великого Абая – это духовная сокровищница 
казахского народа, в веках не утратившая своей важности. Вполне закономерно 
знать, ценить и пропагандировать его творчество, как решающий фактор 
развития и становления общественно – политической мысли нашего народа. В 
связи с этим, отвечая требованиям нашего времени, потребностям современной 
эпохи, наш долг – осветить с научной точки зрения творчество Абая и 
воспитывать у молодёжи правильное понимание целей и задач творческого 
наследия Абая.  

Приоритетными направлениями государственной политики в области 
обучения и воспитания подрастающего поколения в организациях образования 
являются следующие задачи: воспитание патриотизма, безграничной и 
бескорыстной любви к своей земле и своему народу.  

Основной целью изучения курса по выбору «Абайтану» является 
знакомство с вершиной казахского литературного мастерства – Абаем 
Кунанбаевым, его творческим и неповторимым своеобразием поэтического 
мастерства и гениальности.  

Требованияк учащимся по курсу обучения:  
– научить понимать значимость Абая в искусстве слова и его творческие 

искания в литературе;  
– проанализировать основные вопросы, касающиеся концепции развития 

личности на определённых этапах творчества;  
– исследовать глубину и важность влияния литературы Востока и Запада 

на становление поэта и писателя Абая;  
– раскрыть сущность лидерства в казахской литературе, опираясь на 

автобиографические данные из жизни великого писателя;  
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– рассмотреть основные вопросы в творчестве Абая с научной, обучающей 
стороны, показать владение искусством слова;  

– объяснить влияние исторического фактора на становление личности, 
актуальность изучения творческого наследия великого писателя;  

– ознакомить учащихся с глубокими исследовательскими и 
познавательными публикациями современных исследователей – абаеведов;  

– проанализировать становление поэта по этапам творчества;  
– показать важность школы искусства слова, традиции и новаторские 

искания в поэтическом творчестве, приведшие к совершенству;  
– проследить духовную связь в творчестве Абая и писателей – 

современников;  
– считать образцом воспитания человеколюбия, любви, дружбы, единства, 

веры и солидарности всё творчество Абая: слова назидания, песни, романы, 
поэмы и переводы [13].  

Курс «Абайтану» поможет глубже рассмотреть жизненный путь, 
творческое наследие, влияние западной литературной школы на творческое 
наследие поэта. Курс нацеливает учащихся на глубокое владение и понимание 
Абаем литературы Востока и Запада, прикосновение к духовным источникам, 
создание жанровой неповторимости слов назидания. Творческое наследие Абая 
является образцом высшего искусства слова, реликвией золотого фонда 
казахской литературы. На глубокой научной основе необходимо объяснить 
учащимся школы влияние творческих этапов на становление национальной 
литературы. Курс «Абайтану» способствует глубокому постижению 
исторических, политических и народных постулатов.  

С учётом возрастных особенностей учащихся 9-х классов содержание 
предлагаемой литературы сокращено, но спиралевидно расширяется в 
программе для 10-11-х классов. В 9-х классах учащиеся знакомятся поэтапно с 
жизнью, творческими начинаниями, восточными мотивами в творчестве, 
глубокой тенденцией западной и русской литературы, разнообразной 
тематикой научного и обучающего фактора стихов, песен, поэм и кюев.  

В 10-11-х классах учащиеся тщательно исследуют творческое наследие 
Абая периода 30-60-х годов, рассматривают основные вопросы, освещённые 
Абаем: искусство, образование, политическое обустройство общества, история, 
любовь, жизнь общества, нравственные пороки и искания, сатирические 
тенденции, обращение автора к богу и религии, философские взгляды; 
рассматривается также и творчество учеников великого Абая. Обращено 
внимание учащихся на познание человека, духовную ориентацию и 
исследование натуры личности в произведениях Абая.  

Общеизвестно, что изучение курса «Абайтану» во всех 
общеобразовательных школах особенно важно. Поэтическое творчество Абая и 
его слова назидания имеют огромную воспитательную ценность, поэтому не 
теряют своей актуальности на современном этапе развития общества.  

Абай – представитель духовной и нравственной культуры. В первую 
очередь, это величайший мыслитель, поэт – просветитель. Многие учёные в 
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области казахской литературы внесли свой вклад в изучение и пропаганду 
творчества Абая. Творческому наследию Абая посвящено немало трудов 
знаменитых учёных – абаеведов. Вышло в свет немало методических пособий в 
помощь изучающим творчество Абая. Среди них можно отметить труды 
следующих учёных: К.Битибаева «Изучение произведений Абая в школе», 
У.Абилдаулы «Азбука изучения Абая: для учащихся начальных классов», 
М.Жусипов «Абайтану в средней школе и его основные направления», 
Н.Омашев «Особенности преподавания Абайтану», З.Казмагамбетова 
«Обучение творчеству Абая», Т.Рахметова «Изучение произведений Абая в 
начальных классах».  

Возникает вопрос: «С какой целью необходимо включать курс «Абайтану» 
в программы для обучения учащихся 9-11-х классов общеобразовательной 
школы?».  

Во-первых, в казахской литературе помимо Абая изучаются и другие 
мастера слова, а также периоды литературы.  

Во-вторых, на отведённые в учебной программе часы невозможно глубоко 
изучить творческий мир поэта. Соответственно для укрепления национальной 
идеологии необходимо внедрение курса по выбору «Абайтану», как одного из 
основных воспитательных факторов в становлении «полноценного человека». 
Нельзя не упомянуть о том, что наше молодое поколение по примеру западных 
подростков стало отстраняться от традиций и обычаев своего народа, 
казахского национального менталитета. Безусловно, изучение литературного 
наследия великого Абая поможет избавить наше поколение от отрицательных 
явлений и западного влияния. По словам учёного-абаеведа М. Мырзахметулы: 
«Мысли и сознание казахского народа, его мировоззрение – это и есть 
литературное наследие великого Абая…». Учение Абая – это фундамент для 
формирования нравственности нового поколения современной молодёжи. По 
этой причине внедрение учения Абая, глубокое познание его литературного 
наследия – первостепенная задача на сегодняшний день [14].  

В настоящей программе курса «Абайтану» рассматриваются следующие 
основные направления изучения творчества Абая 30-60-х годов 20 века: 
изучение жизненного пути поэта – просветителя, его родовое происхождение, 
литературная школа, воспитательная роль слов назидания и многих других 
стихов, песен, поэм и переводов автора, высокие требования к поэтическому 
слову.  

Творчество Абая носит личностно-ориентированный характер, и это 
прослеживается и в творчестве его учеников и последователей.  

На формирование мировоззрения Абая огромное влияние оказала 
восточная культура. Во времена Советской власти эта тема была закрытой. 
Учёный – абаевед М. Мырзахметулы говорит: «Изучать Абая по старым 
стереотипам невозможно. Нельзя давать дорогу этим направлениям. Мы до 
сегодняшнего дня по имеющимся учебникам представляем Абая атеистом и 
материалистом. Политика советской власти требовала такого подхода в 
характеристике поэта – мыслителя. Наступили новые времена, благодаря 
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независимости, мы подходим к оценке творчества Абая и его характера с 
другой стороны. Наступил момент, когда мы можем рассмотреть дух свободы и 
независимости в литературном наследии Абая…» [15]. Поэтому программа 11 
класса безупречно охватывает все вехи становления поэта – писателя, отражает 
исламскую направленность, философские размышления о жизни и Аллахе, 
переданные в Хауасе.  

Мировоззрение Абая формировалось под воздействием восточной 
литературы, в частности, шедевров из сокровищницы тюркского народа. 
Вникая в суть вопроса, подчёркиваю, что «источником формирования 
мировоззрения писателя является восточная литература со всем её 
своеобразием…». В особенности, источниками учения о человеке являются 
классическая поэзия суфизма и научно теоретические труды по суфизму. 
Бесспорен факт, что поэзия Абая – вершина его мировоззрения находится в 
тесной связи с таким духовным явлением, как суфизм [14].  

Воспитание человека – это основная мысль стихотворения Абая «Ғылым 
таппай мақтанба», о котором М.Ауэзов высказывался следующим образом: 
«Это одно из важных и обобщающих философских произведений…». Седьмое 
слово назидания перекликается со строчками этого стихотворения, в которых 
говорится:  

«Будь осторожен с пятью вещами,  
К пяти вещам всегда стремись,  
Если хочешь быть человеком…»  
Именно эти строки играют огромную воспитательную роль в понимании 

сущности человека, духовной нравственности.  
Абай подчеркнул понятие «духовная пища», обобщающая мощность души 

и величие человека. По его словам: «…нужно обогащать духовную 
сокровищницу народа, потому что это духовная пища для каждого…». Чтобы 
воспитать в себе человека, нужно развиваться духовно, формировать 
правильное мировоззрение при помощи полезной информации [16].  

Слова Абая об осторожном отношении к пяти вещам символизируют ту 
пищу, которая наносит вред нашему организму. В своём следующем 
стихотворении «Әуелде бір суық мұз ақыл зерек» поэт останавливается на трёх 
составных человеческой сущности: горячей энергии, лучезарном уме, тёплом 
сердце, которому отводится особое место.  

Помогая учащимся глубже постичь творчество Абая, мы уделяем особое 
внимание религиозным учениям автора, познанию философии человека 
Полностью, а также вопросам, рассматриваемым в «Хауасе». Глубоко 
погружаясь в мир Абая, мы можем совершенствовать в подрастающем 
поколении те качества настоящего человека, о которых мечтал Абай.  

Для проверки и оценки знаний, полученных учащимися на курсах по 
выбору «Абайтану» можно предложить следующие пути:  

– подготовка тестовых вопросов по пройденному материала;  
– написание аннотации на прочитанные произведения;  
– выполнение творческих работ: презентации, сочинения – эссе;  
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– подготовка и защита научных проектов по данным темам.  
В ходе обучения курса по выбору «Абайтану» предлагаем интерактивные 

методы, а также различные педагогические технологии, которые позволяют 
развивать не только знания, умения и навыки, но и способствуют развитию 
творческого мышления учащихся.  

Применение современных методов и форм обучения на уроке позволяют 
развивать уверенность в себе, повышают самооценку учащегося, как 
индивидуальной личности.  

Учащиеся осознанно подходят к усвоению межпредметных связей 
казахской литературы и Истории Казахстана, могут свободно выразить свои 
мысли и выводы.  

Учебная программа вышеназваного курса по выбору составлена с учётом 
психолого – возрастных особенностей учащихся и направлена на духовно – 
нравственное, национальное и патриотическое воспитание.  

Программа факультативного курса «Основы религиоведения» была 
разработана и утверждена приказом МОН РК от 3 апреля 2013 года № 115 для 
9-х классов общеобразовательной школы. Данная программа была введена в 
учебный процесс с 3 ноября 2010 года согласно приказу № 511 МОН РК [13].  

Объем учебной нагрузки составляет 1 час в неделю, всего 34 часа в 
учебном году.  

Суть и значение курса «Основы религиоведения» состоят в принятии его 
как составляющего элемента формирования научно-обоснованных основ 
обеспечения устойчивого развития, как первоисточника, определяющего 
исторические, культурные и духовные ценности современного общества. 
Предмет «Основы религиоведения» является структурным компонентом 
социально-гуманитарных и обществоведческих знаний в системе среднего 
образования.  

В программе соблюдается преемственность в изучении материала, 
межпредметная связь с предметами «История», «Человек. Общество. Право», 
«Литература», «Искусство».В целях закрепления полученных знаний особое 
значение в рамках курса «Основы религиоведения» имеет творческо-проектная 
работа учащихся по интересующим их темам.  

Значение предмета «Основы религиоведения» определяется ролью религии 
в жизни современного общества, ее влиянием на историю, культуру, духовную 
жизнь общества. Получение знаний в сфере религии является составной частью 
общего среднего образования для получения учащимися основ 
социогуманитарных знаний.  

Цели обучения: обучение учащихся основам знаний истории и 
современного состояния мировых и традиционных религий, место в обществе, 
свобода вероисповедания, формирование навыков и умений применять 
полученные знания в жизни, воспитание толерантности и гуманистического 
мировоззрения на основе нравственно-духовных ценностей, также неприятия 
идеологии экстремизма, терроризма и религиозного радикализма.  

Задачи обучения:  
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1) систематизация и углубление знаний учащихся об истории религии и 
её роли в современном обществе;  

2) раскрытие мировоззренческих, культурологических и гуманистических 
основ религии;  

3) воспитание толерантности и умения критически оценивать 
современные религиозные знания и течения;  

4) привитие гражданской ответственности в укреплении 
межнационального, межконфессионального согласия в Казахстане и мире;  

5) воспитание неприятия идеологии и практики экстремизма, терроризма, 
религиозного радикализма;  

6) формирование умений и навыков работы с литературой, средствами 
электронного обучения и массовой информации;  

7) воспитание правовой грамотности, уважения к правам и свободам 
граждан Казахстана.  

По завершении 9 класса учащиеся должны знать:ключевые религиозные 
термины; историю мировых и традиционных религий; особенности 
нетрадиционных религий, деструктивных культов; сущность и проявления 
экстремизма и терроризма, их псевдорелигиозный характер;положения 
Конституции Республики Казахстан о свободе совести и законодательства 
Республики Казахстан о религии; политику государства по сохранению 
межконфессионального согласия и стабильности в стране и на международном 
уровне. По завершении курса учащиеся должны уметь:давать характеристику 
вероучения, культовой жизни, структуры, практики и особенностей мировых и 
традиционных религий; ориентироваться в духовной жизни различных 
религий;разъяснять ключевые моральные ценности религий;отличать 
идеологию и практику традиционных религий от организаций экстремистского, 
террористического, деструктивного характера; навыки ориентироваться в 
многообразном мире религиозных учений.  

Системно-деятельностные результаты отражаются вовладении 
системными знаниями об истории, вероучении и современном состоянии 
религии;применении знаний основного содержания и ключевых идей 
священных текстов мировых религий в целях повышения общей эрудиции, 
уровня религиоведческой грамотности;умении противостоять влиянию 
идеологии экстремистских, террористических организаций, деструктивных 
культов;умении работать с научной, учебной литературой, электронными 
источниками;умении использования средств массовой информации в 
образовательных целях.  

В содержании предусмотрены творческие проекты, организующие 
самостоятельную исследовательскую деятельность учащихся.  

В Программе социальной модернизации Казахстана, предложенной 
Президентом страны Н.А. Назарбаевым в работе «Двадцать шагов к обществу 
всеобщего труда», говорится: «Важной отличительной чертой современного 
этапа развития образования является возросшая актуальность изучения 
региональных особенностей, использование местных аспектов в обучении и 

99 
 



воспитании учащихся. В последнее время в условиях возрождающего интереса 
граждан Казахстана к истории своего народа и государства, природным 
особенностям своей страны и территории проживания возросла роль школы в 
воспитании подрастающего поколения…».  

Курс «Краеведение» введен в учебный процесс в 7 классе приказом МОН 
РК № 115 от 3 апреля 2013 года с нагрузкой 34 часа в год, 1 час в неделю [13].  

Актуальность этого курса связана с необходимостью усиления 
патриотического воспитания подрастающего поколения: перед учащимися 
возникают вопросы: «Кто я на родной земле?», «Куда иду по жизни?», «Что 
буду делать?», «Какую пользу принесу себе и своему краю?», которые требуют 
ясных ответов. Именно на эти вопросы отвечает учебная программа 
«Краеведение», которая является алгоритмом учебных, поисково-
исследовательских действий и показывает основные направления комплексного 
изучения родного края, района, села и сельского округа, города и его 
окрестностей. Программа ориентирует учащихся и на более глубокое 
исследование вопросов и тем, связанных с родным краем по направлениям.  

Положительной и уникальной особенностью программы является 
комплексный охват всех основных аспектов родного края: природных, 
экологических, исторических, этнографических, культурологических, 
экономических. Курс учит и воспитывает, при этом воспитывающие моменты 
особенно эффективны. В основе всей работы – организованный и 
самостоятельный поиск учащихся, исследование ими всех вопросов темы, 
обмен результатами и обсуждение. Обеспечение этих подходов и 
педагогическое руководство является важнейшей задачей учителя 
ответственного за краеведческую работу в рамках этого курса.  

Учащиеся изучают природные аспекты развития, особенности экономики, 
перспективы развития. В содержание работы входит также изучение 
исторического прошлого края, археологических памятников, памятников 
культуры, архитектуры, национально-фольклорного материала различных 
жанров, национально-специфических ремесел, выдающихся личностей, 
прославивших край. Краеведческие материалы позволяют включить учащихся 
в творческие виды деятельности (сбор информации по определенной теме, в 
том числе оформление записей воспоминаний, их анализ, аргументация и 
оценка краеведческих фактов и др.).  

В ряде школ нередко доминирует лишь «словесно-книжное» проведение 
занятий по краеведению. Возможности для изучения родного края в процессе 
учебных занятий в кабинетах ограничены и не очень эффективны. Поэтому 
важнейшее значение имеют внеурочные и внешкольные формы проведения 
занятий по краеведению (тематические экскурсии, экспедиционные поездки, 
туристические походы, посещение предприятий, музеев, встречи и др.). 
Практический опыт учителей говорит о необходимости ведения курса 
«Краеведение» учителями географии, биологии или истории.  

Предлагается краткий методический обзор по организации изучения 
содержания разделов курса «Краеведение». Он включает опыт работы 
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отдельных учителей, накопившихматериалы за время изучения курса,которые 
могут быть использованы в качестве примера при организации занятий.  

После целеустановок на первом уроке, изучаются разделы «Работа с 
картами и знакомство с основами туризма», «Рельеф территории края» и 
«Природные ресурсы края». Это очень благоприятные для индивидуальной 
работы учащихся разделы. Занятия можно провести и в кабинете школы и на 
местности, с выездом на объекты (по усмотрению учителя и учащихся). 
Возможны встречи со специалистами (геологами, разработчиками недр, 
работниками музеев).  

При изучении темы «Погода и климат местности», учащиеся 
рассматривают практико-теоретические вопросы, способы и методы 
деятельности. Обязательна межпредметная связь с математикой, 
использованием данных своего календаря погоды или других источников. 
Занятия удобно провести на местной метеостанции. Итоги желательно подвести 
в форме «круглого стола», с приглашением специалистов метеостанции, 
метеослужб различных организаций (например, аэропорта), энергетики и 
экологии, старожилов. При этом материал связывается с темами «Воды края», 
«Почвы края». По этим темам проводятся практические работы, которые 
включают исследования и расчеты (интеграция с математикой, химией, 
биологией).  

При изучении тем «Растительность края», «Животный мир края» занятия 
желательно провести совместно с учителями биологии, работниками лесного 
хозяйства, ботанических садов, оранжерей, охотообщества, зоопарков, 
санитарно-эпидемиологических станций, охотниками-энтузиастами. Возможны 
межпредметные связи с биологией, географией, технологией и математикой. 
Обязательно изучается уникальный опыт озеленения города Астаны и его 
окрестностей. Необходимо на первом занятии обучить учащихся технологии 
изготовления гербария, флористических стендов. Все полученные данные 
обозначаются на карте края.  

Ознакомление с природоохранными технологиями лучше осуществить на 
конкретных предприятиях. Далее учащиеся должны осуществить презентацию 
своей работы, своих проектов и исследований.  

Тема «Хозяйство края» имеет важную пропедевтическую функцию, 
подготавливает учащихся к изучению сложных знаний по экономике, поэтому 
желательна межпредметная связь с курсом «Финансовая грамотность», 
математикой (при расчетах экономических показателей). Изучение местного 
производства дает наглядный материал для раскрытия понятий, которые 
учащиеся более подробно будут изучать в старших классах. Выполняются 
практические работы по составлению схем производственных связей, 
технологические схемы производства продукции.  

Тему «Краткая история и культура народов, проживающих в крае» 
необходимо изучать, интегрируясь с учителями истории, литературы, 
старожилами, ветеранами, работниками музеев. Знание истории родного края 
конкретизирует многие события отечественной истории, давней и ближней, 
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помогает понять многие процессы, происходящие в современном мире.  
Большое значение имеет завершение работы по курсу краеведения. Весь 

материал, собранный в процессе работы, нуждается в тщательной обработке и 
подготовке к итоговой внутришкольной краеведческой конференции.  

После завершения изучения курса «Краеведение» учащиеся должны знать 
и показывать знания о своем родном крае, уметь анализировать, обрабатывать, 
синтезировать, использовать информацию, полученную во время поисково-
исследовательских работ; владеть методами познания, планирования 
деятельности и исследований;использовать современные информационные 
технологии, образовательные ресурсы, архивные источники, иметь навыки 
презентации полученной информации.  

Особое значение при изучении краеведческих компонентов, для учащихся 
любых классов, имеет работа по картам. Изучение и развитие навыков работы 
по картам при изучении краеведения, строится через сочетание практических 
занятий на местности и в школе. Занятия должны быть поставлены так, чтобы 
учащиеся учились ориентироваться, выполнять съемку окрестностей школы, 
усваивали условные топографические знаки обьектов природного окружения. 
Работая с планом своей местности, учащиеся видят не отвлеченные условные 
знаки, а живые, очень знакомые ориентиры. В результате таких занятий можно 
будет понимать любую карту своего края и карту вообще. Картографический, 
географический материал – основа для осуществления различных подходов при 
изучении краеведения. Только на карте можно показать окружение края и 
внутренние его различия.  

Практика показывает наличие затруднений учащихся при выполнении 
отдельных конкретных заданий. Ниже приведены примеры жизненно важных 
действий, необходимых при проведении занятий по краеведению и 
краеведческом поиске, которые учащиеся должны научиться выполнять.  

1. Поиск информации о работегосударственных, общественных и научных 
учреждений, молодежных центров, музеев, библиотек.  

2. Заполнение электронных анкет, опросов, анкет регистрации, заявлений.  
3. Деловые контакты по телефону, интернету, общение с представителями 

различных возрастных, профессиональных и социальных групп населения.  
4. Поиск билетов на все виды транспорта. Расписание движения 

транспорта. Работа с информацией о возможностях труда, лечения и отдыха.  
5. Работа с географическими картами, схемами, таблицами. Использование 

сайтов со сводками погоды, их чтение и анализ.  
6. Использование кулинарных рецептов при приготовлении пищи, её 

сохранение.  
7. Выбор необходимых товаров, аргументированное информирование 

родителей и в случае необходимости, приобретение в Интернете [17].  
Этот перечень можно продолжить, соответственно конкретным условиям и 

возможностям. Важной задачей учителя в краеведческой работе, является 
организация разнообразной деятельности учащихся. Они должны получить все 
возможности для развития. Примерными видами деятельности, в которых 
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учащиеся могут попробовать себя и представить свои работы, 
являютсявсевозможные конкурсы, демонстрации, участие в конференциях 
научных проектов и др.  

При изучении курса «Краеведение» учащиеся с целью более глубокого и 
детализированного изучения различных аспектов могут выполнять 
исследовательские работы. Весь собранный материал используется для 
презентации всей работы на школьной краеведческой конференции. Самые 
интересные работы рекомендуются на районные, городские краеведческие 
конференции. Весь собранный материал после систематизации и обобщения 
регистрируется в учетном журнале школьного музея и поступает в его 
демонстрационные фонды. Таким образом, краеведческая работа отражается в 
школьном музее, его наличие в школе необходимо.  
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3 Анализ содержания и организация курсов, разрабатываемых 
организациями образования  
 

Национальной академией образования им. И. Алтынсарина МОН РК был 
проведен анализ тематики и содержания курсов по выбору, реализуемых в 
общеобразовательных школах Казахстана.  

Содержание курсов по выбору в начальной школе является формирование 
способностей, склонности и интереса к образовательным областям, угубленное 
изучение предмета, применение полученных знаний в жизни.  

Курсы по выбору проводятся за счет часов вариативного компонента 
(школьного и ученического компонентов) типового учебного плана.  

В типовом учебном плане начального образования для школ с казахским 
языком обучения, утвержденном приказом Министра образования и науки 
Республики Казахстан от 25 июля 2013 года № 296, в вариативной части на 
курсы по выбору в 1-2 классах выделено 2 часа, в 3-4 классах - 3 часа.  

В типовом учебном плане начального образования для школ с русским 
языком обучения, утвержденном приказом Министра образования и науки 
Республики Казахстан от 27 ноября 2013 года № 471, в вариативной части 
указан курс по выбору (школьный компонент) в 1-4 классах по 1 часу. Согласно 
типовым учебным планам курс по выбору выбирает организация образования в 
соответствии с знаниями, интересами и способностями учащихся.  

По содержанию обучения курсы по выбору в начальных классах делятся 
на 3 вида:  

1) предметные курсы, углубленно изучающие предметы в инвариантной 
части ТУПа (например, «Занимательная математика», «Логическая 
математика» и др.);  

2) межпредметные курсы, интегрированно изучающие природу, человека 
и общество, восприятие мира в целом (например, «Юный исследователь», 
«Родной край», «Мир логики» и др.);  

3) специальные курсы по предметам, которые не указаны в ТУПе 
(например, «Основы информатики», «Азбука компьютера» и др.). Данные 
курсы не повторяют основные предметы инвариантной части ТУПа.  

При изучении материалов, предоставленных школами республики, 
выяснилось, что особое внимание учителя уделяют углубленному изучению 
предметов.  

Самыми распространенными курсами среди углубленно изучаемых 
предметов, которые развивают навыки учащихся, являются курсы по 
математике, например, «Занимательная математика», «Логическая 
математика», «Удивительный мир математики», «Задачи ТIMSS», «Логические 
задачи», «В стране математики», «Мир чисел», «Предприимчивый счетовод».  

Рассмотрим программу курса по выбору «Математика вокруг нас», где 
угубленно изучается математика (4-класс, 1 час в неделю, 34 часа в год).  

В основе программы дана ориентация на развитие умственного 
математического стиля учащихся, интеллектуальных способностей, 
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эмоциональности, также формирование знаний, умений и навыков.  
В содержание и структуру программы входят следующие темы:  
1. Числа и вещи вокруг нас. 2. Равенство и неравенство. 3. 

Комбинированные игры. 4. Геометрия. Основные понятия геометрии. 5. Задачи 
на логику.  

Данные темы соответствуют содержанию учебной программы по 
математике, например, по разделу «Числа и вещи вокруг нас». В данном курсе 
разделы «Конструктивные игры», «Логические задачи» являются новизной. В 
разделе «Конструктивные игры» в темах «Как найти долю?», «Как образуются 
дроби?», в игровой и практической формах учащиеся получают предметные 
знания, развиваются навыки и стремление к исследовательской работе.  

В данной программе рассматриваются творческие работы учащихся, с 
помощью рисунков и схем составляются задачи, они находят оптимальные 
варианты способов решения задач и особое внимание уделяется решению 
логических задач. После каждой темы предусмотрены самостоятельная и 
контрольная работы. Содержание данного курса соответствует 
физиологическому развитию и особенностям учащихся.  

Основы знаний закладываются в начальных классах. Дети 6-7 лет 
знакомятся с буквами, учатся читать по слогам, читать наизусть, правильно 
держать ручку, постепенно развивать навыки письма и речи. Эти навыки 
развивает курс по выбору «Грамота» ( для 2-класса, 1 ч. в неделю, 34 ч. в год).  

Цель курса – написание элементов букв и их соединение, написание 
полностью слова, не отрывая рук от тетради, соблюдение расстояния между 
словами и развитие мышц пальцев. Курс направлен на соблюдение 
каллиграфических правил правописания букв алфавита, написание диктантов и 
краткого изложения.  

При анализе программы данного курса по выбору установлено, что 
необходимо доработать содержание и структуру курса.  

Курс по выбору «Развитие речи» развивает речевые навыки учащихся (для 
2-класса, 1 час в неделю, 34 часа в год). Цель курса: развитие разговорной речи 
на родном языке, изучение народного фольклора.  

Содержание курса по выбору формирует индивидуальные творческие 
способности, основные способы учебной деятельности, устойчивое 
произвольное внимание и память, логическое и образное мышление. 
Содержание данного курса раскрывается в темах:  

1. Елім деп соғар жүрегім. 2. Әдептілік қағидалары. 3. Батырлар сөзі – 
даналар сөзі. 4. Еңбектің наны тәтті. Учащиеся учатся писать эссе, сочинение и 
инсценируют литературные произведения.  

Для улучшения структуры и содержания курсов предлагаем примерные 
критерии:  

1) содержание программного материала должно отвечать принципам 
новизны и актуальности;  

2) должны учитываться особенности национальных и региональных 
компонентов;  
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3) программа должна быть развивающей и мотивирующей интересы;  
4) соответствовать индивидуальным особенностям учащихся;  
5) содержание курса должно обладать полнотой и системностью;  
6) курс должен формировать функциональные знания и навыки;  
7) курс должен быть обеспечен доступными ресурсами.  
Проанализировав информацию курсов по выбору по предметам 

«Казахский язык и литература» в общеобразовательных школах, выявлено 
следующее количественное соотношение (в школах):  

– в Северо-Казахстанской области «Лексика казахского языка» – 142, 
«Домбыра» – 84, «Развитие языка» – 39;  

– в Акмолинской области «Моя профессия» – 187, «Художественное 
слово» – 140; «Интересная грамматика» – 420, «Культура речи» (риторика) – 
250;  

– в Восточно-Казахстанской области «Практический казахский язык» – 
531, «Мир грамматики» – 432, «Основы грамматики» – 253, «Театральное 
мастерство» – 50; «Культура речи» – 330, «Актёрское мастерство» – 313;  

– в Южно-Казахстанской области «Искусство слова» – 332, «Особенности 
правил» – 39; «Культура речи» – 326, «Современный казахский язык» – 318, 
«Актёрское мастерство» – 313, «Формы написания письменных работ» – 36;  

– Алматинской области «Секрет слова» – 46, «Юный поэт» – 40, «Язык – 
область образования» – 38, «Сокровища языка» – 35, «Художественное чтение» 
– 33, «Мукагалитану» – 54, «Культура языка» – 46, «Значение слова» – 45, 
«Мир Жамбыла» – 41, «Молодой поэт» – 40, «Литература – мир чувств» – 39, 
«Искусство слова» – 36, «Илиястану» – 35, «Искусство красноречия» – 35;  

– в Кызылординской области «Казахский язык» – 230;  
 – в Жамбылской области «Искусство красноречия» – 81, «Секрет слова» –

36, «Культура речи» – 37, «Грамматика казахского языка» – 32;  
– в Мангыстауской области «Литература Мангыстау» – 48;  
– в Атырауской области: в 30 школах изучают курс «Лексика и фонетика – 

раздела науки о языке»;  
– в Карагандинской области «Культура речи» – 67, «Развитие языка» – 43;  
– в г. Астана «История языка» – 56, «Сокровищница языка» – 39; 

«Практический казахский язык» – 47, «Стиль и нормы языка» – 45, 
«Журналистика и основы издательской деятельности» – 41, «Сравнительная 
грамматика» – 38, «Основы культуры речи» – 37.  

Для учащихся 8-х классов разработана программа курса по выбору 
«Культура речи» `( Акирапбаева Н.Б., учитель школы-гимназии № 74 г.Астана) 
(1 час в неделю, 34 часа в год).  

Курс направлен на совершенствование важнейших умений и навыков 
культурного человека – свободно выражать свои мысли и чувства в устной и 
письменной форме, владение нормами литературного языка, соблюдение 
этических норм общения.  

Авторская программа состоит из следующих разделов: информационно-
методический комплекс; рабочая тетрадь.  
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Курс состоит из 7 разделов, в конце каждого, предполагается 
интеллектуальная игра и итоговая тестовая работа, ведётся мониторинг 
развития каждого учащегося.  

В информационно-методическом комплексе представлено поурочное 
планирование. Урок разделен на три блока: 1. Ознакомительный блок, цель – 
изучение учащимися теории культуры речи. 2. Профессионально-деловой блок, 
пополнение знания из источников. Учащиеся выполняют самостоятельные 
работы. 3. Проверочный блок, оценивание знаний с помощью уровневых 
заданий. В рабочей тетради представлены задания нацеленые на развитие 
творческого мышления учащихся.  

«Пунктуация современного казахского языка» для 9-х классов (Муса А.С., 
Серикбаева А.К., учитель средней школы № 40 г. Астана) повышает 
компетентности учащихся. Курс подготовлен на основании «Концепции 
изучения казахского языка» и Государственного общеобразовательного 
стандарта обучения и обогащает практическим материалом содержание 
учебника «Казахский язык» для общеобразовательных школ (34 часа в год).  

Цель курса – изучить нормы письменной литературной речи на основе 
овладения пунктуационными знаниями, обучить применению полученных 
знаний в практической деятельности, дать представление об орфографии и 
пунктуации как взаимосвязанных сторонах письма.  

Задачи курса: изучить теоретические понятия пунктуации; и их нормы в 
современном литературном языке.  

Для 9-классов разработан курс «Орфография и знаки препинания» 
(Темиргалиева М.М., учитель школы-лицея № 66 г. Астана). Цель данного 
курса: усвоение норм литературного языка, развитие функциональной 
грамотности, соблюдение норм произношения.  

Задачи программы: обогащение словарного запаса, правильная грамотная 
речь, функциональная грамотность, различие знаков препинания на письме, 
соблюдение пунктуационных норм.  

Курс предусматривает следующие направления: усвоение орфографии и 
знаков препинания; соблюдение орфографических требований в письменной 
речи; устную речь с соблюдением всех орфоэпических норм; 
совершенствование теоретического материала разделов казахского языка.  

В данном курсе предложены наиболее приемлемые направления в 
обучении: методика проведения и анализа проверочных работ, использование 
на практике полученных знаний.  

«Устное народное творчество» курс для 7-класса (Кашаева А.О., учитель 
школы-гимназии № 4 им. Ж. Жабаева г. Астана) пропагандирует национальную 
культуру и выявляет этнографические особенности казахского народа (34 часа 
в год). В курсе большое внимание уделяется воспитательным целям, 
основываясь на произведениях казахской литературы, глубоком синтезе жизни 
кочевых народов он представляет богатый материал, охватывающий обычаи и 
традиции, религию и духовные истоки, природу и окружающую среду, 
образование и воспитание.  
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Цель курса – развитие духовного мира ребёнка, привитие гражданских, 
эстетических и патриотических чувств.  

Задачи курса: развитие личности ребёнка, самостоятельно и креативно 
мыслящего в любой обстановке; совершенствовать читательскую культуру 
подрастающего поколения; развивать искусство слова и функциональную 
грамотность.  

Выводы: курсы по выбору направлены на формирование функциональной 
грамотности учащихся; учащиеся должны уметь решать вопросы в жизненных 
ситауциях, используя полученные в школе знания и умения.  

«Культура речи», курс по выбору по предмету «Русский язык и 
литература» для учащихся 10-х классов (Александрович М.В., школа-
гимназия № 39, г. Тараз.). На основе данной программы учащиеся должны 
глубже осмыслить функции языка как средства выражения понятий, мыслей и 
средств общения между людьми, углубить знания о стилистическом расслоении 
современного русского языка, о качествах литературной речи, нормах и 
наиболее выразительных средствах литературного языка. Данная программа 
знакомит учащихся с элементами и качествами правильной речи и построению 
синтаксических конструкций.  

Цель курса: формирование рече-коммуникативных навыков.  
Задачи курса: активизировать познавательную деятельность учащихся; 

учить грамотной, убедительной и выразительной речи; формировать свои 
мысли, идеи, вопросы, связно выражать свое мнение относительно тех или 
иных проблем окружающей действительности; воспитывать вежливого и 
тактичного собеседника.  

Содержание данного курса обеспечит выполнение функций: 
информирующей, обучающей, развивающей, справочной. Распределение 
данного материала осуществляется на основе целостности и концентричности, 
которая предполагает наращивание, углубление и расширение знаний и умений 
в общем объеме курса. Обучение культуре речи основывается на развитии 
самостоятельности мышления, индивидуального творчества. Становление 
диалектического, критического мышления, сопровождающее изучение 
эталонов и образцов, поможет избежать копирования, будет способствовать 
реализации индивидуальных возможностей.  

«Риторика», курс по выбору для учащихся 10-11 классов. Данный курс 
обеспечивает высокое ораторское, общекультурное и интеллектуальное 
развитие учащихся [18].  

Цель курса: формирование знаний о риторике как о науке, ее основных 
задачах и понятийном аппарате.  

Задачи курса: ознакомление с практическими рекомендациями для 
реализации успешной коммуникации; ознакомление с монологическими и 
диалогическими формами речевого общения; формирование знаний о речевых 
жанрах как текстах определенной коммуникативной направленности, речевых 
стратегиях и речевых тактиках; развитие умений анализировать, оценивать 
речевое общение; развитие умений успешного речевого общения с учетом 
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полиязычной и поликультурной коммуникативной ситуации; формирование у 
учащихся нравственно-эстетических взглядов, вкусов, имеющих 
общекультурную ценность.  

С учетом формирования функциональной грамотности учащихся 
основными подходами к обучению риторике являются коммуникативный и 
практико-ориентированный. В рамках развития полиязычия учащимся 
предлагаются практические задания на трех языках (казахском, русском и 
английском) по выбору учителя и с учетом уровня обученности учащихся.  

Программный материал курса «Риторика» структурирован в две рубрики: 
теория, в которой раскрывается понятийная основа курса (коммуникативная 
ситуация, виды общения, речевые жанры, их структурные и стилевые 
особенности и пр.) и предлагаются инструментальные знания о способах 
деятельности (типа инструкций и рекомендаций); практика, в которой даются 
задания, направленные на формирование умений общаться, анализировать, 
использовать разнообразные виды работ: риторические игры, решение 
риторических задач, импровизационные выступления, риторический анализ 
текстов известных ораторов прошлого, отрывков из произведений 
художественной литературы, написание эссе.  

Курс по выбору «Стилистика русского языка» для учащихся 8-11 классов 
предназначен для углубленной подготовки учащихся в той области русского 
языка, которая связана с типами и стилями речи [19]. В программе системно 
изложен курс стилистики практической и речи.  

Цель курса совершенствование практических, коммуникативных умений и 
навыков учащихся в процессе расширения их лингвистического кругозора за 
счет усвоения новых знаний.  

Задачи: формирование выразительных средств русского языка; анализ 
языка, включая и нейтральные средства; воспитание осознанного отношения к 
выбору языковых и речевых средств, профессиональная подготовка в области 
языка; формирование стилистической грамотности; репрезентировать 
теоретические основы стилистики как особой научной дисциплины 
общелингвистического характера.  

«Богатство лексики и фразеологическое наследие», курс по выбору для 5-9 
классов.  

Цели курса: привитие любви к языку, уважения к труду ученых-
исследователей языка.  

Задачи курса: расширить развить навыки использования лексического 
материала в собственной речи объем сведений по лексике; изучить 
стилистической функции; научить пользоваться разными словарями русского 
языка; выработать навыки элементарного анализа лексических явлений.  

Таким образом, все предлагаемые учителями-практиками курсы по выбору 
объединяют такие общие цели, как: развитие любознательности, способностей, 
склонностей, интересов учащихся, формирование творческого воображения и 
развитие ключевых компетенций, а также «научить успеху» и «научить 
учиться». Данные курсы по выбору способствуют самоопределению учащихся 
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и/или выбору дальнейшей профессиональной деятельности, создают 
положительную мотивацию обучения на планируемом профиле, знакомят 
учащихся с ведущими для данного профиля видами деятельности, 
активизируют познавательную деятельность учащихся и, главное, повышают 
информационную и коммуникативную компетентность учащихся. Однако 
анализ программ курсов по выбору показал, что разработка данных программ 
носит не всегда системный характер, существуют определенные недоработки в 
структуре, следует привести их в соответствие с предъявляемыми 
требованиями к документам подобного рода.  

По представленным регионами данными, тематика курсов по 
«Математике» для 5-11 классов разнообразна. Тематика курсов охватывает 
все разделы школьной математики (арифметика, алгебра, геометрия, элементы 
статистики, вероятность и др.). Кроме этого на отдельных курсах 
рассматриваются вопросы высшей математики. Курсы по выбору по 
математике в общеобразовательных школах проводятся как отдельно для 
определенного класса, так и для нескольких классов например, тематика для 5-
6 классов: «Решение логических задач», «Юный математик», «Логика», 
«Математические задачи», «Занимательная математика», «Логикалық 
математика», «Зерде», «Занимательный мир дробей», «Развиваем логическое 
мышление», «Математическое моделирование», «Комбинаторика и графы». 
Для 7-9 классов: «Решение нестандартных задач», «Решение задач повышенной 
сложности», «Мир тригонометрии», «Алгебра вокруг нас», «Күрделі теңдеулер 
мен теңсіздіктерді шешу», «Математикалық есептер», «Решение текстовых 
задач», «Квадраттық функция», «Технология решения уравнений высших 
степеней и уравнений с модулем», «Теңдеулер және олардың шешу жолдары». 
Для 10-11 классов: «Уравнения и неравенства», «Теңдеулер мен теңсіздіктерді 
шешу», «Решение практических задач», «Дифференциальное и интегральное 
исчисление», «Наглядная геометрия», «Рационал және иррационалды 
алгебралық есептер», «Рациональные способы решения задач», «Жазықтықтағы 
аналитикалық геометрияның элементтері», «Решение экспериментальных 
задач», «Моделирование математических процессов».  

Сравнительный анализ курсов по выбору по предметам «Математика» в 5-
6 классах (326), «Алгебра» в 7-9 классах (423), «Алгебра и начала анализа» в 
10-11 классах показал, что наибольшее количество курсов проводится по 
алгебре (465 курсов), а наименьшее - по геометрии (184 курсов) (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Наиболее часто используемые курсы по выбору  
 
№ Классы  Тематика  
1 5-6 Решение логических задач 
2 7-9 Решение нестандартных задач 

Решение задач повышенной сложности 
3 10-11 Уравнения и неравенства 

Рациональные способы решения задач 
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Математика играет огромную роль в развитии логического мышления 
учащихся. В предмете «Математика» превосходит уровень абстракции, поэтому 
овладение начальными приемами логического мышления (анализ, сравнение, 
синтез, абстрагирование и др.) закладываются уже в начальном звене.  

Выбор тематики курсов должен обеспечивать непрерывность и 
преемственность по уровням образования. Следовательно, выбор 
большинством школ курса «Решение логических задач» для 5-6 классов 
является закономерным. По данной тематике курсы проводятся почти во всех 
общеобразовательных школах республики.  

В 5-6 классах ведутся курсы: «Занимательная математика», «Мир чисел», 
«Логика», «Практикум по решению задач, с использованием логики» и др.На 
таких курсах учащиеся учатсярассуждать и приводить простые доказательства, 
дают обоснования выполняемых действий, постепенно осознают правила 
выполнения основных логических операций над высказываниями. Кроме этого, 
на этих курсах активизируется интеллектуальная деятельность учащихся, 
создаются условия для реализации их познавательных возможностей.  

Далее как продолжение тематики курсов по выбору по математике в 7-9 
классах школах республики проводятся прикладные курсы «Решение 
нестандартных задач»,«Решение задач повышенной сложности»и др.  

Тематика данных курсов оправдана, так как решение нестандартных задач 
требует от учащихся повышенного внимания к анализу условия и построения 
цепочки взаимосвязанных логических рассуждений. На таких курсах 
развивается математическое мышление, компетентность учащихся по 
предмету; учащиеся приобретают умения решать задачи более высокого уровня 
по сравнению с обязательным уровнем сложности, учатся грамотно излагать 
собственные рассуждения, применять рациональные приемы вычислений, 
использовать различные способы и методы решений.  

В 10-11-классах проводятся такие курсы, как «Уравнения и неравенства», 
«Наглядная геометрия», «Рациональные способы решения задач», 
«Дифференциальное и интегральное исчисления», «Элементы прикладной 
математики» и др. На таких курсах учащиеся рассматривают различные 
способы решения уравнений и неравенств, содержащих переменную под 
знаком модуля, уравнения и неравенства с параметрами, построения графиков 
функций, приобретают навыки рационального поиска решения задач. Эти 
знания и умения помогут им при подготовке и сдаче ЕНТ.  

Тематика курсов по выбору охватывает не только темы школьного курса 
математики, но также вопросы, связанные с исследовательской деятельностью 
учащихся.  

К примеру, в КГУ «Школа-детский сад № 26» г. Петропавловска 
проводится курс «Основы исследовательской деятельности», составленный 
учителем Айтмухановой К.Ж. Цель курса – оказание методической поддержки 
учащимся при проведении исследовательских работ, выступлений 
(презентаций) на различных практических конференциях и конкурсах 
учащихся. Курс рассчитан на 34 часа, его содержание охватывает весь процесс 
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научного исследованияи содержит пять логически завершённых частей: 
1) Введение; 2) Методология научного творчества; 3) Этапы работы в рамках 
научного исследования; 4) Оформление исследовательской работы; 
5) Представление результатов научно-исследовательской работы (таблица 2).  

 
Таблица 2 – Календарно-тематическое планирование курса  

№ Наименование темы  Кол-
вочасов:  Лекция или семинар:  

1 Виды исследовательских работ 4 Лекция 
2. Основные понятия научно-исследовательской 

работы 2 Лекция 

3 Общая схема научного исследования 3 Лекция 
4 Методы научного познания 3 Лекция 
5 Логические законы и правила 2 Лекция 
6 Методы поиска информации 2 Лекция 
7 Составление плана работы 2 Лекция 
8 Методы работы с научной литературой 2+2 Лекция, практическая 

работа 
9 Работа с понятийным аппаратом 2  

10 Опытно-экспериментальная работа 2 Практическая работа 
11 Требования к оформлению работы 4 Лекция 
12 Требования к оформлению работы 4 Практическая работа 
13 Представление результатов работы 4 Практическая работа 

 
Однако анализ показывает, что мало уделяется внимание курсам по 

геометрии. Геометрия должна занимать особое место при выборе тематики 
курсов по выбору. Так как геометрия дает возможность развивать у учащихся 
логику фигуры, логику и практическую применимость, как основные 
составляющие геометрии, что позволяет развивать образное и логическое 
мышление, воспитывать у учащихся навыки познавательной, творческой и 
практической деятельности.  

Недостаточно курсов, в которых отражаются решения текстовых задач. 
Текстовые задачи являются важным средством обучения математике. Решая 
текстовые задачи, учащиеся развивают умения анализировать ситуации, 
определять взаимосвязь между известными и неизвестными величинами, 
объяснять результат действия и т.д.  

Курсы по выбору не отражают вопросов, связанных с организацией 
проектной деятельности. Отсутствуют курсы, направленные на 
использованиеинфомационно-коммуникативных технологий для решения задач 
по комбинаторике и статистике.Материалы таких курсов способствовали бы 
формированию умения воспринимать и анализировать информацию, понимать 
вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 
простейшие расчеты.  

Таким образом, в целом тематика курсов по выбору по математике в 
общеобразовательных школах республики соответствует содержанию обучения 
данному предмету, возрастным особенностям учащихся. Цели и задачи 
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программ курсов по выборуспособствуют развитию индивидуальных 
образовательных интересов, потребностей и склонностей учащихся. При 
определении тематики курсов по выбору по уровням образования соблюдается 
принцип преемственности. Однако, недостаточно курсов по выбору, которые 
направлены вопросам геометрии; проектной и исследовательской деятельности.  

Курсы по выбору по предмету «География» выполняют две основные 
функции: поддерживают изучение основной учебной программы и служат для 
углубления знаний по необходимым темам и разделам. При этом существенно 
расширяются возможности выстраивания учащимися индивидуальной 
образовательной траектории. Курсы направлены на расширение содержания 
курса географии, что позволяет поддерживать изучение и смежных учебных 
предметов (обществознания, экономики) или получить дополнительную 
подготовку для углубления и расширения знаний.  

В основу курсов по выбору, заложены учебные программы, которые 
изучаются в школе. По ряду позиций курсы по географии близки к такой 
хорошо знакомой учителям форме обучения, как факультатив. Сходство этих 
форм связано с ориентацией на старшеклассников, с учетом интересов группы 
учащихся и возможностей педагогов. Курсы по выбору по географии, 
предлагаемые учащимся разных школ, могут отличаться в зависимости от 
возможностей педагогического коллектива, материально-технической 
оснащенности школы и познавательных интересов учащихся. Именно они 
являются важнейшим средством индивидуализации обучения - способствуют 
построению индивидуальных образовательных программ, так как связаны с 
выбором каждым учащимся содержания образования в зависимости от его 
интересов, способностей, проектируемой профессии.  

Назначение курсов по географии следующее:  
1) они дополняют содержание курса географии по отдельным разделам, 

которые становятся в полной мере углубленными;  
2) развивают содержание типовых учебных программ географии, это 

позволяет получить дополнительную подготовку и более глубокие знания;  
3) способствуют удовлетворению познавательных интересов личности 

учащегося.  
Можно условно выделить следующие типы географических курсов по 

выбору, исходя из особенностей содержания:  
1) курсы, задача которых – расширение и развитие знаний по школьному 

курсу географии, целенаправленной подготовке к экзаменам, тестированию;  
2) курсы повышенного уровня сложности, направленные на углубление 

знаний при изучении географии;  
3) курсы, в которых углубленно изучаются отдельные разделы основного 

курса, входящие в обязательную программу;  
4) прикладные курсы по географии, цель которых - знакомство учащихся с 

важнейшими путями и методами применения знаний на практике, развитие 
интереса учащихся к современной технике и производству;  

5) курсы, направленные на изучение методов познания природы и 
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общества;  
6) курсы, посвященные историческим вехам и событиям при изучении 

Земли;  
7) курсы, направленные на решение различных задач по географии, 

моделирование и прогнозирование;  
8) курсы по темам, не входящие в учебный план, но соответствующие 

запросам учащихся.  
При проведении курсов по географии эффективны электронные учебные 

пособия. Это обусловлено небольшой наполняемостью групп и общностью 
интересов учащихся. Выпускники заинтересованы в получении практико-
ориентированных знаний и школа должна предоставить учащимся возможность 
научиться реализовывать свои замыслы.  

Анализ географических курсов по выбору и курса «Краеведение» в 
общеобразовательных школах областей Республики Казахстан (таблица 3) 
показал, что их количество различается.  

 
Таблица 3 – Количество курсов по выбору по предмету «География» и курса 
«Краеведение» по областям Республики Казахстан  
 

Область  Всего школ Курс 
«Краеведение» 

в 7 классе 

Всего 
курсов по 

выбору 

Курсы по выбору 
5-9кл 10-11кл 

Акмолинская 592 300 1082 833 249 
Актюбинская 428 283 1018 617 401 
Алматинская 734 218 799 445 354 
Атырауская 193 181 536 307 229 
ЗКО 397 226 352 205 147 
Жамбылская 450 157 606 338 268 
Карагандинская 531 481 199 86 113 
Костанайская 548 436 217 154 63 
Кызылординская  292 288 432 182 250 
Мангистауская 130 49 169 72 97 
ЮКО 1021 909 1026 360 666 
Павлодарская 405 181 129 80 49 
СКО 547 330 196 99 97 
ВКО 676 625 1058 880 178 
г.Алматы 201 84 163 73 90 
г.Астана 77 75 402 252 150 
РК 7222 4823 8384 4983 3401 

(По данным представленным из областных управлении образования РК)  
 
Как видно из таблицы, в 7222 школах Казахстана проводится 8384 

географических курсов по выбору. Из них 4983 – в основной школе и 3401– в 
общей средней школе.  

По представленным данным, видим, чтобольшое количество курсов по 
выбору в общеобразовательных школах республикипроводится в г. Астане: 
количество курсов, приходящихся на одну школу, превышает показатель почти 
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в 4 раза. Много разных курсов проводится также в Акмолинской, 
Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской 
областях.  

По количеству курсов по выбору, внедренных в образовательный процесс 
на уровне основной школы, опережают других школы г. Астаны, Восточно-
Казахстанской, Акмолинской, Атырауской, Актюбинской областей.  

Относительно проводимых курсов в старших классах, то наибольшее 
количество курсов проводится в школах г. Астаны, Актюбинской и Атырауской 
областях. Намного меньше проводится курсов по количеству в Северо-
Казахстанской, Павлодарской, Мангистауской, Костанайской областях. 
Общеобразовательные школы г. Алматы работают в условиях высокой 
конкуренции, хорошие курсы по выбору, например, предлагают учащимся 
частные структуры, также разветвленная сеть внешкольных организаций.  

Анализ показал, что тематика курсов по выбору отражает принцип 
преемственности, последовательности изучения, темы вполне оправданы и 
могут вызвать интерес учащихся. Например, в 5-6 классах ведутся курсы «В 
мире географии», «Мир вокруг нас», «Мой край родной», «Планета чудес и 
загадок» и т.д., в 7-9 классах - «Путешествие в мир картографии», «Топонимика 
Казахстана», «Картография», «Увлекательная топонимика», «Географическое 
моделирование» и др.  

Экология и краеведческие темы достаточно популярны в школах всех 
регионов Казахстана. Часть курсов посвящена разнообразным компонентам 
краеведения и региональным особенностям природы Казахстана. Интересным 
является наличие курсов, комплексно изучающих свой край, например, 
«География прииртышья», «География Актюбинской области», «Родное 
Семиречье». Это очень позитивная тенденция,направленная на изучение своего 
края, выражена во многих школах республики.  

В 10-11 классах изучаются «Основы экскурсионной деятельности», 
«География международного туризма», «Медицинская география», «Экономика 
и основы туристического бизнеса в Казахстане», «Анализ и моделирование в 
географии», «Геоэкология Казахстана» и др. На таких и аналогичных курсах 
развиваются естественнонаучное мышление и компетентность учащихся по 
предмету, учащиеся приобретают навыки и умения работать с заданиями более 
высокого и сложного уровня, по сравнению с уровнем, который они достигают 
на уроках, учатся моделировать, прогнозировать, грамотно излагать 
собственные рассуждения и доказательства, применять рациональные формы и 
приемы выполнения работы, использовать разнообразные способы и методы. 
Они позволяют развивать образное и логическое мышление, воспитывать у 
учащихся навыки самостоятельной творческой и практической деятельности.  

«Лингвистическое краеведение», курс по выбору проводимый в отдельных 
школах города Алматы. Объектами лингвистического краеведения выступают 
диалектная лексика и фразеология, фонетические и грамматические 
особенности местного говора, местная ономастика, язык произведений 
местного устного народного творчества, язык художественных произведений 
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авторов, которые биографически связаны с местным краем. Курс существенно 
дополняет познания учащихся о своем крае. Для учащихся интересен язык 
местных старинных документов, словарь терминов местных промыслов, 
национальных ремёсел, как развитых в прежнее время, так и ныне 
существующих. Это предметно-ориентированный курс.  

Сравнительно небольшое количество курсов посвящено подготовке к 
олимпиадам, тестированию, мало курсов по проектной деятельности. 
Необходимо отметить явную недостаточность курсов, направленных на 
усиление межпредметной интеграции. Также мало внимания уделяется 
вопросам изучения новейших технологий, современного моделирования и 
прогнозирования, что можно объяснить недостаточной материальной базой 
географических кабинетов, хотя эта тематика в наибольшей степени способна 
развить любознательность и творческие интересы учащихся.  

Курс «Политическая география и карта мира» для 10-классов естественно-
математического направления (34 часа в год). Автор программы: Тукенова 
Ж.К., учитель высшей категории средней школы № 37, г. Астана.  

Цель программы: изучение исторических и современных аспектов 
развития и изменения политической карты мира.  

Задачи программы курса: формирование прочных знаний об элементах 
современной политической карты мира, их взаимосвязях; развитие понимания 
современной геополитической ситуации, процессов, вызывающих изменения 
политической карты мира; анализ политической карты мира и 
государственного устройства стран; развитие интереса учащихся к вопросам 
межнациональных отношений, воспитание культуры и нравственности; 
развитие специальных и учебных навыков самостоятельной работы.  

Курс включает разделы: 1) характеристика главных элементов 
политической карты мира; 2) история формирования отдельных регионов мира, 
особое внимание уделяется территориальным спорам и изменениям 
государственных границ; 3) основные геополитические теории и современные 
школы геополитики, общая геополитическая ситуация, сложившаяся в начале 
21 века. Разработаны критерии оценивания.  

Актуальность данного курса выражается в том, что политическая карта 
мира по разным причинам постоянно изменяется. Государства распадаются и 
объединяются. Происходит смена форм государственного устройства и форм 
правления. Страны теряют или приобретают государственный суверенитет. 
Уменьшается или увеличивается их площадь. Изменяются границы и названия 
стран, перемещаются на новые места их столицы. Учебные программы не 
успевают отражать эти все изменения. Но учащиеся старших классов, 
заканчивающие школу, в условиях глобализации и активного участия нашей 
страны в мировых событиях, обо всём этом должны знать. Политическая карта 
мира – это визитная карточка географии. Без ее знания невозможно 
ориентироваться в международной политике, событиях внутри и вне страны, 
полноценно понимать сообщения прессы и телевидения, быть образованным 
человеком.  
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Учебно-познавательное и смысловое содержание данного курса 
способствует развитию аналитико-практических умений и навыков учащихся 
при изучении политическойкарты мира, формулированию собственныхвзглядов 
и ценностных ориентиров. При этом учащиеся ставят и объясняют цели, 
организовывают их достижение, планируют работу, осуществляют анализ, 
рефлексию, самооценку своей учебно-познавательной деятельности, выступают 
устно и письменно с результатами своего исследования, используют 
компьютерные средства и технологии (текстовые и графические редакторы, 
презентации).  

При организации работы учащихся по данному курсу предусматриваются 
различные виды деятельности: индивидуальные, коллективные, фронтальные, 
парные и групповые. В отличие от урока, на занятиях курса активно 
используются разнообразные формы учебных занятий: мини-лекции, пресс-
конференции и пресс-клубы, практические работы, проектные работы, 
семинары, дискуссии, диалоги, беседы и зачеты. Они предусматривают 
разнообразные виды работы учащихся: устные сообщения, обсуждения, работу 
с источниками, доклады, публикации в прессе, защиту презентаций и др. На 
занятиях используются всевозможные виды рефлексии.  

Внутри курса возможно осуществление индивидуальной образовательной 
траектории, который может состоять из четырех, или одного, двухразделов: 
1. Объекты политической карты мира. 2. Этапы формирования политической 
карты мира. 3. Политическая карта регионов мира. 4. Политическая география и 
геополитика.  

Таким образом, цели и задачи программ курсов по выборуспособствуют 
развитию индивидуальных образовательных интересов, потребностей и 
склонностей учащихся. Курсы развивают основные идеи учебной программы 
предмета «География», углубляют и расширяют знания 
учащихся,соответствуютвозрастным особенностям учащихся. Их тематика 
очень обширна и разнообразна, особенно в Актюбинской, Алматинской, 
Атырауской областях, гг. Алматы и Астана, охватывают различные области 
географических знаний.  

При анализе предлагаемых курсов выявлено, что в основном, тематика и 
содержание курсов по выбору формируется с учетом принципа 
актуальности,преемственности и последовательности изучения учебного 
материала. Популярны в школах всех областей Казахстана вопросы экологии и 
краеведческие темы курсов.Можно отметить содержательную и интересную 
тематику географических курсов по выбору из Актюбинской области и города 
Алматы.  

Отмечается сравнительное небольшое количество тематик курсов, 
связанных с проектной, исследовательской деятельностью,экономикой страны, 
реформами в экономике края, что свидетельствует об их недостаточной 
практико-ориентированности и направленности на развитие функциональной 
грамотности учащихся. Выявлено недостаточное количество курсов, 
направленных на усиление межпредметной интеграции. Не во всех школах 
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страны ведется обязательный курс «Краеведение» в 7 классе, иногда этот курс 
ведут учителя других,непрофильных предметов.  

Задачи курсов по выбору по предмету «Биология» включают углубление и 
расширение знаний о Земле и человеке, формирование диалектико-
материалистических взглядов на природу, ее развитие, овладение навыками 
охраны окружающей среды и бережного отношения к собственному здоровью.  

Сведения об общем количестве курсов по выбору по предмету «Биология», 
а также проводимых в основной и общей средней школе республики в разрезе 
регионов, приведены в таблице 4.  

 
Таблица 4 – Количество курсов по выбору по предмету «Биология», 
проводимых в общеобразовательных школах различных областей РК  
 

Область  Всего школ Всего 
курсов по 

выбору 

Курсы по выбору 
5-9 кл  10-11 кл  

Акмолинская 592 1039 579 598 
Актюбинская 428 193 183 54 
Алматинская 734 1755 1166 615 

Атырау 193 265 201 92 
ЗКО 397 683 345 373 

Жамбылская 450 459 328 225 
Карагандинская 531 121 126 25 

Костанайская 548 279 135 168 

Кызылординская  292 618 996 414 
Мангистауская 130 209 151 106 

ЮКО 1021 2241 1292 1275 
Павлодарская 405 549 637 353 

СКО 547 105 235 32 
ВКО 676 2061 1635 446 
Алматы 201 154 86 87 

Астана 77 542 370 315 
РК 7222 11273 8465 5178 
(По данным представленным из областных управлении образования РК)  
 
Таким образом, в 7222-х школах Казахстана проводится всего 11273 курса 

по выбору по предмету «Биология». Из них 8465 – в основной школе и 5178 – в 
общей средней.  

По среднему количеству курсов, проводимых в общеобразовательных 
школах, отличается город Астана, количество курсов, приходящих на одну 
школу, превышает средний показатель по республике. За ним следуют 
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Восточно-Казахстанская, Южно-Казахстанская, Кызылординская, 
Алматинская, Акмолинская, Западно-Казахстанская области, в школах которых 
количество курсов по выбору по биологии больше среднего показателя по 
республике.  

Меньше всего курсов по выбору по предмету «Биология» в основной 
школе проводится в Карагандинской, Костанайской, Актюбинской, Северо-
Казахстанской областях, г. Алматы. По средней общей школе наибольшее 
количество курсов в г. Астане. Меньше всего курсов по выбору проводится в 
школахКарагандинской, Северо-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской 
областей и г. Алматы.  

Тематика курсов по выбору по предмету «Биология» в 
общеобразовательных школах РК демонстрируют (рисунок) преемственность 
содержания курсов от класса к классу, соответствие учебным программам и 
возрастным особенностям учащихся. Так, в 6-7 классах большая часть курсов 
посвящена изучению животного и растительного мира (например, 
«Путешествие в мир животных и растений», «Животные и растения, вошедшие 
в красную книгу», «Защита флоры и фауны Казахстана»), что соответствует 
содержанию курса биологии в этих классах, при этом к 7классу доля курсов, 
посвященных изучению животных, возрастает. В 8-9 классах увеличивается 
доля курсов по выбору, направленных на изучение человека, что также 
соответствует учебной программе. Это вопросы здоровья, физиологии, 
анатомии, гигиены, патологии человека, например, «Человек и здоровье», 
«Анатомия и физиология человека», «Здоровье и медицина». По общей 
биологии наиболее популярны темы, направленные на изучение биосферы, 
сельскохозяйственной экономики. Примечательно, что тема «Экология» 
достаточно популярна в школах всех регионов Казахстана как неотъемлемая 
часть биологического образования. Часть курсов посвящена биологическому 
компоненту краеведения и региональным особенностям флоры и фауны 
Казахстана.  

В целом, анализ тематики курсов по выбору по предмету «Биология» 
показал, что большая часть их направлена на углубленное изучение отдельных 
разделов биологии: «Ботаника», «Зоология», «Физиология человека», «Общая 
биология». Необходимо отметить явную недостаточность курсов, 
направленных на усиление межпредметной интеграции, таких как биохимия, 
биофизика, биоорганическая химия, биотехнология, бионика и другие, 
составляющие основу современной биологической науки. Также мало 
внимания уделяется вопросам экспериментальной биологии, что объясняется 
недостаточной материальной базой наших школ, хотя эта тематика в 
наибольшей степени способна развить любознательность и творческий интерес 
учащихся. Сравнительно небольшое количество курсов направлено подготовке 
к олимпиадам, тестированию по биологии, отсутствуют курсы по проектной 
деятельности.  

«Основы генетики» - курс для 10-х классов (Омельчук А.А., учитель СШ 
№ 5 г. Кандыагаш Актюбинской обл.).  
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Цель и задача курса: углубить знания о механизмах наследования и 
реализации признаков человека; расширить представление учащихся о 
практических методах генетики человека; сформировать представления о 
современных достижениях и их практической значимости; развить умение 
ориентироваться в современном информационном поле, получать и отбирать 
необходимую информацию.  

В содержание программы входят следующие разделы: «Учение о клетке», 
«Размножение и развитие организмов», «Закономерности изменчивости», 
«Генетика и человек». Таким образом, данный курс по выбору направлен на 
расширенное и углубленное изучение тем раздела «Общая биология» 9-класса 
и, в первую очередь, знаний о генетике живых систем. Важной особенностью 
курса является получение прикладных знаний по генетике. А такие разделы, 
как «Генная и клеточная инженерия», решение задач по темам «Удвоение 
ДНК», «Репликация ДНК», «Транскрипция» составляют новизну курса. Курс 
направлен на развитие аналитического мышления и работу с источниками 
знаний.  

«Значение животных в жизни человека» – курс для 7-классов (Бралина Б., 
учитель СШ №5 г. Кандыагаш Актюбинской обл.). Цель курса изучение 
значения мира животных в жизни человека, углубление знаний о географии 
распространения животных в Республике Казахстан, ознакомление с научными 
биологическими знаниями, развитие научного интереса и любознательности.  

Задачи: развитие способностей научного мышления; изучение значения 
экологии в жизни животных; познание преимуществ домашнего 
животноводства; экологическое воспитание учащихся.  

Программа состоит из следующих разделов: «Жизнь и распространение 
простейших», «Экологическая классификация простейших», «Характеристика 
типов моллюсков», «Распространение в жизни членистоногих, их значение в 
жизни человека», «Характеристика типов беспозвоночных», соответствующие 
учебной программе по биологии для 7-класса. Новизна курса состоит в 
изучении особенностей уклада жизни казахского народа, тесно связанного с 
животноводством.  

«Окружающая среда и здоровье человека», курс для 8-х классов (Калиева 
А.М., учитель школы-гимназии № 3 г. Кандыагаш Актюбинской обл.). 
Разработка курса вызвана необходимостью формирования у учащихся 
бережного отношения к природе, пропаганды правовых принципов 
экологической ответственности (34 часа в год).  

Цель курса: путем углубления знаний учащихся научить их творчески 
мыслить и самостоятельно принимать решение.  

Задачи: обоснование проблемы экологии; изучение экологических 
принципов и подходов при воспитании и обучении учащихся.  

Предлагаемые темы курса охватывают самые различные аспекты экологии: 
гидросфера и проблема воды, агроэкология, окружающая среда и здоровье 
человека, влияние научно-технического прогресса на природу, полигоны 
Казахстана и экологические проблемы нашей республики, производственная 
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экология, экологические пословицы-поговорки, экология города и села и др.  
Общеобразовательные школы Казахстана реализуют широкий спектр 

тематик курсов по выбору, не только соответствующих учебной программе, но 
и охватывающих дополнительные области биологической науки, также 
осуществляющих более углубленное изучение отдельных вопросов. Отмечена 
преемственность содержания курсов от класса к классу и соответствие 
возрастным особенностям учащихся.  

Сравнительное небольшое количество тематик курсов, связанных с 
проектной деятельностью, экспериментальной биологией, связью с 
промышленностью и сельским хозяйством, повседневной жизнью 
свидетельствует об их недостаточной практико-ориентированности и 
необходимости обновления с целью развития функциональной грамотности 
учащихся. В ходе анализа выявлена недостаточность курсов, направленных на 
усиление межпредметной интеграции. Необходимо разнообразить курсы по 
выбору как по содержанию, так и по применяемым технологиям обучения.  

Сведения об общем количестве курсов по выбору по предмету «Физика», 
проводимых в основной и общей средней школе республики в разрезе 
регионов, приведены в таблице 5.  

 
Таблица 5 – Количество курсов по выбору по предмету «Физика», проводимых 
в общеобразовательных школах РК в разрезе областей  
 

Область Всего школ Всего 
курсов по 

 

Курсы по выбору 
7-9кл 10-11кл 

Акмолинская 592 164  164 
Актюбинская 428 190 107 107 
Алматинская 734 1841 1006 939 
Атырау 193 179 101 81 
ЗКО 397 103 48 56 
Жамбылская 450 400 297 198 
Карагандинская 531 159 82 101 
Костанайская 548 216 100 171 
Кызылординская  292 246 246 186 
Мангистауская 130 109 90 36 
ЮКО 1021 107  107 
Павлодарская 405 300 192 143 
СКО 547 336 138 82 
ВКО 676 1926 812 1114 
Алматы 201 259 96 195 
Астана 77 844 528 391 
РК 7222 7739 3843 4071 
(По данным представленным из областных управлении образования РК)  
 
Всего в Республике Казахстан 7222 школы, в которых проводится 7739 

курсов по выбору по предмету «Физика». Из них 3843 – в основной школе и 
4071 – в общей средней. Среднее количество курсов, проводимых в школах 
республики по областям, продемонстрировано на рисунках 1, 2.  
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Рисунок 1 – Среднее количество курсов по предмету «Физика», проводимых в 
общеобразовательных школах РК в разрезе регионов  

 
Рисунок 1 демонстрирует, что в г. Астане больше чем в других регионах 

уделяется внимание курсам по выбору по предмету «Физика». В Восточно-
Казахстанской и Алматинской областях количество курсов по физике больше 
среднего показателя по республике.  

 

 
Рисунок 2 – Среднее количество курсов по предмету «Физика», проводимых в 

основной и общей средней школе РК в разрезе регионов  
 

По основной школе (рисунок 2) отличается г. Астана, за ним следуют 
Восточно-Казахстанская, Алматинская, Кызылординская области. По средней 
общей школе больше всех курсов изучают в школах г. Астаны, также в школах 
Восточно-Казахстанской, Алматинской областей и г. Алматы.  

Анализ содержания курсов позволил выделить следующие типы курсов 
(рисунок 3):  
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7-9 классы  
 

10-11 классы  

 
 

 
Рисунок 3 – Сравнительный анализ тематик курсов по выбору по предмету 

«Физика» в основной и общей средней школе  
 
 

1. Курсы, направленные на углубление учебного предмета.  
2. Курсы, цель которых - ознакомление учащихся с важнейшими путями и 

методами применения знаний на практике и производстве.  
3. Курсы, направленные на изучение методов познания природы.  
4. Курсы, посвященные истории предметов.  
5. Курсы, направленные на изучение методов решения задач, составление 

и решение задач на основе физического эксперимента.  
6. Межпредметные курсы.  
Анализ содержания курсов по выбору по предмету «Физика» в 7-9 классах 

показал, что многие из них направлены на изучение методов познания 
природы: «Физика: наблюдение, эксперимент, моделирование», «Измерение 
физических величин». Мало внимания уделяется межпредметным курсам, 
направленным на интеграцию знаний учащихся о природе и обществе.  

В 10-11 классах всего 4071 курс. Большое внимание уделяется изучению 
методов решения задач,составлению и решению задач на основе физического 
эксперимента. Меньше всего – курсам, посвященным истории предмета 
физики.  

Из большого количества предоставленных тем был проведен выборочный 
анализ программ (таблица 6). Выборочный анализ содержания курсов по 
выбору по предмету «Физика» предлагается в таблице.  
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Таблица 6 – Выборочный анализ содержания курсов по выбору по предмету 
«Физика»  
№ Назван

ие 
курса 

ФИО 
учителя 

Кла 
сс 

Цель Задачи Особенности 

1 Ғарыш 
физика
сы 

Кушум
ова 
А.М. 

7 Углубление 
знаний 
учащегосяпри 
использовании 
экспериментальн
ых заданий 

Развитие научных и 
творческих 
способностей; 
изучение 
особенностей науки 
физики 
 

Профориентация: 
физика, 
инженерия, 
радиотехника, 
кибернетика, 
техника 

2 Совре
менны
е 
пробле
мы 
физики  

Казиол
ла Т. 

7 Формирование 
естественнонауч
ного 
мировоззрения, 
его 
физических 
аспектов 

Изучение 
физических явлений, 
формирование 
навыков 
самостоятельной 
исследовательской 
работы; воспитание 
экологической 
культуры 

Познание 
современных 
технологий в 
науке и технике 

3 Мой 
дом и 
все, 

что в 
нем 

Ударце
ва В. 
М. 

7-9 Формирование 
компетентной, 
креативной 
личности,способ
ной жить и 
действовать в 
современном 
информационно
м пространстве 

Развитие знаний и 
навыков, 
необходимых в 
жизни и 
деятельности в 
окружающем мире 

Предпрофильный 
курс направлен на 
формирование 
личности, 
способной к 
саморазвитию, 
адаптации и 
самореализации 

4 Решен
ие 
экспер
имента
льных 
и 
логиче
ских 
задач 

Максут
ова 
Н.М. 

10 Развитие 
навыков 
решения задач  

Развитие 
логического 
мышления через 
решение физических 
задач; 
применение знаний в 
жизни 

Совмещение 
теории и практики 
через решение 
логических и 
практических 
задач 

5 Биофи 
зика 

Коспан
ова 
Р.Т. 
Абдрах
манова 
Р.Х. 

10-11 Формирование 
знаний и 
представлений 
об интеграции 
наук (физики, 
биологии)  

Развитие интереса 
учащихся к знаниям 
физики и техники, 
необходимыхдля 
выбора профессии 
 

Рассматриваются 
вопросы 
биомеханики и 
биофизики 

6 Система
тизация 
решения 
физичес
ких 
задач 

Даужа
нова 
Ж.Б. 

11 Развитие 
навыкарешения 
тестовых 
заданий 

Совершенствование 
умений при решении 
физических задач; 
Развитие интереса к 
физике, решению 
физических задач  

Совмещение 
теории и практики 
при решении 
задач 
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Программа предпрофильного курса «Мой дом и все, что в нем» для 
учащихся 7-9 классов (автор Ударцева В.М.) по содержанию отличается от 
других.  

Предлагаемая программа предпрофильного курса, разработана с учетом 
Государственного общеобязательного стандарта образования. Она представляет 
собой целостный курс физики для 7-9 классов и разделена на подкурсы, 
направленные на формирование умений по организации проектной 
деятельности, использования полученных знаний как инструмента получения 
начальных профессиональных знаний по архитектурно-строительным и 
смежным специальностям. Программа опирается на технологию интенсивного 
развития способностей, самостоятельной деятельности учащихся, основанной 
на сенсомоторном синтезе восприятия и обработки информации.  

Ключевым инструментом данной программы является медийное 
сопровождение образовательного процесса.  

Курсы по выбору формируют знания профильного характера, 
учитывающие способности и интересы учащихся, их подготовку к будущей 
профессии.  

Профильные знания включают:  
• отдельные направления науки (например, биология в живойприроде, 

история физики, физический эксперимент и др.);  
• темы и вопросы, дополняющие или раскрывающие базовую 

частьпрограммы (электричество в технике, тепловые процессы вмедицине, 
световые явления в сельском хозяйстве и др.);  

• объекты комплексного познания и преобразования (озеро, лес, вода, 
огонь, автомобиль, кухня, человек, планета и др.);  

• отдельные вопросы для индивидуальной проработки учащимися.  
Правильно сформированные компетенции способствуют устойчивой 

мотивации на дальнейшие познание и позволяют самоопределиться в выборе 
профессии, адекватной способностям личности.  

Основными средствами организации предпрофильного курса являются 
комплексы, разработанные ТОО «МегаКВАНТ» и ЦАО «Достижение 
молодых», которые включают:  

1. Рабочие тетради, предназначенные для формирования навыков 
организации самостоятельной деятельности.  

2. Электронно-обучающий компонент представляет систему блоков:  
• мультимедийное представление информации (обучение);  
• интерактивное сопровождение учебного материала (развитие);  
• блок мониторинга ЗУН;  
• справочно-информационный блок;  
• блок самоконтроля знаний.  
Аудио-видео компонент предназначен для развития способностей 

самоуправления.  
Название курса в 7-классе «Физика в архитектуре» (34 часа, 1 час в 

неделю), в 8-классе «Экодом» (34 часа, 1 час в неделю), в 9-классе «Физическая 

125 
 



экономика» (34 часа, 1 час в неделю).  
Физическая экономика изучает особенности и принципы развития сферы 

материального (физического) производства с целью количественного и 
качественного улучшения наполнения «рыночной корзины» на базе 
непрерывного научно-технологического прогресса, обеспечивающего 
длительное существование человечества на Земле.  

Среди них есть прикладные курсы для 11 классов, посвященные изучению 
методов решения задач, составлению и решению задач на основе физического 
эксперимента, например, «Систематизация решения физических задач» (автор 
Даужанова Ж.Б). Курс особое внимание уделяет формированию навыков 
решения экспериментальных и тестовых заданий по физике. Курс развивает 
интерес учащихся к физике, решению физических задач.  

Прикладной курс обеспечивает целостный и системный подход к 
обучению решению физических задач, с учётом реальных трудностей, с 
которыми сталкиваются учащиеся.  

Курс по выбору «Биофизика» для 10-11 классов, авторы разработки 
Коспанова Р.Т., Абдрахманова Р.Х., посвящен интеграции двух предметов 
естественнонаучного цикла – физики и биологии. Представлен обширный 
познавательный материал, анализ различных биофизических явлений, 
экспериментальные задания, также различные виды задач, для решения 
которых необходимы знания, как физики, так и биологии.  

Курс устанавливает связь между физическими законами и человеческим 
организмом, процессами, происходящими в нём; рассмотрены некоторые 
вопросы биомеханики: раздел биофизики, в котором рассматриваются 
механические свойства живых тканей и органов, также механические явления, 
происходящие как с целым организмом, так и с его органами; физиологическая 
акустика, изучающая устройство и работу звуковоспринимающих и 
звукообразующих органов человека и животных.  

Курс содержит лабораторные работы исследовательского характера, 
самостоятельную работу учащихся при выполнении учебных проектов. Авторы 
предлагают полный курс с содержанием отдельных разделов. Написан 
подробно, логично.  

Проведенный анализ курсов по выбору показывает:  
- недостаточно направлены на функциональное развитие знаний, умений и 

навыков учащихся, формирование креативных качеств личности;  
- курс не всегда обеспечивает освоение новых знаний и навыков по 

аспектам или темам, которые отсутствуют в базовых учебных программах;  
- недостаточно курсов, направленных на исследовательский поиск и 

самостоятельную творческую деятельность.  
Анализ тематики курсов по предмету «Химия» в общеобразовательных 

школах Казахстана показал в основном их соответствие возрастным 
особенностям учащихся (таблица 7, рисунок 4). Так, в 5-8-х классах наиболее 
популярны курсы «Юный химик» и «Химия вокруг нас». Такие практико-
ориентированные курсы, как «Химия в быту», «Методы решения задач по 
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химии», «Химия и окружающая среда» также часто проводятся в школах 
республики.  

 
Таблица 7 – Востребованные курсы по выбору в общеобразовательных школах 
Казахстана  

№ Классы Название курсов Количество 
школ 

1 5-8 Юный химик 179 
5-9 Химия вокруг нас 185 

2 8-11 Химия в быту 988 
Методы решения задач по химии 812 
Расчетные и экспериментальные задачи по химии 155 
Химия и окружающая среда 689 
Решение задач по химии повышенной сложности 252 

3 10-11 
 

Химия неорганической и органической соединений 64 
Практикум решений задач по органической химии 75 

 

 
Рисунок 4 – Распределение курсов по выбору в школах Казахстана  

 
Сравнительный анализ курсов по выбору основного среднего (5-9 классы) 

и общего среднего образования (10-11 классы) показал, что в 5-8 классах, 
больше всего преобладают на темы «Юный химик» и «Химия вокруг нас», в 8-
11 классах - «Химия в быту».  

В таблице 8 представлена тематика курсов по выбору по предмету 
«Химия» для учащихся 9-11 классов, разработанных учителями школ 
г.Караганды.  
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Таблица 8 – Тематика курсов по предмету «Химия» для 9-11 классов  
 
Название курса, 

Разработчик  
Цель Задачи 

1 2 3 
Неорганический 
микромир 
человека 
(учитель химии 
Кулик И.Ю. 
Гимназия №1, г. 
Темиртау, 10 
класс) 

Изучение 
неорганического 
микромира 
человека и его 
биохимической 
организации 

Расширить и углубить знания учащихся о роли 
химических элементов (макро- и микро-) и их 
соединений в жизнедеятельности организма, 
важнейших химических превращениях, лежащих в 
основе метаболизма, применении их в медицине. 
Раскрыть причины и основные источники 
загрязнения окружающей среды металлами. 
Изучить экспериментальным путём действия 
тяжёлых металлов на биогенные системы.Развить 
умение строить логическую цепочку рассуждений, 
ведущую к формированию умозаключений  
 

Органический 
макромир 
человека 
 
(Кулик И.Ю. 
Гимназия №1, г. 
Темиртау, 
11класс) 

Изучение 
неорганического 
микромира 
человека и его 
биохимической 
организации 
для осознанного 
выбора учащимися 
профессий 
медицинского 
профиля 

Расширить и углубить знания учащихся о роли 
органических соединений в жизнедеятельности 
организма, важнейших химических превращениях, 
лежащих в основе метаболизма. 
Изучить экспериментальным путём воздействие 
негативных факторов на живую клетку. 
Продолжить формирование умений анализировать 
ситуацию и делать прогнозы, решать расчетные 
задачи, выполнять опыты в соответствии с 
требованиями правил безопасности и навыков 
исследовательской деятельности; развивать 
учебно-коммуникативные умения  
 

Решение 
расчетных задач 
по химии при 
подготовке к 
ЕНТ 
(Струнина В.К., 
СОШ №16, 
10-11 классы)  
 

Развитие навыков 
самостоятельного 
решения задач по 
химии 

Обобщить и систематизировать предметные знания 
по химии. 
Расширить знания учащихся о способах решения 
химических задач. 
Развивать умения решать расчетные задачи по 
химии. 
Создать условия длясамообразования учащихся 

Химия в задачах 
и упражнениях 
(Остроумова 
Е.А., 
СОШ №88, 
10 класс)  
 

Совершенствование 
навыков решения 
задач по химии 
 

Отработать навыки решения уровневых задач. 
Развивать связь между теоретическими и 
практическими знаниями учащихся 

Практикум по 
химии  
 
 

Развитие умений и 
навыков работы по 
практической части 
учебной 
программы,  

Изучить теоретические основы, связывающие 
химию с медициной и экологией; развивать умения 
наблюдения и объяснения химических явлений, 
происходящих в природе, лаборатории, 
фиксировать результаты опытов; совершенствовать  
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Продолжение таблицы 8  
1 2 3 

(Голубева В.С., 
ОСШ №16, 
г.Темиртау, 10-
11 классы)  

при использовании 
органических 
веществ в 
повседневной 
жизни  

умения обращения с веществами и лабораторным 
оборудованием, сравнивать, анализировать, 
сделать выводы по проделанному опыту; 
устанавливать причинно-следственные связи, 
обобщать связанного изложения учебного 
материала, пользоваться учебной и справочной 
литературой; познакомить учащихся с 
химическими производствами и основными 
направлениями их развития; сведениями о 
конкретных мерах по защите окружающей среды; 
развивать умение работать в группе, вести 
дискуссию, отстаивать свою точку 
зрения;способствовать самоопределению ученика 
и выбору его дальнейшей профессиональной 
деятельности; повышать информационную и 
коммуникативную компетентность учащихся; 
усилить связь обучения с жизнью  

 
«Органическая химия и здоровье людей», курс рассчитан для учащихся 10 -

11-классов естественно-математического направления (34 часа в год). Курс 
направлен на повышение интереса учащихся к химии и смежным предметам. 
Данная программа поможет определиться в выборе профессии, связанной с 
какой-либо отраслью химической науки (фармацевт, работник нефтегазовой 
промышленности, пищевой технолог, биохимик и др.).  

Содержание курса стимулирует развитие познавательных интересов у 
учащихся. Курс предполагает изучение и применение продукции химической 
промышленности, изучение статистических показателей. Практические занятия 
по оказанию первой медицинской помощи при отравлении, ожогах. На 
лабораторных занятиях учащиеся исследуют состав и применение 
искусственных волокон, вред и пользу строительных материалов дома. 
Предусмотрены лекции, семинары-практикумы, в том числе практикум по 
решению расчетных задач, урок-исследование.  

Основные трудности, которые ожидают выпускника средней школы на 
ЕНТ по химии, связаны с решением задач. Большинство абитуриентов с трудом 
решают задачи среднего уровня сложности, а некоторые и простейшие. Один из 
вариантов решения этой проблемы – реализация в школах курса по выбору 
«Решение расчетных задач по химии при подготовке к ЕНТ». Курс подготовлен 
для учащихся 10-11 классов общеобразовательной школы, ориентирован на 
дополнительную подготовку учащихся.  

При реализации программы данного курса рекомендуется обратить 
внимание на типологию расчетных задач, формирование ключевых 
компетенций по химии, использовать дифференцированный подход и 
разноуровневые контрольные работы.  

В проведении курса главное внимание акцентируется на то, чтобы 
учащиеся могли научиться не только самостоятельно решать задачи разных 
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типов, но и составлять собственные задачи (на примере краеведческого 
материала, информации экологической направленности, практических 
жизненных ситуаций). Уровни этих умений диагностируются через тестовые 
работы, аналитические доклады и рефераты, проектные работы учащихся.  

«Решение расчетных задач по химии», курса по выбору (34 ч. в год). Курс 
состоит из разделов: «Количественные характеристики веществ», 
«Количественные характеристики химического процесса», «Практикум по 
решению задач», «Логические тестовые задания и задачи повышенной 
сложности».  

Анализ содержания курсов по выбору предмета «Химия» показывает, что:  
- цели и задачи программ курсов по выбору в основном способствуют 

развитию познавательных и мыслительных способностей учащихся, умений 
самостоятельно овладевать знаниями, также пониманию роли химической 
науки в современном мире;  

- тематика и содержание курсов по выбору формируется с учетом 
принципа актуальности, преемственности и последовательности изучения 
учебного материала;  

- повышают интерес учащихся к предмету, расширяют их знания, умения и 
навыки в области химии, оказывая влияние на выбор учащимися будущей 
профессии;  

- недостаточно курсов, изучающих современные тенденции развития 
экономики: «Зеленую экономику», вопросы устойчивого развития и др.  

В содержании обучения курсов необходимо предусмотреть различные 
виды учебной деятельности для развития функциональной грамотности 
учащихся.  

Курс по выбору «Астанаведение» – изучает достопримечательности города 
Астаны, историю становления столицы Казахстана. В данное время элективный 
курс «Астанаведение» проводится в общеобразовательных школах №№ 1, 2, 4, 
35, 38, 44, 45 г. Астаны.  

Цель курса – изучение истории и современного уровня родного города.  
Задачи курса:  
− воспитывать уважительное отношение к жителям, истории города 

Астаны, увидеть проблемы города с позиции нравственности и активности, 
совершенствовать историческое сознание;  

− воспитывать у учащихся чувство гордости и любви к родному городу, 
гражданственность, патриотизм;  

− усилить восприятие учащихся к культурным традициям, перспективам 
развития, экономики города;  

− обозначить роль и место города в мировой истории и республике, 
перспективы развития и особенности города Астаны;  

− развивать навыки наблюдений за изменениями города;  
− укреплять навыки самостоятельных исследовательских работ.  
В программе рассматривается совместное проведение лекций и 

практических уроков, экскурсий и др. В содержании курса особое внимание 
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уделено использованию творческих и практических работ, т.е. проводить 
поисково-исследовательские работы в библиотеках, музеях города Астаны.  

Завершается курс контрольной работой, в которую включены задачи и 
вопросы, составленные по основным темам курса. Представленные научные 
сообщения в процессе изучения и выполнения творческих задач считаются 
обязательным условием при допуске на тестовый контроль. Особенностью 
проведения курса является посещение музея Первого Президента РК, которое 
предоставляет возможность знакомства с документами и уникальным 
наследием фонда музея об образовании молодой столицы Независимого 
Казахстана.  

Воспитания чувства патриотизма связано с ознакомлением истории края, 
города, родного села, семьи. Изучение истории родного края начинается с 
изучения истории определенного места и организации там краеведческого 
музея, которое, как всем известно, является местом для воспитания у учащихся 
патриотических чувств. Поэтому изучение элективного курса «Астанаведение» 
открывает путь к познанию таких понятий, как родинаведение, краеведение. 
Учебное пособие «Астанаведение» требуется дополнить материалами и как 
факультативный курс рекомендовать для изучения учащихся республики.  

Курс по выбору «Астанаведение», внедренный в учебный процесс, 
формирует у учащихся такие качества как любовь к Родине, любимому городу 
и гордость за страну.  

Таким образом, анализ курсов по выбору по предметным областям в 
разрезе областей показал:  

– огромный диапозон тематики разрабатываемых курсов;  
– отсутствие единых подходов компонентов по выбору;  
– ориентированность курсов на углубление предметных знаний по 

дисциплинам учебного плана;  
– слабое отражение ранней профилизации обучающихся;  
– традиционность предлагаемого содержания, недостаточный учет 

результатов международных сравнительных исследований;  
– отсутствие фундаментальности, учета результатов современных научных 

исследований.  
В помощь учителям разработано учебное пособие по курсу 

«Астанаведение» (автор Н. Жансеитова). Учебно-методическое пособие имеет 
большое значение для воспитательной работы с учащимися.  

Курс по выбору «История формирования межэтнических отношений»  
Программа курса утверждена приказом Министра образования и науки РК 

от 3 апреля 2013 года № 115. Курс изучается в 7 классе и внедрен в учебный 
процесс в 2013-2014 учебном году.  

В содержании курсаотражены процессы культурного и экономического 
взаимодействия казахов и других народов, вклад различных этносов в историю 
страны. Прикладной курс «История формирования межэтнических отношений» 
состоит из разделов: «Мир этносов», «Земля – обитание этносов»; 
«Возникновение первых этнических обьединений, (антропогенез, расогенез и 
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этногенез)»; «Современное межэтническое отношение». Осуществлена 
систематизация языковой, антропологической, хозяйственной, религиозных 
особенностей этносов при изучение разделов: «История формирования этносов 
Казахстана»; «Позиция интелегенции «Алаш» в межэтнических отношениях»; 
«Независимый Казахстан – новая модель многоэтносового и 
многоконфессионального государства»; «Этнические группы в Казахстане и их 
роль в общественно-политической жизни»; «Ассамблея народа Казахстана и 
межэтническое отношение»; «Политика Президента Республики Казахстан 
Н. Назарбаева по установлению мира и согласия».  

По завершении курса учащиеся должны уметь: самостоятельно работать с 
историческими документами, научно-познавательной и справочной 
литературой, готовить творческие работы, проекты, рефераты, краткие 
выступления;владеть современными информационно-коммуникационными 
технологиями, уметь получать с их помощью новую информацию; уметь 
анализировать, обрабатывать, синтезировать и использовать научную 
информацию;уметьвысказывать собственные суждения об историческом 
наследии народов; использоватьзнания об историческом пути и традициях 
народов в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 
принадлежности.  
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4 Анализ тематики и содержания курсов по выбору, реализуемых в 
инновационных школах Казахстана  
 

Стратегическими и концептуальными ориентирами новой национальной 
конкурентоспособной модели образования являются: формирование 
интеллектуальной нации, переход на международные стандарты образования, 
интеграция в мировое образовательное пространство, повышение качества 
образовательных услуг.  

Организационно-экономическим механизмом их реализации является 
разработка, внедрение и распространение инновационных образовательных 
программ и проектов. Инновационное образование предполагает определенные 
инновации в своем содержании, новые подходы к обучению, инновационные 
формы и способы его организации, принципиально новые технологии 
обеспечения всего образовательного процесса, также инновационные 
результаты и продукты [20].  

Инновационные школы Казахстана – это Назарбаев Интеллектуальные 
школы, казахско-турецкие лицеи, международные школы «Мирас», «Көгiлдiр 
желкен – Blue sail – Голубой парус», «Хэйлибэри» и др.  

Сущность инновационного обучения заключается в том, что оно, прежде 
всего, ориентирует человека на сознательный выбор альтернатив, на его 
быструю адаптацию к изменениям окружающего мира, на формирование 
активной жизненной позиции и готовность взять на себя ответственность за все 
происходящее в его окружении, способствует развитию инновационного 
мышления через новые формы воображения.  

Ускоренное социально-экономическое развитие Казахстана в начале XXI 
века вызвало острую необходимость в профессионалах с высоким уровнем 
технических, управленческих и лидерских компетенций, поэтому в 2008 году 
по инициативе Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева запущен 
проект по созданию Назарбаев Интеллектуальных школ (далее – НИШ).  

Все программы, реализуемые НИШ, нацелены на формирование 
фундамента для воспитания интеллектуальной элиты Казахстана, способной 
конкурировать на международном уровне, формирование стартового 
интеллектуального потенциала и хорошего здоровья молодых казахстанцев. 
Они также направлены на реформирование всей системы среднего 
образования [21].  

Для достижения высокого качества предоставления образовательных услуг 
и эффективности деятельности НИШ проводятся специальные мероприятия по 
поддержке детей. Одним из них является организация элективных курсов в 
стране и за рубежом по физике, математике, химии, биологии, а также по 
английскому языку (языковые курсы).  

Типовой учебный план Назарбаев Интеллектуальных школ состоит из 
инвариантного и вариативного компонентов. Вариативная часть типового 
учебного плана состоит из двух компонентов: школьного и ученического. 
Особенностью школьного компонента является предоставление возможности 
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учащимся 1-12 классов для изучения образовательных курсов по выбору в 
рамках элективных курсов. В Назарбаев Интеллектуальных школах под 
элективными курсами понимается организационная форма реализации 
образовательных программ. Элективные курсы создаются в школе на 
основании образовательных потребностей учащихся с учетом кадровых 
ресурсов. Элективные курсы (от англ. Elect – «выбирать», «предпочитать») – 
это курсы, обязательные для изучения, направленность которых учащийся 
выбирает самостоятельно.  

В отличие от учебных курсов, которые обеспечивают 
общеобразовательную подготовку, и профильных курсов, обеспечивающих 
углубленную подготовку по отдельным предметам, элективные курсы 
способствуют удовлетворению индивидуальных образовательных интересов, 
потребностей и склонностей каждого учащегося. Элективные курсы призваны 
дать учащемуся дополнительные знания в интересующей его области.  

Элективные курсы предусматривают следующие направления:  
– предметные курсы, направленные на углубление и расширение знаний 

по учебным предметам Типового учебного плана;  
– межпредметные (интегрированные) курсы, включающие знания по 

нескольким учебным предметам;  
– технико-технологические курсы, соответствующие естественно-

математической направленности Интеллектуальных школ;  
– курсы, направленные на развитие проектно-исследовательских навыков 

учащихся и приобщение к занятиям научно-исследовательской деятельностью;  
– надпредметные курсы, направленные на воспитание учащихся на основе 

толерантности, общечеловеческих ценностей, уважения прав и свобод 
человека, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 
поликонфессионального казахстанского общества, что определяет дальнейшее 
гармоничное развитие личности в целом;  

– курсы по изучению второго иностранного языка;  
– курсы по подготовке учащихся к сдаче международных экзаменов IELTS, 

ESOL, TOEFL, SAT1, SAT2, SET для поступления и дальнейшего успешного 
обучения в ведущих университетах мира.  

Содержание элективных курсов должно иметь прочную связь с жизнью, 
быть прикладного характера, и в совокупности с ИОП (интегрированные 
образовательные программы) способствовать формированию у учащихся 
целостной научной картины мира. При отборе элективных курсов обращается 
внимание на степень актуальности и новизны для учащихся, на мотивирующий 
и развивающий потенциал. Содержание программ должно способствовать 
интеллектуальному, творческому, эмоциональному развитию учащихся, 
предполагает широкое использование методов активного обучения, 
ориентацию на современные образовательные технологии.  

Критерии оценки программы элективного курса:  
Степень новизны для учащихся. Программа включает материал, не 

содержащийся в ИОП.  
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Мотивирующий потенциал программы. Программа имеет содержание, 
вызывающее интерес у учащихся.  

Развивающий потенциал программы. Содержание программы 
способствует интеллектуальному, творческому, эмоциональному развитию 
учащихся, предполагает широкое использование методов активного обучения.  

Полнота и завершенность содержательных линий программы в 
соответствии с поставленными целями.  

Связность и систематичность изложенного материала. Содержание 
построено таким образом, что изучение всех последующих тем обеспечивается 
предыдущими или знаниями базовых курсов; прослеживаются связи между 
частными и общими знаниями.  

Методы обучения. Программа основывается преимущественно на методах 
активного обучения (проектных, исследовательских, игровых и т.д.).  

Степень контролируемости. В программе конкретно определены 
ожидаемые результаты обучения и методы проверки их достижимости.  

Реалистичность с точки зрения ресурсов. Программа реалистична с точки 
зрения использования учебно-методических и материально-технических 
средств, кадровых возможностей школы.  

Формальная структура программы. Наличие в программе необходимых 
разделов: пояснительной записки (с обязательным целеполаганием), основного 
(тематического) содержания, ожидаемых результатов обучения, списка 
литературы.  

Элективные курсы в НИШ подразделяются на два вида: внутренние и 
внешние. В таблице 9 представлены внутренние курсы, проводимые в 
Назарбаев Интеллектуальных школах.  

 
Таблица 9 – Внутренние курсы по выбору, проводимые в НИШ  
 
№ Наименование курсов Класс Какой учитель –предметник ведет 

курс 
1 2 3 4 

1) предметные курсы, направленные на углубление и расширение знаний по учебным 
предметам Типового учебного плана  
 
1 Решение олимпиадных задач по математике, 

физике, химии, биологии 
7-10 учителя математики, физики, 

химии, биологии с опытом 
подготовки учащихся к 
олимпиадам 

2 Чудеса генетики. Стволовые клетки. 
Клонирование. Вопросы бессмертия и 
продления жизни человека 

8-12 учитель биологии 

3 Решение нестандартных задач по математике, 
физике, химии 

7-11 учитель математики, физики, 
химии 

4 Основы комбинаторики и теория 
вероятностей 

7-8 учитель математики 

5 Решение математических задач с помощью 
теории графов 

11 учитель математики 
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Продолжение таблицы 9  
1 2 3 4 

6 Математиканың қалаулы сұрақтары 
(Избранные вопросы математики) 

9-12 учитель математики 

7 Improve your English Grades! (Совершенствуй 
свой английский!) 

7-11 учитель английского языка 

8 Развитие речевых навыков: слушание, 
говорение, чтение и письмо через 
комплексный анализ текстов литературных 
произведений 

7-10 учитель казахского, русского, 
английского языков 

9 Источники и перспективы развития 
альтернативной энергетики в Казахстане 

7-11 учитель физики 

10 Катализ и катализаторы 8-11 учитель химии 
2) межпредметные (интегрированные) курсы, включающие знания по нескольким учебным 
предметам  
1  Математикалық жолмен химиялық, 

физикалық есептерді шығару 
7 учитель химии, физики, 

математики 
2  Математическое моделирование 11-12 учитель математики, 

информатики 
3  Экология и устойчивое развитие  8-11 учитель химии, биологии 
4  Қазақстандағы дәрілік өсімдіктер және 

олардың фитохимиялық кұрамы 
8 учитель биологии, химии 

5  Исследование графиков функции с помощью 
программного обеспечения 

9-10 учитель математики и 
информатики 

6  Компьютерная физика 9-11 учитель физики и информатики 
7  Введение в биоинформатику 9-11 учитель биологии, информатики 
8  Геометрия в искусстве, архитектуре 9-10 учитель математики, искусства 
3) технико-технологические курсы, соответствующие естественно-математической 
направленности  
1 Физика через призму экспериментов 7-10 учитель физики 
2 Биотехнологии и здоровье человека 9-12 учитель физики 
3 Наночастицы и наномир вокруг нас 9-12 учитель химии, физики 
4 Робототехника 8-12 учитель информатики 
5 Создание динамических сайтов при помощи 

программы РНР 
12 учитель информатики 

6 От компьютерной графики до анимации 7-10 учитель информатики 
7 Химические технологии в производстве 

пищевых продуктов и лекарственных веществ 
11 учитель химии 

4) курсы, направленные на развитие проектно-исследовательских навыков учащихся и 
приобщение к занятиям научно- исследовательской деятельностью  
1 Химиялық зерттеулер әлемінде 7-8 учитель химии 
2 Химия вокруг и внутри нас 7-8 учитель химии 
3 Физическая академия 8 учитель физики 
4 Журналистика. Проба пера 7-12 учитель казахского, русского 

языков 
5 Геометрия вокруг и внутри нас 7-11 учитель математики 
6 Занимательные опыты по химии 8 учитель химии 
7 Решение экспериментальных и качественных 

задач по аналитической химии 
9 учитель химии 
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Продолжение таблицы 9  
1 2 3 4 

8 Практикалық және тәжірибелік физика 12 учитель физики 
9 Прикладная электродинамика 9-11 учитель физики 
10 Өсімдіктерді клондық микрокөбейту  7-11 учитель биологии 
11 Объективно-ориентированное 

программирование 
11-12 учитель информатики 

12 Физика вокруг и внутри нас 7-9 учитель физики 
13 Решение изобретательских задач и 

теоретические основы 
10-11 учитель математики, физики, 

химии 
14 Қызықты математика, физика, биология, 

химия әлемінде 
1-5 учитель математики, физики, 

химии, биологии 
15 Разработка проектов в среде Delphi 7-10 учитель информатики 
5) надпредметные курсы, направленные на воспитание учащихся на основе толерантности, 
общечеловеческих ценностей, уважения прав и свобод человека, диалога культур и уважения 
многонационального, поликультурного и поликонфессионального казахстанского общества, 
что определяет дальнейшее гармоничное развитие личности в целом 
1 Развитие критического мышления через 

чтение и написание эссе 
7-12 учитель английского языка 

2 Эффективные пути достижения цели 
(развитие лидерских качеств) 

7-10 сертифицированный учитель- 
тренер 

3 Курс развития карьеры 7-10 сертифицированный учитель- 
тренер 

4 Ғаламдық мәселелер туралы сөйлеу тілін 
дамыту 

10-11 учитель ГППР 

5 Мәдениеттану (Культурология) 12 учитель истории 
6 Риторика 7-9 учитель русского, казахского 

языков 
7 Ораторское мастерство 7-10 учитель русского, казахского 

языков 
8 Мировые войны в истории человечества 9-10 учитель истории 
9 Мир-природа-общество (вопросы 

глобализации экономики) 
11-12 учитель экономики и географии 

со знанием английского языка 
7) курсы по подготовке учащихся к сдаче международных экзаменов IELTS, ESOL, TOEFL, 
SAT1, SAT2, SET для поступления и дальнейшего успешного обучения в ведущих университетах 
мира 
1 Подготовка к международному экзамену 

IELTS  
9,11 учитель английского языка 

2 Подготовка к экзамену SET (математика) 11, 12 учитель математики со знанием 
английского языка 

3 Подготовка к экзамену SET (физика) 11, 12 учитель физики со знанием 
английского языка 

4 Подготовка к экзамену SET (химия) 12 учитель химии со знанием 
английского языка 

5 Подготовка к экзамену SET (биология) 12 учитель биологии со знанием 
английского языка 

6 Подготовка к экзамену SET (критическое 
мышление) 

12 учитель истории со знанием 
английского языка 

7 Подготовка к экзамену SET (география и 
экономика)  

12 учитель географии и экономики 
со знанием английского языка 
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Продолжение таблицы 9  
1 2 3 4 

8 SET PREPARATION CLASSES 12th grade  12 учитель английского языка 
6) курсы по изучению второго иностранного языка  
1 Мы изучаем китайский язык 7-10 учитель китайского языка 
2 Мы изучаем немецкий язык 7-10 учитель немецкого языка 

3 Мы изучаем французский язык 7-10 учитель французского языка 
 
Каждая школа вправе самостоятельно определять перечень элективных 

курсов и программ к ним, но обязательными являются элективные курсы в 
основной школе «Робототехника» и курс «Подготовка к международным 
экзаменам» в 11-12 классах.  

Элективный курс «Робототехника» для учащихся разработан 
преподавателями робототехники Назарбаев Университета. Данная программа 
имеет практикоориентированную направленность, построенную по принципу 
создания проектов.  

Обучение осуществляется на базе учебных конструкторов VEXRobotics, 
которые являются передовой учебной платформой для получения учащимися 
конструкторского опыта, позволяющего им полностью раскрыть свой 
потенциал и развивать жизненно важные знания и навыки для достижения 
успеха в 21 веке. Освоение программы учащимися позволит им применять 
знания математики, физики, информатики в практических приложениях- 
робототехнических системах, развивая исследовательские, дизайнерские и 
коммуникативные навыки.  

В результате подготовки на элективных курсах «Подготовка к 
международным экзаменам» в 11-12 классах учащиеся успешно сдают SЕT и 
EILTS.  

Элективный курс по подготовке к IELTS необходим для углубленной 
подготовки учащихся, так как позволяет учащимся расширить знания по 
английскому языку путем углубления знаний по всем основным видам 
деятельности. Актуальность курса заключается в том, что его изучение 
поможет учащемуся оценить свой потенциал с точки зрения образовательной 
перспективы, получить опыт работы на уровне требований в формате IELTS, 
подготовить их к сдаче экзамена в новой форме, участия в олимпиадах и 
конкурсах, так и к успешному обучению в профильной школе.  

Предлагаемая программа элективного курса «Занимательная физика» 
рекомендуется для работы с целью привития интереса к предмету, 
формирования у учащихся навыков исследовательской деятельности, 
углубления и расширения знания по физике, также отдельные фрагменты 
занятий могут быть использованы на уроках физики.  

Элективный курс является важной содержательной частью 
предпрофильной подготовки учащихся среднего звена. Данный элективный 
курс дает возможность самостоятельно выполнять задания разного уровня, 
связанные с исследовательской и конструктивной деятельностью, повышает 
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интерес к физике как к предмету и покажет, что знания, полученные на 
занятиях курса, можно применять в разных отраслях деятельности человека.  

Элективный курс «От компьютерной графики до анимации» способствует 
развитию познавательной активности учащихся; творческого мышления; 
повышению интереса к информатике, и самое главное, профориентации в мире 
профессий. Работа с графикой на компьютере всё больше и больше становится 
неотъемлемой частью компьютерной грамотности любого человека.  

Знания и умения, приобретенные в результате освоения курса, учащиеся 
могут применить в различных областях знаний: физике, химии, биологии и др., 
также они являются фундаментом для дальнейшего совершенствования 
мастерства в области трехмерного моделирования, анимации, видеомонтажа.  

Внешние элективные курсы проводятся на базе ведущих признанных 
организаций образования и науки. Тематика курсов связана с развитием 
языковых навыков учащихся и навыков по профильным предметам.  

Элективные курсы проводятся в Казахстане, России, Сингапуре, 
Великобритании, США и других странах на базе признанных организаций 
образований мира и ведущих высокотехнологичных предприятий: СУНЦ им. 
Колмогорова, Летний лагерь Центра талантливой молодежи Университета 
Джонса Хопкинса (CTY), The Bell Educational Services Ltd., ГБОУ 
«Международная космическая школа им. В.Н. Челомея», FIF Technologies LLP, 
Королевский институт Великобритании, АО «Международный научно-
производственный холдинг «Фитохимия», ТОО «Казахский научно-
исследовательский институт переработки сельхозпродукции» и других.  

В Международной космической школе им. В.Н. Челомея учащиеся 
проходят учебно-познавательные занятия по проектам аэрокосмического 
образования «Байконуроведение», «Уроки из космоса», «Космический 
моделизм», «Космическая астрономия» и другим. Проводятся настоящие 
астрономические наблюдения звездного неба и планет. Собственными глазами 
учащиеся видят монтажно-испытательные комплексы ракетоносителей 
«Энергия», «Буран», «Зенит», комплекс дальней космической связи «Сатурн», 
стартовый комплекс РН «Союз», Гагаринский стартовый комплекс.  

Учащиеся НИШ прошли элективные курсы в Центре талантливой 
молодежи Университета Джонса Хопкинса (CTY) в США, городе Карлайл, штат 
Пенсильвания:  

«Теория вероятностей и игр» – изучение теории вероятности и игр 
является отличным способом для студентов применить знание математики в 
реальных ситуациях.  

«Химия высшей школы» – курс охватывает материал, обычно включенный 
в годичный вводный курс химии в средней школе. Учащиеся проводят, по 
меньшей мере, двадцать часов контактного времени в лаборатории.  

«Физика (ускоренный курс)» – темы, изучаемые в данном курсе, включают 
Ньютоновскую механику, движение волн, геометрическую и волновую оптику, 
электричество и магнетизм, схемы термодинамики и начальной современной 
физики.  
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«Электротехника» – учащиеся изучают электромагнитные явления, одни 
из наиболее важных физических принципов в современной электронике и 
изучают их применение на практике и в различных устройствах. Они строят 
макеты аналогичных устройств с использованием математических 
инструментов, таких как закон Ома и законы Кирхгофа.  

«Криптология» – это наука, изучающая коды и шифры для создания 
секретного письма. В данном курсе математики учащиеся начинают с изучения 
различных начальных методов для создания секретного письма такие как: 
шифр колес, переход Цезаря, моноалфавитная замена, шифр Винжера и многое 
другое.  

При обучении на элективных курсах, где предусмотрено изучение 
узкопрофильных тем, у учащихся появляются идеи или вопросы, которые 
впоследствии приводят их к исследованиям и зарождению новых научных 
проектов.  

Так, например, на элективных курсах «Фитохимия» в г. Караганда 
непосредственно в лабораториях экспериментальной и клинической 
фармакологии учащиеся изучали биотехнологические способы сохранения 
эндемических и лекарственных видов растений, прослушали лекции 
практикующихся ученых на темы «Фитостероиды», «Алкалоиды растений и их 
химическое изучение» и др. Впоследствии, отдельные учащиеся занялись 
исследованиями по выработке пищевой продукции и моющих средств без 
химических добавок, максимально сохраняющих растительный компонент.  

Назарбаев Интеллектуальные школы планируют дальнейшее 
совершенствование содержания элективных курсов, организацию курсов для 
привлечения учащихся к более глубоким исследованиям, основанным на 
ценных материалах больших национальных музеев естественнонаучной 
направленности и на базе лучших лабораторий учебных заведений страны и за 
рубежом [22].  

Инновационными школами в Казахстане также являются Казахско- 
турецкие лицеи (далее – КТЛ).  

Главная особенность КТЛ – обучение ведется на четырех языках: 
казахском, русском, английском и турецком. Сегодня в КТЛ внедрен принцип 
полиязычного образования, который отвечает мировым образовательным 
стандартам [23]. Сведения о курсах по выбору, которые проводятся в 
международной школе - лицее «Нұрорда» г. Астаны, даны в таблице 10.  

Цели курса по выбору «Разговариваем по-английски» в 7-9 классах (всего – 
68 ч., по 2 ч в неделю): влияние на формирование учащегося как личности и его 
всеобщее развитие, формирование простых иноязычных коммуникативных 
полномочий в основных видах разговорной функции, развитие эмоциональной, 
творческой, социальной, когнитивной и языковых способностей, овладение 
основами общения на английском языке [24].  

Курс «Физика и электротехника» проводится в 10-11 классах(всего – 34 
ч., по 1 ч. в неделю). В результате ознакомления с направлениями науки и 
техники, основами физики работающих средств, технического оборудования и 
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технологических установок у учащихся формируются основы 
политехнического знания. Задачи обучения политехническим знаниям 
решаются при овладении теоретическими и прикладными знаниями, 
выполнении лабораторных работ и при решении задач [25].  

 
Таблица 10 – Курсы по выбору школы-лицея «Нұрорда»  
 

Курсы по выбору  Учитель-предметник, ведущий 
курс Наименование курсов, проводимых 

по школьному компоненту 
Классы 

Разговариваем по-английски 7-9 Бакирова Ж.Қ./ағылшын тілі 
Иманғалиев Н.К./ағылшын тілі 
Сарбасов Е.Е./ағылшын тілі 

Разговариваем по-турецки 7-9 Кая Н./түрік тілі 
Арслан Мухаммед Б./түрік тілі 
Ерен М./түрік тілі 

Культура языка 8-9 Қозыбай Н.Н./қазақ тілі 
Молдабекова Р.А. /қазақ тілі 

Абаеведение 10-11 Абдрасилов Е./қазақ тілі 
Краеведение 7 Жекенова Ж.С./география 
Физика и электротехника 10-11 Тусюбжанов А.Б./физика 
Дифференциальные и интегральные 
исчисления 

10 Қожахметов Қ.Б./математика 

Параметрические расчеты 1 Қожахметов Қ.Б./математика 
Страноведение 10-11 Байзильдина С.С./география 
Основы генетики  10-11 Эрметов Б.Т./биология 
Прикладная химия  10-11 Саматов А.М./химия 

Канмаз Х./химия 
Прикладная информатика 10-11 Абылаев Ф.Т./информатика 

 
Курс «Страноведение» проводится в 10-11 классах (всего – 34 ч., по 1 ч. в 

неделю). В настоящее время между странами активно развиваются социальные, 
политические, экономические и культурные отношения. Поэтому растет 
значение географии как предмета, формирующего основы знаний о природе и 
хозяйстве стран мира у учащихся. Овладев данным курсом, учащийся не только 
совершенствует географические знания, но и формируется как политически 
грамотная личность, умеющая давать оценку событиям и изменениям в 
обществе, как культурная личность, ведущая здоровый образ жизни, растет его 
интерес к познанию мира [26].  

Курс «Прикладная химия» проводится в 10-11 классах (всего – 34 ч., по 1 ч. 
в неделю). Программа данного курса рассчитана на изучение учащимися с 
позиции преемственности влияния на живой организм веществ, созданных в 
результате химических процессов, которые встречаются в природе и в жизни.  

Цель курса: усиление интереса у учащихся к науке химия; углубление 
познавательной активности; воспитание активности, стремления к 
исследовательству и овладению глубокими знаниями по предмету химия [27].  

Курс «Культура языка» изучается в 8-9 классах (всего – 34 ч., по 1 ч. в 
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неделю). Программа курса направлена на совершенствование речевой культуры 
у учащихся, развитие коммуникативных навыков, соответствующих всем видам 
общения, обучение ораторству, усиление интеллектуальных способностей [28].  

Курс «Дифференциальные и интегральные исчисления» проводится в 
10 классе (всего – 34 ч., по 1 ч. в неделю). Курс математики для 10 класса дает 
возможность формировать целостный образ мира, освоить научные и 
интеллектуальные навыки. Дифференциальные расчеты направлены на 
пробуждение интереса к математике, путем решения интересных задач, 
ознакомления с новыми методами, идеями; расширяется понятие о математике, 
математический кругозор. Основная задача - формирование творческого 
мышления, критического взгляда на информацию, развитие исследовательских 
способностей [29].  

Курс «Разговариваем по-турецки» проводится в 7-9 классах (всего – 34 ч., 
по 1 ч. в неделю). Вслед за мировой цивилизацией наше государство в 
различных сферах вносит значительные изменения, установливает дружеские 
отношения, сотрудничетво, вследствие этого растет значение иностранного 
языка. Обучаясь турецкому языку, учащийся расширяет свои знания, получает 
объемную информацию о другой стране, познает традиции и культуру [30].  

Курс «Прикладная информатика» изучается в 10-11 классах (всего – 34 ч., 
по 1 ч. в неделю). Данный курс рассчитан на развитие мыслительных, 
познавательных и творческих способностей учащихся, нацелен на 
формирование и использование творческих навыков при решении различных 
проблем, социально значимых ориентаций, являющихся предпосылками 
мировозрения человека [31].  

Курс «Основы генетики» изучается в 10-х классах (всего – 34 ч., по 1 ч. в 
неделю). Следует отметить, что ряд вопросов, изучаемых в данном курсе, носят 
интегративный характер. Большую роль в его усвоении играют знания, 
приобретенные учащимися при изучении других предметов 
естественнонаучного цикла (химии, физики, математики) и общественных 
дисциплин (географии, обществознания и права).  

Таким образом, изучение элективного курса «Основы генетики» не только 
обеспечивает приобретение учащимися знаний в одной из наиболее актуальных 
областей современной общебиологической науки, но и способствует 
формированию целостной картины мира и пониманию своего положения в нем, 
пониманию роли и предназначения современного человека [32].  

Также были проанализированы учебные программы курсов по выбору 
специализированной казахско-турецкой школы-лицея-интерната управления 
образования г. Алматы, которые показаны в таблице 11.  

Учебная программа курса «Теоретические основы математического 
анализа» для учащихся 10-11 классов (всего – 68 ч., по 2 ч в неделю) 
определяет следующие общие цели школьного математического образования: 
овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 
применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин и 
продолжения образования; интеллектуальное развитие учащихся, 
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формирование качеств мышления, характерных для математической 
деятельности; развитие логического и абстрактного мышления; воспитание 
самостоятельности, трудолюбия, творческого отношения и умение адекватно 
оценивать свою деятельность [33].  

 
Таблица 11 – Курсы по выбору специализированной школы-лицея-интерната 
управления образования г. Алматы  
 

Наименование курсов, проводимых 
по школьному компоненту  

Классы  Учитель-предметник, ведущий 
курс  

Краеведение 7 Б.Балкыбек / учитель географии 
Турецкий язык 7-8 С. Екер/ учитель турецкого языка 
Абайтану 

 
9 А.Кадыркулова / учитель 

казахского языка и литературы 
Логические пути решения 
алгебраических уравнений и 
неравенств 

10-11 Е. Ишмухаметов / учитель 
математики 
 

Теоретические основы 
математического анализа 

10-11 Р. Султамуратов / учитель 
математики 

Азбука экономической грамотности 10-11 Э.Шотанова / учитель географии 
 
Основная задача учебной программы «Логические пути решения 

алгебраических уравнений и неравенств» для учащихся 10-11 классов (всего – 
68 ч., по 2 ч. в неделю) – обеспечить прочное и сознательное овладение 
учащимися системой математических знаний и умений, необходимых в 
повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену современного 
общества, достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения 
образования. Наряду с решением основной задачи изучение данного курса 
предусматривает формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету, 
выявление и развитие их математических способностей, ориентацию на 
профессии, существенным образом связанных с математикой, подготовкой к 
обучению в вузе [34].  

Изучение курса «Азбука экономической грамотности» для учащихся 10-11 
классов (всего – 34 ч., по 1 ч. в неделю) направлено на достижение следующих 
целей: развитие экономического образа мышления; потребности в получении 
экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин; 
способности к личному самоопределению и самореализации; освоение системы 
знаний об экономике Казахстана для последующего изучения экономических 
дисциплин в колледжах и вузах или для самообразования; формирование опыта 
применения полученных знаний и умений для решения типичных 
экономических задач; освоения экономических знаний для будущей работы в 
качестве наемного работника и эффективной самореализации в экономической 
сфере [35].  

Среди инновационных школ Казахстана особое внимание можно уделить 
самому крупному негосударственному учреждению «Көгiлдiр желкен – Blue 
sail – Голубой парус», работающий на рынке образования с 1995 года. С 2001 
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года комплекс «Голубой парус» является официальной экспериментальной 
площадкой МОН РК, здесь создана «модель казахстанского национального 
образования», открыты университетские классы, продолжается проведение 
эксперимента в рамках 12-летней школы и профильной школы.  

Базисный компонент учебных планов организаций образования Казахстана 
выполняется в полном объеме.  

Вариативная часть предоставляет возможность:  
– углубленного изучения государственного и английского языков;  
– дополнительно одного или двух иностранных языков по выбору - 

немецкого, французского или китайского;  
– раннего изучения информатики с 5-го класса (при этом основы 

компьютерной грамотности дети начинают изучать с детского сада);  
– профильного обучения по выбранному направлению с 10 класса на 

уровне прикладных, спецкурсов, факультативных занятий в соответствии с 
профилем выбранного ВУЗа;  

– сбалансировать обучение между предметными циклами и предметами по 
выбору.  

Для реализации поставленных задач отработана система обучения, 
обеспечивающая раскрытие способностей каждого ученика, педагогическую 
поддержку учащихся с разным уровнем обученности. Технологическая карта 
урока предусматривает включение в работу учащихся на всех этапах по трем 
уровням – опережение, стандарт, коррекция. Программа педагогической 
поддержки вновь прибывших учащихся основана на материалах анализа 
вступительного тестирования по основным предметам (русский язык, 
математика, техника чтения, казахский и английский языки), диагностики 
психических процессов и предполагает развитие и обучение ученика по 
индивидуальной программе.  

Второе расписание предусматривает работу предметных и внепредметных 
кружков, спортивных секций, проведение учебно-познавательных экскурсий, 
публикацию работ учащихся; проведение каникул на базе филиала «Голубого 
паруса» в оздоровительном комплексе Щучинска.  

Школа «Голубой парус» работает по общественно-гуманитарному 
направлению. В таблице 12 приведена информация курсов по выбору.  

Программа элективного курса по русскому языку для учеников 9 класса 
«Учимся писать грамотно» проводится 1 час в неделю, годовая нагрузка 
составляет 34 часа. Программа составлена на основе стандартов основного 
общего образования и нормативных документов о предпрофильной подготовке 
в школьном образовательном процессе.  

Новизна данного курса состоит в предоставлении большего количества 
разнообразных заданий по русскому языку, которые можно использовать 
выборочно. Отбор текстов осуществлен с точки зрения нравственного и 
этического воспитания на основе текстов художественной литературы, с учетом 
интеграции языка и литературы, при этом внимание акцентируется на 
взаимопроверку.  
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Таблица 12 – Курсы по выбору филиала учреждений образования (ФУО) 
«Голубой Парус»  
 

Курсы по выбору  Учитель-предметник, ведущий 
курс Наименование курсов, проводимых по 

ученическому компоненту 
классы 

Практикум по решению задач 
(математика) 

5-8,10-11 
классы 

Жусупова Д.Б.- учитель 
математики 

Лингвостилистический анализ текста 10-11 класс Жукенова Г.Н.- учитель 
русского языка и литературы 

Краеведение 5,7 класс Москаленко О.Н.- учитель 
истории 

Страноведение 10-11 класс Жумагулова Г.У.- учитель 
английского языка 

Учимся писать грамотно 9 класс Ананьева М.З.- учитель 
русского языка и литературы 

 
Целью и задачами курса являются оказание помощи в углублении и 

систематизации теоретических знаний, в выработке и закреплении навыков 
грамотного письма, в умении правильно производить грамматические разборы.  

Данный курс способствует формированию языковой, лингвистической, 
коммуникативной и информационной компетенций. Курс состоит из 
следующих разделов: «Фонетика и орфография», «Словообразование и 
орфография», «Морфология и орфография» [36].  

Элективный курс «Лингвостилистический анализ текста» по русскому 
языку для учеников 10 класса принадлежит к группе курсов, развивающих 
содержание базисных предметов на уроках русского языка. Решая задачу 
повышения предметной компетентности, курс знакомит учащихся с одним из 
двух основных аспектов всестороннего полного анализа художественного 
текста - лингвостилистическим анализом художественного текста (вторым 
является литературоведческий анализ). Курс рассчитан на 34 часа в год.  

Цель курса: помочь учащимся в ходе практической работы по 
лингвостилистическому анализу приобрести лингвистическую и речевую 
компетенцию для понимания текста как феномена словесного искусства, 
сформировать навык такого анализа, развить навык анализа текста, 
подготовиться к сдаче ЕНТ по русскому языку [37].  

Основная задача обучения математике в школе заключается в обеспечении 
прочного и сознательного овладения учащимися системой математических 
знаний и умений. Наряду с решением основной задачи изучение математики 
предусматривает формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету, 
выявление и развитие их математических способностей. Так, практикум по 
решению задач предмета «Математика» рассчитан для учеников 5-8 и 10-11 
классов и составляет 1 час в неделю или 34 часа в год.  

Рабочая программа курса по математике «За пределами учебника 
математики» для 5 класса состоит из 6 основных разделов: развиваем логику, 
олимпийский резерв, оригами, занимательная математика, из истории 
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математики, подведение итогов [38].  
Большая роль при изучении математики 5 класса отводится решению 

текстовых задач, работе с натуральными числами, обыкновенными и 
десятичными дробями, геометрическому материалу. Исходя из этого, на 
занятиях курса рассматриваются задачи, формирующие умение логически 
мыслить и рассуждать, применять законы логики, рассматриваются задачи на 
разрезание, задания олимпиадного движения (повышенной сложности), а так 
же учащиеся знакомятся с историей математики.  

В результате изучения курса запланированы следующие ожидаемые 
результаты: формирование интереса к творческому процессу; умение логически 
рассуждать при решении текстовых арифметических задач; умение применять 
изученные методы к решению олимпиадных задач; успешное выступление 
учащихся на олимпиадах.  

Развитие у учащихся правильных представлений о природе математики и 
отражении математической наукой явлений и процессов реального мира 
является программным требованием к обучению математике учащихся 6-
класса. Доминирующим средством реализации этой программной цели 
является метод математического моделирования.  

Целями данного курса являются: создание условий для самореализации 
учащихся в процессе учебной деятельности и развитие математических, 
интеллектуальных способностей обучающихся. Определены задачи 
факультативного курса: развитие у учащихся логических способностей; 
привитие интереса к изучению предмета; расширение и углубление знаний по 
предмету; выявление одаренных детей; формирование у учащихся таких 
качеств, как упорство в достижении цели, трудолюбие, любознательность, 
аккуратность, внимательность, чувство ответственности, культура личности.  

Цель курса «Математика» для 7-класса: помочь ученику сориентироваться 
в выборе профиля, подготовиться не только к сдаче экзаменов, но и к 
успешному обучению в профильной школе способствовать созданию 
положительной мотивации обучения на планируемом профиле.  

Актуальность данного курса обусловлена тем, что он играет 
фундаментальную роль в формировании умения выполнять тождественные 
преобразования алгебраических выражений. Основное место в этой теме 
занимают алгоритмы действий с многочленами. Программа курса предполагает 
изучение некоторых вопросов, которые не входят в школьный курс математики.  

Основная цель элективного курса для 8-класса – познакомить учащихся с 
различными способами решения систем линейных уравнений с двумя и тремя 
неизвестными общеобразовательной средней школы, решение различных задач 
на применение квадратного уравнения. Принципами построения элективного 
курса являются: системность (преемственность знаний); дифференциация 
(развитие склонностей к работе на различных уровнях сложности); 
вариативность подачи материала; наглядность; увлекательность.  

Курс «Мир тригонометрии» – автономной ветви математики предлагается 
для учащихся 10-класса. Этот курс является предметно-ориентированным и 
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дает учащимся возможность познакомиться с интересными, нестандартными 
вопросами тригонометрии, с весьма распространенными методами решения 
тригонометрических задач, проверить способности к математике.  

Программа курса для 11-класса включает в себя основные разделы курса 
средней школы по алгебре и началам анализа, а также ряд дополнительных 
вопросов, непосредственно примыкающих к этому курсу и углубляющих его по 
основным идейным линиям. Материал подобран таким образом, чтобы 
обеспечить обобщающее повторение основных тем курса, углубить и 
расширить знания учащихся по основным темам, получить дополнительную 
подготовку к ЕНТ на более высоком уровне.  

Следующий предлагаемый курс по выбору – это «Страноведение».  
Для обучающихся 10 и 11 классов - это элективные курсы «The History of 

the UK» и «The History of the USA», которые входят в состав гуманитарно- 
филологического профиля обучения на старшей ступени школы и служат для 
внутрипрофильной специализации учащихся при изучении английского языка в 
общеобразовательной школе [39].  

Данный курс направлен на: развитие способностей учащихся использовать 
английский язык как средство образования и самообразования в области 
страноведения; удовлетворение современных познавательных интересов 
старших школьников в страноведческом освоении мира и коммуникативных 
потребностей в межкультурном общении.  

Основная направленность данного курса заключается во 
внутрипрофильной специализации. В этой связи в элективных языковых курсах 
иностранный язык выступает как цель обучения и в качестве средства 
образования и самообразования учащихся, в рамках выбранного профиля 
обучения и эти курсы имеют одинаковую с профилем предметную 
направленность и служат расширению профильной учебной дисциплины.  

Учебный план международной школы «Хэйлибэри» основан на 
британских стандартах обучения, однако адаптирован к системе образования в 
Казахстане. В учебный план включены такие предметы, как «Казахский язык», 
«Русский язык», интегрированы курсы «Казахская литература», «История 
Казахстана», «География Казахстана» и «Русская литература».  

Время обучения разделено на звенья так называемые «Key Stages» (далее 
KS). Например, ученики 9 класса проходят обучение в KS3, следующее звено 
обучения KS4 для 10 и 11 классов. В KS4 дана возможность изучения предметов 
по выбору. В эти два года обучение направлено на сдачу важных экзаменов 
IGCSE (Международный Аттестат о Среднем Образовании, который является 
международной версией экзаменов GCSE, сдаваемых всеми учениками 
Великобритании в конце 11 класса) в конце курса.  

На 2015-2016 учебный год в школе«Haileybury» впервые представлены 
предметы по выбору IGCSE [40]:  

Искусство: Программа «Искусство и Дизайн» IGCSE нацелена на 
поддержку индивидуальной реакции и развитие воображения, 
чувствительности, концептуального мышления, наблюдательности и 
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аналитических способностей.  
Ученикам предлагается работа с произведениями и соответствующими 

материалами: чертежи, гравюра, графика, коллаж и т.д.  
Предпринимательство. В первой части курса внимание учеников будет 

сконцентрировано на малом бизнесе. В течение курса ученики узнают, как 
пошагово растет бизнес от маленького ИП до большой корпорации, 
рассматриваются различные сферы бизнеса, подробно изучается, как управлять 
бизнесом и мотивировать работников, как привлекать потребителей и 
использовать финансы для получения выгоды.  

Данный курс включает знакомство с существующим бизнесом, развивает 
креативность обучающегося, возможность предложить и реализовать свои 
идеи. Предпринимательство задает идеальный старт для изучения бизнеса и 
менеджмента, экономики, является хорошим введением, если ученик планирует 
в будущем заниматься бизнесом.  

Изучение предмета «Дизайн и Технология» в школе подготовит детей к 
быстро развивающемуся миру высоких технологий. Во время занятий ученики 
научатся анализировать различные изделия и применять их. Они получат 
специфические знания в области дизайнерского процесса и обработки изделий.  

Этот предмет развивает как интеллектуальные, так и творческие 
способности, улучшить знания в таких предметах как прикладная математика и 
информационные технологии. Обучающиеся научатся представлять личные 
дизайнерские проекты от первоначальной идеи до конечного продукта.  

Курс по выбору «Английский язык» IGCSE рассчитан на два года обучения. 
Курс «Английская литература» IGCSE тесно сконцентрирован на анализе 
художественной литературы в трех традиционных жанрах драма, поэзия и 
проза. Обучение предполагает анализ множества литературных и 
нелитературных письменных работ взятых с газет, докладов, рекламы и 
креативных статей. Ученики освоят основные навыки: изложение, понимание 
текста и анализ языка.  

К экзамену необходимо подготовить Портфолио и две курсовые работы 
эссе как часть международного оценивания по двум разным текстам.  

Предмет «Английский как второй язык» специально разработан для 
учеников, которые начали изучать английский язык относительно недавно или 
для тех, кто не уверен в своих языковых способностях при сдаче IGCSE 
экзамена по английскому языку. Посещая занятия по этому предмету, 
развиваются навыки в чтении, письме, разговорной речи и способности 
восприятия языка на слух.  

География IGCSE является академически строгим предметом, который 
готовит обучающихся ко многим курсам международного бакалавриата (далее - 
МБ). Изучение курса направлено на формирование естественнонаучной 
компетенции школьников на основе познания экологических проблем, развития 
способностей к экологически целесообразной деятельности, привития навыков 
культуры потребления, развитие гражданской компетенции личности и 
стремления соблюдать этические принципы, регулирующие моральное 
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отношение человека к природе. В течение изучения курса развивается чувство 
ответственности за сохранность окружающей среды, понимания экологических 
рисков.  

История предложит обучающимся увидеть внутренний мир, силу и 
характер великих личностей, занимательные, беспокойные, устрашающие и 
инновационные происшествия 20 века. Изучение начинается с итогов сражения 
Первой Мировой войны для того, чтобы помочь обучающимся разобраться со 
сложными историческими процессами 21 века.  

«Казахский как второй язык» для учащихся 10-11 классов является 
обязательной дисциплиной программы IGCSE. Основная цель программы – 
подготовка учеников к экзамену в соответствии с условиями программы 
IGCSE, а также совершенствование коммуникативной речи учеников, 
формирование устной и письменной видов речевой деятельности.  

Изучение казахского языка по программе IGCSE основано на материалах 
по профессиональной тематике.  

Предмет «Информационные и коммуникационные технологии» (далее – 
ИКТ) IGCSE разделен на три раздела: это два проекта и раздел по теории для 
глубокого изучения и понимания как работает компьютерная технология и что 
происходит «за монитором». В разделе компьютерные системы и 
программирование обучающиеся учатся программному обеспечению, 
презентации данных в компьютерных системах, базе данных, коммуникации, 
программированию и т.д.  

Практическое исследование основано на интересе о компьютеризации в 
настоящем мире. Проект программирования направляет обучающихся на 
проектирование, кодирование и тестирование решений по трем заданиям, 
используя язык программирования Visual Basic.  

Математика Кембриджа IGCSE является основным предметом для всех 
учеников. Она поддерживает развитие математических знаний и навыков 
мышления, которые будут хорошей основой для продвинутого уровня в МБ и 
дальше. Программа нацелена на построение уверенности, развивает навыки по 
цифрам, алгебре, геометрии и статистике. Изучение математики обеспечит 
необходимыми навыками и знаниями для осведомленного и уверенного начала 
всех опций математики МБ. В таблице 13 показаны требования к заданиям и 
процентное соотношение оценки.  

 
Таблица 13 – Требования к заданиям  

Математика еМатематика Кембриджа IGCSE 0580 
(без курсовой работы)  

Процентное 
соотношение оценки 

Задание 1 (Основное) 1 час  
Вопросы, требующие кратких ответов по основной программе  

35% 

Задание 2 (Расширенное) 1 час 30 минут  
Вопросы, требующие кратких ответов по расширенной программе  

35% 

Задание 3 (Основное) 2 часа  
Структурные вопросы, основанные по основной программе  

65% 

Задание 4 (Расширенное) 2 часа 30 минут  
Структурные вопросы, основанные по расширенной программе 

65% 
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Около 60% курса Музыка IGCSE состоит из практической части, включая 

создание собственной музыки через исполнение и сочинение. При создании 
своей музыки используются навыки из уроков музыки KS3, программное 
обеспечение Sibelius 7. При исполнении развиваются навыки игры на 
инструменте, в течение курса проходят выступления в классе, на репетициях и 
концертах. В сочинении используются композиционные приемы и также MIDI 
записи, редактирование аудио, используются пакеты, такие как Cubase. 
Развиваются навыки по стерео записи, мульти-записи и производству эффектов 
с использованием эквалайзера, реверберации и задержки.  

Другая часть курса Музыки (40%) включает в себя разработку навыков 
аудирования. Изучается западная классическая музыка, популярная музыка, 
имеется возможность изучить музыку всего мира (казахскую, индийскую, 
африканскую, арабскую и китайскую). Обучающиеся учатся анализировать 
вырезки в плане музыкальных элементов: структуры, мелодии, гармонии, 
фактуры, ритма, метра, темпа, тембра и динамики.  

Курс физическая культура содержит большую практическую часть. 
Обучающиеся участвуют в играх «вторжение», как футбол или баскетбол, игры 
«сетка и стена», как волейбол и теннис. Также предлагаются тренировки по 
легкой атлетике и водным видам спорта.  

В ходе физической культуры изучаются такие темы как здоровье и диета, 
факторы влияющие на участие и действие, анатомия и физиология, 
безопасность и оценка рисков, эффект от тренировок и фитнеса на тело.  

Двухгодичная программа курса IGCSE «Русский язык как родной» 
предназначена для учеников, использующих русский язык в своей жизни в 
качестве первого языка.  

Занятия по русскому языку в 10-11 классах направлены на развитие 
письменной речи и умения продуцировать тексты разных типов, стилей и 
жанров речи, на развитие умения создавать сочинения и эссе на определенные 
темы, а также по прочитанным произведениям русских и зарубежных 
писателей.  

Предметы по науке IGCSE (биология, химия, физика) позволяют развить 
понимание основных навыков по науке для дальнейшего изучения и 
применения в повседневной жизни. После завершения изучения предметов по 
науке IGCSE, выпускникам присваивается квалификация для прохождения 
науки Дипломной программы МБ и других образовательных программ после 
KS4.  

При этом через сочетание теоретических и практических знаний будет 
достигнуто через понимание основных принципов человеческого тела, 
молекулярной биологии, растительной биологии, экологии и биотехнологии по 
предмету «Биология». По «Химии» будут изучены основные принципы 
периодической таблицы, химических реакций и органической химии. 
Программа также включает разделы о кислотах, основаниях, солях, металлах, 
воздухе и воде. В дополнение к общей физике будет изучена термальная 
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физика, свойства волн (включая свет и звук), электричество, магнетизм и 
атомная физика.  

Двухгодичный курс по выбору «Испанский язык» откроет ученикам двери 
во многие страны, т.к. испанский язык занимает третье место среди всех 
используемых языков в мире, после английского и китайского языков. Знание 
испанского языка даст возможность общаться с третью биллионов 
испаноговорящих в мире. В таблице 14 приведен Блок предметов по выбору 
для IGCSE.  

 
Таблица 14 – Блок предметов по выбору для IGCSE  
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Таким образом, курсы по выбору в школе «Haileybury» предназначены в 

первую очередь для сдачи экзамена IGCSE по ряду предметов. Это экзамены от 
Международного Экзаменационного Совета (МЭС), который является частью 
Университета Кембридж. По окончании двух курсов и успешной сдачи 
экзаменов, выпускникам будут выданы сертификаты, признанные во всем мире 
по каждому предмету для поступления в высшее учебное заведение [41].  

Школа «Мирас» является единственной в Казахстане школой, имеющей 
авторизацию (право преподавания) по всем трем программам Международного 
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Бакалавриата (далее – МБ), и международную аккредитацию Совета 
Международных школ – CIS и Ассоциации Школ и Колледжей Новой Англии - 
NEASC. Такой статус позволяет выпускникам школы иметь привилегии при 
поступлении в вузы и колледжи за рубежом, а выпускникам Дипломной 
Программы IB - быть принятыми в лучшие университеты мира без экзаменов. 
Вместе с тем выпускники «Мираса» получают документы об образовании 
государственного образца.  

Образовательная модель школы построена на интеграции национальных 
стандартов образования РК и программ МБ, что дает возможность выбора 
разнообразных средств и подходов к обучению и воспитанию, позволяющих 
организовать учебный процесс с акцентом на развитие ребенка, на 
формирование не только общеучебных умений и навыков, но и ценностно-
личностных характеристик ученика.  

Программа школы основывается на трех приоритетных положениях 
концепции современного образования: целостное обучение, формирование 
коммуникативной компетентности и межкультурной осведомленности. 
Отличительной особенностью программы является организация 
исследовательской и междисциплинарной проектной деятельности студентов.  

В таблице 15 представлены курсы по выбору Международной школы 
«Мирас» г. Астана.  

 
Таблица 15 – Курсы по выбору в Международной щколе «Мирас» г. Астана  
 

Наименование курсов, 
проводимых по ученическому 
компоненту  
 

Классы  Учитель-предметник, 
ведущий курс 

Подготовка к TOEFL/IELTS 

9 

Учитель английского 
языка 

Изобразительное искусство Учитель 
изобразительного 
искусства 

Информатика Учитель информатики 
Математика IGCSE Учитель математики 
Подготовка к TOEFL/IELTS 

11 
Учитель английского 
языка 

Страноведение Учитель географии 
 
В средней школе внедряются новые педагогические технологии и 

методики обучения посредством интеграции содержательного компонента 
национальных стандартов образования, философии и требований к подходам 
обучения программы МБ.  

После 10 класса студенты могут поступить в 11 класс – это Казахстанская 
программа или в 11IB класс - Дипломная программа.  
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Казахстанская программа обучения школы «Мирас» для 11 классов 
совмещает государственные стандарты обучения РК и международные 
подходы к обучению. Она предназначена для учащихся от 16 до 18 лет и 
предполагает развитие интернационального мышления, навыков 
самостоятельного исследования и положительного отношения к учебе, чтобы 
учащиеся стремились к знаниям на протяжении всей жизни.  

В Профиле учащегося подчеркивается всестороннее развитие ребенка – 
физическое, интеллектуальное, эмоциональное, этическое.  

Учебная программа состоит из трех взаимосвязанных частей: письменная 
(Written curriculum); практическая (классная деятельность) (Taught curriculum); 
оценочная (оценивание) (Assessed curriculum).  

Для сбалансированной и логически последовательной программы 
обучения, в которой основное внимание уделяется вертикальному 
планированию и связям между учащимися программы MYP и 11 классов 
казахстанской программы, предусмотрено изучение 15 предметов, связанных с 
6 предметными группами, в 11 классе. По 5-ти из данных предметов в конце 
учебного года учащиеся сдают обязательные экзамены, это единое 
национальное тестирование или внутришкольные экзамены.  

При обучении по дипломной программе студентам 11-12 классов 
предоставляется право выбора 6 предметов из 6 предметных групп, 
включающих дисциплины: география, история, изобразительное искусство, 
информационные технологии в мировом сообществе, бизнес и менеджмент, 
экономика, биология, химия, физика, математика (3 уровня), предметы по 
языкам (английский, русский, французский, китайский). При этом по данной 
программе обучение ведется на английском языке.  

Программа основной средней школы IB MYP предназначена для учащихся 
6-10 классов. При этом важную роль в программе MYP играют три 
фундаментальные концепции: целостное образование, межкультурное 
понимание и развитые коммуникативные навыки.  

Предметные области включают:  
– язык и литература (язык преподавания в школе или родной язык 

учеников) – английский, русский или казахский;  
– язык В (иностранный язык – дополнительно изучаемый в школе язык) – 

английский, русский, казахский, французский;  
– естественные науки – как общий предмет преподается в 6-8 классах, и 

как три отдельные дисциплины в 9-10 классах;  
– математика;  
– дизайн;  
– гуманитарные науки;  
– физическая культура;  
– искусство – изобразительное искусство, музыка и театральное искусство.  
Содержание учебных предметов в программе MYP организовано вокруг 

специальных тем, называемых глобальными контекстами: Идентичность и 
взаимоотношения, Ориентация в пространстве и во времени, Самовыражение 
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личностей и культур, Научные и технические инновации, Глобализация и 
устойчивое развитие, Беспристрастность и развитие.  

Обучение проходит на трех языках: казахском, английском и русском, 
также поддерживается развитие французского, китайского и других 
языков [42].  

Формирование инновационной модели школьного образования, в которой 
сочетаются лучшие традиции казахстанской и мировой образовательных 
систем, является объективной необходимостью современного образования. 
Создание такой модели требует изменения содержания образования, методик 
обучения, принципов оценивания учебных достижений, сложившейся 
структуры школы, системы взаимоотношений.  
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Заключение  
 

Тенденции обучения курсам по выборам обучающихся в ряде зарубежных 
стран свидетельствуют о том, что основной поиск педагогической науки и 
практики ориентирован на развивающие возможности человека, успешность 
его социализации и адаптации в изменяющемся мире, на включение учащихся в 
широкий спектр различных видов деятельности.  

В Республике Казахстан системно-деятельностные результаты обучения 
определяются достижениями обучающихся не только по предметным 
олимпиадам, выполнению творческих учебных проектов, исследовательской 
деятельности, но и по успехам при изучении курсов по выбору [43].  

Анализ курсов по выбору в разрезе областей показал:  
– огромный диапозон тематики разрабатываемых курсов;  
– отсутствие единых подходов компонентов по выбору;  
– ориентированность курсов на углубление предметных знаний по 

дисциплинам учебного плана;  
– слабое отражение ранней профилизации обучающихся;  
– традиционность предлагаемого содержания, недостаточный учет 

результатов международных сравнительных исследований;  
– отсутствие фундаментальности, учета результатов современных научных 

исследований.  
Результаты мониторинговых исследований показали, что изобилие курсов 

по выбору не всегда способствуют углублению предметных знаний, 
расширению спектра навыков и умений, обучающихся общеобразовательной 
школы, их применению в ситуациях, выходящих за пределы чисто учебных, 
развитию познавательных интересов и функциональной грамотности, 
проектной и исследовательской деятельности.  

В целом, курсы по выбору изучают актуальные аспекты современных 
областей знания, необходимых для полноценного развития учащихся. Они 
восполняют пробелы, существующие в типовых учебных программах. 
Например, обязательный минимум содержания казахстанского школьного 
образования не отражает отдельные тематические вопросы, которые 
используются в международных сравнительных исследованиях. Так, не 
соответствуют казахстанской учебной программе начальной школы в области 
математики 33% тем международных тестовых заданий, восьмого класса – 5%, 
естествознания – 24% и 3% соответственно. Общее количество заданий по 
естествознанию в 4-х классах составило 172, из них 23% не соответствуют 
учебной программе начальной школы. 3% заданий по направлению 
естествознание из 217 представленных для учащихся 8-х классов не 
соответствуют учебной программе основной школы Казахстана.  

Курсы по выбору удобны для внедрения и использования знаний на 
практике и позволяют целенаправленно развивать навыки в том аспекте, 
который необходим обучающимся. Анализ показал, что сложность проблем, 
связанных с развитием функциональной грамотности, требует активной и 
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творческой работы учителей. Достичь нужных результатов можно при умелом 
и грамотном использовании современных образовательных технологий, в т.ч. 
инновационных методик.  

Модернизация содержания образования, обеспечение его соответствия 
изменяющимся и развивающимся целям должны быть отражены также в 
содержании курсов по выбору. Для улучшения структуры и содержания курсов 
предлагаем:  

− содержание учебного материала курса должно отвечать принципам 
новизны и актуальности;  

− должны учитываться особенности национальных и региональных 
компонентов;  

− программа курса должна быть развивающей и мотивирующей 
интересы обучающихся;  

− соответствовать индивидуальным особенностям учащихся;  
− формировать функциональные знания и навыки;  
− учитывать необходимость предпрофильной и профильной ориентации 

учащихся;  
− обеспечить образовательный процесс необходимыми ресурсами.  
Таким образом, для повышения качества обучения и эффективности 

курсов по выбору необходим единый концептуальный подход к 
проектированию содержания курсов, обеспечивающий межпредметную 
интеграцию, непрерывность и преемственность уровней среднего образования.  
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