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ОҚУШЫЛАРДЫҢ ОҚУ ЖЕТІСТІКТЕРІН 
БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ ТҮЗЕТУ ТӘЖІРИБЕСІН 
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Сабақтарда қалыптастырушы бағалауды жүзеге
асыру ерекшеліктері

- оқушылардың 
мотивациясының  

төмендеуі

- оқушылардың білім, білік 
дағдыларын бақылау және

түзету үшін қолданады

- ҚБ артықшылықтары 
туралы біледі

- формативті бағалаудың
тиімді әдістерін

таңдаудағы қиындықтар

- оқушылардың оқу
жетістіктерінің диагностикасы
мен мониторингін жүргізеді

- ҚБ жүзеге асырудың 
релеванттық кезеңдерін 

анықтауда
Зерттеу шеңберінде мұғалімдерге 
сауалнама жүргізу нәтижелері бойынша



Сыныптағы қалыптастырушы бағалауды іске асыру
тәсілдерінің талдауы



ТИІМДІ ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУДЫ ІСКЕ АСЫРУ 
ҚАДАМДАРЫ

КОНСТРУКТИВНАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Иә ЖоқҚиындықтар мен 

қателер 

анықталды ма?
БІЛІМДІ ТҮЗЕТУ 

ҮШІН ТАПСЫРМАНЫ 

ОРЫНДАУ

ТАЛДАУ  

НӘТИЖЕЛЕРІ

СЫНДАРЛЫ КЕРІ БАЙЛАНЫС

БІЛІМДІ ТЕКСЕРУ ҮШІН 

ТАПСЫРМАЛАРДЫ ОРЫНДАУ 

МАҚСАТТЫ ТҰЖЫРЫМДАУ
1

3

2
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1 ҚАДАМ

Мақсатты тұжырымдау



"Мақсатты тұжырымдау" - оқыту нәтижелеріне

жету кепілі ретінде

Мақсатты тұжырымдаудың сипаттамасы:

1. Тапсырманың нақтылығы-оқушылар мақсатты 

нақты түсінуі, оның жұмыс нәтижелерін қандай форматта 

ұсыну керектігін және мұғалімнің оны қалай 

бағалайтынын білуі тиіс.

2. Өзектілігі-оқушылар осы тапсырманы бағалаудың 

мақсаттары мен нәтижелері маңызды және оларға әрі 

қарай оқу үшін қажет екенін білуі тиіс.

3. Табысқа жету жағдайын жасау-мұғалім әрбір оқушы 

тапсырманы ойдағыдай орындай алатынына және оның 

жұмысы объективті бағаланатынына сенуі үшін жағдай 

жасауы қажет.



«Мақсатты тұжырымдау» қадамын табысты жүзеге асыру 

үшін төмендегі сұрақтарға жауап беріңіз:

Қалай?

Кім?

Не?

Қашан?

Қайда?
Неге?



2 ҚАДАМ

Оқушылардың білімін 

тексеру үшін тапсырманы 

орындау



Оқушыларға қандай әрекеттерді орындау қажет?

- Күрделі міндеттерді қосымша бөліктерге бөлу, оқу іс-

әрекетінің механизмі мен нысанын таңдау.  

- Тапсырманың қалай және қалайша орындалуы туралы

шешім қабылдау.  

- Дескрипторларға немесе мұғалімнің нұсқауларына сәйкес

іс-қимылдарды үйлестіру.   

- Алынған нәтижелерді өздігінен немесе өзара бағалау.



Мұғалім қандай әрекеттерді орындауы қажет?

3 -жоғары деңгейдегі 
дағдылар

1 - Білу мен түсіну

2 - –Қолдану

Терминдерді жаңғыртады, нақты
фактілерді, ережелерді және
қағидаларды атайды және түсіндіреді,
қолда бар деректерден туындайтын
айқын салдарларды болжайды.

Нақты жағдайларда заңдарды,
теорияларды қолданады. Жаңа
жағдайларда ұғым мен
қағидаларды қолданады

Шығарма, сөйлейтін сөз, баяндама
жазады, эксперимент өткізу

жоспарын ұсынады, есепті шешу
сызбасын жасайды. 

Қорытындылардың қолда бар 
деректерге сәйкестігіне баға береді, 

қызмет нәтижелерінің
маңыздылығын бағалайды.

Атау, тізімдеу, 
көрсету, орналастыру, 

түсіндіру

Қолдану, пайдалану, жасау, 
бейнелеу, шешу, жеңілдетілген

түрде көрсету

Салыстыру, алмастыру,
сәйкестендіру, қорытынды жасау, 

гипотезаны ұсыну, бір-біріне жинау, 
қайта қарау және түзету, бағалау, өз

пікірін білдіру және негіздеу, дау 
айту, барлығын өлшеу, құбылыстың

құндылығын дәлелдеу

Блум таксономиясының 
етістіктері

Сабақ 
мақсаттарының 

деңгейлері

Оқушылардың әрекеті



3- ҚАДА

Сындарлы кері байланыс



Мақтаудың сындарлы кері байланыстан

айырмашылығы неде?

???

- Оқытудың мақсаттары мен 

нәтижелеріне сәйкес оқушының

жетістіктеріне негізделеді.

- Оқушының назарын алға қарай

тиімді жылжу үшін нәтижелерді

пысықтаудың нақты

артықшылықтары мен ықтимал

жолдарына аударады. 

- Оқытудың прогресін қамтамасыз

ететін келесі қадамдарды

рефлексия мен жоспарлауға

келтіреді.



Сындарлы кері байланысты ұсыну моделі

Тапсырмалар 

мен оқу 

мақсаты

Тапсырмаға 

дескрипторлар

Емделу

Қорқыныш 

пен 

сенімсіздік

Күткенді іске асыру

Оқушының 

күткені

Канвас: тиімді кері байланыс ұсыну Оқушылар: 



4-ҚАДАМ

Нәтижелерді талдау: 
оқушылардың білімін түзету 

үшін тапсырманы орындау



Нәтижелерді талдау: білімді түзету үшін

тапсырманы орындау

НӘТИЖЕЛЕРДІ 

ТАЛДАУ

Тапсырманы 

орындау барысында 

қиындықтар мен 

қателіктер 

анықталды ма?

БІЛІМДІ ТҮЗЕТУ ҮШІН 

ТАПСЫРМАНЫ ОРЫНДАУ

Иә Жоқ

БАҒАЛАУ ҚОРЫТЫНДЫСЫН ШЫҒАРУ



ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУДЫҢ 

4 ПРАКТИКАЛЫҚ ҚАДАМЫ

- ҚБ мақсатты тұжырымдаудан басталуы керек, оның барысында 

оқушылар білімді тексеру мақсаттарымен танысады

- ФО тапсырмасын орындау кезінде мұғалім оқушылардың жұмысын 

бақылайды және бағыттайды

- Кері байланыс дескрипторларды орындауға сүйеніп, нақты 

ұсынымдарды қамтуы тиіс 

- Оқушылардың анықталған қателерін талдау кезеңінде мұғалім 

оқушыларға жіберілген қателерді түзету мүмкіндігін беруі тиіс 

Формативтік бағалауды жүзеге асырудың қандай да бір қадамын

орындамау оқушылардың оқу жетістіктерін ағымдағы бағалау

процесінің тиімділігіне қауіп төндіреді.



Мұғалімдердің тәжірибесі



Мұғалімдердің практикалық нәтижелері



Мұғалімдердің практикалық нәтижелері



Сіздің сұрақтарыңыз

үшін уақыт …

КОРОВИНА СВЕТЛАНА

Орал қ. ПШО, аға менеджері

cpm_Uralsk@mail.ru


