
НЗМ-ның XI халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы
Нұр-сұлтан, Қазақстан

24-25 қазан 2019 

Куррикулумға пәнаралық тұрғыдан көзқараc

Кэтрин К К Чан

Практика профессоры

Білім беру факультеті, Гонконг университеті

kkcc7950@hku.hk



Семинар келесі сұрақтарға жауап беруге 
көмектеседі:

1. Білім беру бағдарламасын әзірлегенде 
шешім қалай қабылданады?

2. Білім беру бағдарламасына 
қатысты негізгі шешімдер қандай?  

3. Осыған байланысты қандай 
қиындықтар немесе мәселелер бар? 



Өзекті 
пәндер

Тарих Философия
Әлеуметтан

у
Демография

Жаратылыст
ану

Технология Экология Жаһандану

Психология Ұйымдар
Тіл& 

Мәдениет
Құқық

Саяси 
ғылымдар



Әр пән білім беру бағдарламысына қалай әсер етеді?

Философиялық

Әлеуметтік, 
демографиялық

Білім беру 

бағдарламасының 

құрамдастары

1. Оұушылардың қажеттіліктері

2. Білім беру бағдарламасының 

мақсаты, міндеттері

3. Білім беру бағдарламасының 

мазмұны

4. Білім беру бағдарламасының 

құрылымы

5. Оқу және оқыту

6. Бағалау& емтихан

7. Іске асыру стратегиялары

Мәдени

Саяси, 
құқықтық

Психологиялық

Ұйымдастырушылық

Экномикалық

Ғылыми
& технологиялық

Тарихи

Жаһандану

Күшті жақтары
Өтпелі кезең
Ұлт құрау

Академиялық
Оқушыға 
бағытталған
Әлеуметтік 
тиімділік

Отбасы
Халықтың 
таралуы

Кәсіби дайындық
Экономикалық даму
Қаржыландыру

Мансап, цифрлық 
құралдар

Үрдістер, 
Мақсаттар

Адамдар
Құрылым
Үдерістер
Ресурстар

Оқу теориялары
Мотивация
Сенімділік

Тілдің статусы

Құндылықтар
Тілдер
Дін



Оқуышылар қандай?1-сұрақ



1. I, II, III, IV бағандардан біреуін таңдаңыз. Оқушыны сипаттаңыз.

Деректер және әртүрлі 
қажеттіліктер

I. Ұлттық 
деңгейде

II. Аймақтық 
деңгейде

III. Мектеп
деңгейінде

IV. Сынып 
деңгейінде

1. Жасы
БАРЛЫҒЫНА 
қолжетімді 

білім

Қарағанды №88 5-сынып2. Қабілеті

3. Ұлты & діні

4. Халық өкілеті & жынысы

5. Экономикалық жағдайы

6. Әлеуметтік эмоциялық
жағдайы

Үлттық

Аймақ

Мектеп

Сынып



Оқушының 
қажеттіліктері және 
білім беру 
бағдарламасының 
мақсаты қандай?

2-сұрақ



2. Бір әлде бірнеше мақсат? Неліктен?
Оқу Мемлекеттік Экономикалық Әлеуметтік 

және мәдени
Ғылыми және 

технологиялық
Адами

Жоғары 
сыныптар

Жалпы және 
бейінді білім

Отанды сүю 
және қорғау

Мансаптық 
ұмтылыс, 
кәсіптік
даярлық

Қоғам, 
мемлекет және 
әлем

Цифрлық 
азаматтық

Негізгі 
құндылықтар
& мінездің 
қалыптасуы

Негізгі 
сыныптар

Жалпы білім Патриоттық Саналы болу 
және түсіну

Отбасы, қоғам, 
мемлекет

IT дағдылар және 
цифрлық 
азаматтық

Негізгі 
құндылықтар

Бастауыш 
сыныптар

Бастапқы 
білім

Білу және сүю Саналы болу өзім, отбасым, 
мемлекет

Ақпарат
Технологиялық 
дағдылар

Негізгі 
құндылықтар

Балабақша Оқуға деген қызығушылық, әдептілік, табиғатты аялау, салауатты өмір салты



Нені оқыған жөн?3-сұрақ



3.1 

Жаһандану немесе 
жергіліктендіру?

https://www.google.com.hk/imgres?imgurl=https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?mode%3DdisplayPicture%26photoId%3D10646&imgrefurl=https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId%3D1315%26langId%3Den%26furtherPubs%3Dyes&docid=QvLxgptMLs0H8M&tbnid=6hlYxQYYFbKgdM:&vet=10ahUKEwjR9M2TuYXlAhXP7WEKHUXhAXgQMwhFKAIwAg..i&w=1277&h=904&bih=770&biw=1536&q=European Union Digital citizenship&ved=0ahUKEwjR9M2TuYXlAhXP7WEKHUXhAXgQMwhFKAIwAg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com.hk/imgres?imgurl=https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?mode%3DdisplayPicture%26photoId%3D10646&imgrefurl=https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId%3D1315%26langId%3Den%26furtherPubs%3Dyes&docid=QvLxgptMLs0H8M&tbnid=6hlYxQYYFbKgdM:&vet=10ahUKEwjR9M2TuYXlAhXP7WEKHUXhAXgQMwhFKAIwAg..i&w=1277&h=904&bih=770&biw=1536&q=European Union Digital citizenship&ved=0ahUKEwjR9M2TuYXlAhXP7WEKHUXhAXgQMwhFKAIwAg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com.hk/imgres?imgurl=https://www.capstan.be/wp-content/uploads/2017/04/iea-pirls.png&imgrefurl=https://www.capstan.be/field/knowledge-and-skills/iea-pirls/&docid=IJEZmrI_NfK_xM&tbnid=qQiWcWzIc-YhVM:&vet=10ahUKEwi23-2tvoXlAhXYdd4KHWb9Cy8QMwhDKAEwAQ..i&w=296&h=300&bih=770&biw=1536&q=PIRLS IEA&ved=0ahUKEwi23-2tvoXlAhXYdd4KHWb9Cy8QMwhDKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com.hk/imgres?imgurl=https://www.capstan.be/wp-content/uploads/2017/04/iea-pirls.png&imgrefurl=https://www.capstan.be/field/knowledge-and-skills/iea-pirls/&docid=IJEZmrI_NfK_xM&tbnid=qQiWcWzIc-YhVM:&vet=10ahUKEwi23-2tvoXlAhXYdd4KHWb9Cy8QMwhDKAEwAQ..i&w=296&h=300&bih=770&biw=1536&q=PIRLS IEA&ved=0ahUKEwi23-2tvoXlAhXYdd4KHWb9Cy8QMwhDKAEwAQ&iact=mrc&uact=8


3.2 Қандай білім, дағдылар/құзыреттіліктер, құндылықтар 
мен көзқарасты таңдаған дұрыс?  

Білім

Дәстүрлі

Қолданбалы

21 ғасыр 
дағдылары–
шығармашылық, 
мәселені шешу, 

сыни ойлау, 
ынтымақтастық 

және т.б. 

Құндылықтар& 

көзқарас –
құрмет, мықтылық, 

жауапкершілік, 
ұлттық сәйкестік 

және т.б.

Құзыреттіліктер



Білім беру 
бағдарламасының 
құрылымы қандай болу 
керек?

4-сұрақ



Білім беру 
бағдарламасының

құрылымы

Пәндік оқу 
бағдарламалар

Кіріктірілген 
бадарламалар

Бейінді оқу
бағдарламалары

Мектеп ұсынған 
бағдарламалар

Оқу тәжірибесі

Оқу
бағдарламалары

• Физика
• Химия
• Биология
• Математика
• Тарих
• География
• Экономика
• Дизайн
• Қазақ тілі

• Гуманитарлық 
пәндер, 

• STEM пәндер 
(жаратылыстан
у, технология, 
инженерия 
және 
математика)

• Қонақүй 
қызметі

• Медиа дизайн
• Бейнелеу 

дизайн
• Аспаздық
• Киім дизайны

• Ағылшын тілі
• Қытай тілі
• Жапон тілі
• оқылым
• Жобалар

• Дене тәрбиесі
• Өнер
• Музыка
• Экскурсия
• Мұражай
• Жасыл 

саябақтар
• Әлеуметтік 

жобалар

Жоғары сыныптар % % Таңдамалы Бекітілген% Бекітілген%

Негізгі сыныптар

Бастауыш 
сыныптар

4.1 Бір әлде бірнеше;     4.2 Міндетті немесе таңдамалы



Нәтижелі педагогика 
дегеніміз не?5-сұрақ



5.1 Білімді жеткізу ме әлде білімді (бірге) қалау ма? 
5.2 Бірдей оқыту ма әлде әртүрлі оқыту ма?

Оқыту «тікелей 

нұсқау» ретінде

Оқыту «зерттеу» 

ретінде

Оқыту «бірге қалыптастыру» 

ретінде
Оқытуға  деген 
көзқарас

Оқуға  деген 
көзқарас

Пәндік білім

Салааралық дағдылар

Саналы 
түрде оқу

Оқу 
қауымдастықта
ры

Оқу «өнім» ретінде Оқу «үдеріс» ретінде
Оқу «бірігіп қалыптастыру» 
ретіндеФокус

Оқуға  деген 
көзқарас

фокус

Мектеп практикасынан мысал:

Оқушыларға «Экология» ұғымын мақсат көрсету, көптеген 

мысалдар келтіру, жаңа ұғымдарды ескілерімен байланыстыру, 

ұғымдарды таныстыру және қайта таныстыру арқылы 

түсіндіру

Мектеп практикасынан мысал :

Спорт/дене шынықтыру жаттығуларын 

үйрету: «Ойлы жаттығу» мен «ақпараттық кері 

байланысты» алға тарту 

Мектеп практикасынан мысал :

Мұғалімнің жетекшілігімен «Гонконгтағы 

туризм» атты зерттеу жобасын орындау

Мектеп практикасынан мысал :

«Қазақша шығармашыл жазу» бүкіл 

мектептік, қоғамдық бастама: Оқушылар мен 

мұғалімдер (ата-аналар) мектепте 

шығармашылықтың қаншалықты дамығаны және 

шығармашылық жұмыстар қалай бағаланатыны 

жайлы білім алуға ынталандырылады.



Бағалау мен емтихан білім 
беру бағдарламасының 
мақсаттары мен оқу 
мақсаттарына сай болу үшін 
оларды қалай әзірлеу керек?

6-сұрақ



6.1 Білім алу үшін бе әлде таңдау үшін бе? 
6.2 Оқу мақсаттарына сай бағалау және емтихандау әдістері

Бағалау % Емтихан % Портфолио

Мысалдар • Топтық жұмыс
• Жобалар
• Есептерді оқу
• Дала жұмыстары
• Рөлдік ойындар
• т.с.с

• Жазбаша емтихан
• Практикалық 

емтихан
• Ауызша емтихан
• Тыңдалым

• Оқу дизайны
• Рефлексия
• Өзін

таныстыру

Жоғары сыныптар 20-30 70-80 

Негізгі сыныптар 30 - 50 50-70

Бастауыштың 3-4 
сыныптары

50 50

Бастауыштың 1-2 
сыныптары

100 0 



Білім беру 
бағдарламасын кезең-
кезеңмен (а) қалай 
тиімді іске асыруға 
болады？

7-сұрақ



7a   Мінсіз білім беру бағдарламасы, шынайы кезеңдер және уақыт
Іске асыру кезеңдері 2019 Қырк 020 Қырк 2021 Қырк 022 Қырк2023

• Жаңа білім беру бағдарламасын 
әзірлей бастау

3 ай

• Мұғалімдермен, ата-аналармен 
кеңесу

1 ай

• Тәжірибеде сынау 4 ай

• Білім беру бағдарламасын әзірлеуді 
аяқтау

2 ай

• Ақпаратты тарату 1 ай

• Іске асырылатын білім беру 
бағдарламасын қабылдау

• Білім беру бағдарламасын жетілдіру

• Іске асырылуын бағалау

• Білім беру бағдарламасын қайта 
қарастыру



Қосымша 
стратегиялары 
арқылы (б) білім беру 
бағдарламасын қалай 
тиімді іске асыруға 
болады? 

7-сұрақ



7.b.1 Қандай біліктілікті арттыру бағдарламалары орынды болады?
7.b. 2 Оқыту әлеуеті, атап айтқанда тренерлер, көшбасшылар және мұғалімдердың әлеуеті қандай? 

Құрылымдық оқыту
Мектеп директорлары мен 
мұғалімдеріне арналған курстар

Білім беру бағдарламасының 
ерекшеліктері

Пәндік білім

Пәнді оқыту әдістемесі

Бағалау

Алуантүрлілікті қолдау

Ынтымақтасып оқу
Әртүрлі қызметкерлер тобына 
арналған семинарлар

Желілер (мысалы, LS аймақтық 
мектеп желісі)

Кәсіби оқу қауымдастықтары 
(мысалы, әртүрлі оқушыларға 
қолдау көрсету мәселелері 
бойынша үйірме)

Корпоративтік оқу
Жалпы мектептік 
жоспарлау

Білімді басқару

Кафедра қызметкерлерінің 
біліктілігін арттыру

Мысалдар/құралдар



Қосымша стратегиялар 
арқылы (б) білім беру 
бағдарламасын қалай 
тиімді іске асыруға 
болады? 

7.b.3 Оқулықтар мен оқу 
ресурстары уақытылы 
жеткізіледі ме?



7.b.4 Оқулықтар мен оқу материалының сапасы жоғары ма? 

Білім беру 
бағдарламасының 

мақсаты мен 
мазмұнына сәйкестігі

Оқушылардың 
қабілетін ескеруі

Ұлттық контекст
Оқушыларды 
қызықтыруы

Ақпарат пен 
идеяның 

ұсынылуы

Диаграммалар 
мен кестелер

Әртүрлі оқу 
тапсырмалары, 

қашықтықтан оқу 

Тапсырмалар/үй 
жұмысы

Қосымша ақпарат, 
интернет ресурстар



Қаржыландырудың (б) 
қосымша стратегияларын 
қолдана отырып, білім беру 
бағдарламасын қалай тиімді 
жүзеге асыруға болады?

7.b.5 Қанша қаржы керек және бар?

7.b.6 Балама шешімдер бар ма? 



Білім беру 
бағдарлама
сын қалай 
елестетесіз? 

Ұсынылатын шешімдер Ұсынылатын шешімдер

1   Оқушы жайлы ақпарат

2    Білім беру бағдарламасының 
мақсаты

3.1 Оқу мазмұны – жалпы 3.2  Таңдамалы

4.1  Білім беру бағдарламасының
құрылымы

4.2 Міндетті/таңдамалы

5.1  Білімді қалыптастыру? 5.2 Оқыту тәсілі? 

6.1  Бағалаудың мақсаты 6.2  Бағалаудың % 

7 a  Шындыққа жанасатын кезеңдер және уақыт

7 b.1 Мұғалімдерді оқыту 7.b.2 Кәсіби әлеует

7.b.3 оқулықтардың уақытылы 
жеткізілуі

7.b.4 Оқулықтардың сапасы

7.b.5 Қаржыландыру? 7.b.6  Баламалар



Білім беру 
бағдарламасына қатысты 
ойыңызды пәнаралық 
тұрғыдан қайта 
қарастырыңыз

Идеалды және іске асыруға 
болатын білім беру 
бағдарламалары арасында 
теңгерілімге жетуге 
тырысыңыз.



Оңтайлы білім беру бағдарламасын
іске асыру

Revise
• Білім беру бағдарламасының құрылымын және мазмұнын қайта қарастырыңыз

Specify
• Өзгерістің нақтылығын және күрделілігін айқындаңыз. 

Adjust
• Өзгеріс ауқымын тексеріңіз. 

Revise • Уақыт шегін қайта қарастырыңыз. 

Improve
• Коммуникация және ақпарат тарату үдерістерін жақсартыңыз

Use
• Іске асыру стратегияларын, мысалы мұғалімдерді оқытуды жетілдіру үшін кері байланысты қолданыңыз

Observe
• Сабақты бақылаңыз.

Talk
• Мұғалімдермен және оқушылармен сөйлесіңіз.

Monitor
• Оқушылардың үлгерімін және білім беру бағдарламасының іске асырылуын мұқият бақылаңыз.



Қорытынды 
шешімдер

Қорытынды шешімдер Қорытынды шешімдер

1   Оқушы жайлы ақпарат

2    Білім беру бағдарламасының 
мақсаты

3.1 Оқу мазмұны – жалпы 3.2  Таңдамалы

4.1  Білім беру бағдарламасының
құрылымы

4.2 Міндетті/таңдамалы

5.1  Білімді қалыптастыру? 5.2 Оқыту тәсілі? 

6.1  Бағалаудың мақсаты 6.2  Бағалаудың % 

7 a  Шындыққа жанасатын кезеңдер және уақыт

7 b.1 Мұғалімдерді оқыту 7.b.2 Кәсіби әлеует

7.b.3 оқулықтардың уақытылы 
жеткізілуі

7.b.4 Оқулықтардың сапасы

7.b.5 Қаржыландыру? 7.b.6  Баламалар



Назарларыңызға 
рақмет

kkcc7950@hku.hk
kkc01357@gmail.com
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