


Оқу жылы басында 7 сынып оқушыларының 

ойларын дәлелсіз және жүйесіз жеткізуі.

Мақсат
Оқушыларға ойларын дәлелді және жүйелі

түрде жеткізуді үйрету.

SPECIFIC-НАҚТЫ, ӘДІЛ (ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ)

MEASURABLE-ӨЛШЕМДІ (БЖБ НӘТИЖЕЛЕРІ)

ACHIEVABLE-ҚОЛ ЖЕТІМДІ (ДЕСКРИПТОРЛАР)

REALISTIC-НАҚТЫ (СЕМЕЙ қ. ФМБ НЗМ, №37 ГИМНАЗИЯ 7, 8, 9 

СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫ)

TIMED-УАҚЫТЫ БЕЛГІЛІ (3 ОҚУ ЖЫЛЫ)



1. XXI ғасыр дағдыларын дамыту.  

2. Сыртқы жиынтық бағалау. 

3. Бірінші жазба жұмысының төменгі

нәтижелері. ОМ Ж5 (НЗМ), 8.4.5.1 (негізгі орта 

білім) 

Сұрақ
ПНМС (ПОПС) әдісі орта буындағы 

оқушылардың дәлелді жауаптарын

тұжырымдау дағдысын жетілдіреді ме? 



1. Зерттеуге қатысушыларды анықтау.

2. Белгілі әдебиеттерді оқу.

3. Зерттеу алдында сауалнама өткізу (сауалнама нәтижелері  ойды дәлелді түрде

жеткізу барысындағы мәселені табуға көмектесті) және зерттеу соңында сауалнама

өткізу (ПНмМмС қолданудың жағымды/жағымсыз жақтары).

4. Пайымдау эссесіне анализ жасау. 

5. Тақырып бойынша тәжірибе алмасуға қатысу.

6. Мақала жазу.

Кезеңдері
2016-2017 оқу жылы - «7 сынып оқушыларына ПНМС стратегиясы арқылы дәлелді 

жауап құрастыру дағдысын қалай қалыптастыруға болады».

2017-2018 оқу жылы - «8 сынып оқушыларына ПНМС формуласы арқылы, 
сендірерлік мысалдар келтіре отырып, дәлелді жауап құрастыру дағдысын қалай 
қалыптастыру».

2018-2019 оқу жылы - «9 сынып оқушыларына сендірерлік мысалдар мен 
сілтемелер келтіре отырып дәлелді жауапты тұжырымдау дағдысын қалай 
қалыптастыруға болады».

Құралдар
Зерттеу әдістері:  сауалнама, сұхбат, БЖБ және ТЖБ қорытындылары, бақылау, 

түсіндіру, жаттығуларды орындау, әңгіме.

Тәсілдері мен стратегиялары:  «ПНмМмС»,  «Топтық жұмыс», «Жұптық жұмыс», 
«Дебаттар», «Эксперттер жұмысы», «Ар-ұждан аллеясы», «Бұрыштар», «Эссе», 
«Ақпаратты іздестіру».





Мәселе
Оқушылар сөйлемді құрылымдауға, идеяларды анық

және дәйекті тұжырымдауға, өздігінен қажетті тілдік

құралдарды таңдауға қиналады; сенімсіздік және алаңдау 

сезімдері туындайды; тақырыптан ауытқиды.

Ұсыныстар
1. Оқытудың интерактивті әдістерін енгізу. 

2. ПНМС әдісімен және клише сөздермен таныстыру.



Тапсырма мысалдары
1. ПНМС әдісін қолдана отырып жұбыңыздың жауабын бағалаңыз.

2. Тыңдалған мәтінге мысал келтіре отырып өз жауабыңызды дәлелдеңіз.

33%

29%

100%

94%

3. Мәтінде берілген дәлелдерді 

ПНМС бойынша бөліңіз. 

НЗМ 1 тоқсан

37 гимназия 1 тоқсан

НЗМ 4 тоқсан

37 гимназия 4  тоқсан

100%

93%

4. Дәлелдер келтірілген мәтін 

бөліктеріндегі автордың 

позициясы көрсетілген 

сөйлемдерді көшіріп 

жазыңыздар.

НЗМ 37 гимназия

5. Пайымдау эссесін жазыңыз. 
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Сауалнама



1. Ауызша және жазбаша тілде өз пікірін нақты және тұжырымдалған

түрде жеткізе алады.
2. БЖБ және ТЖБ анализі жағымды динамика мен білім сапасының

біраз тұрақты өсуін көрсетуде.

83%

79%
100%

95%

4. ПНМС құрылымын сақтау 

және позицияның 

қорытындымен сәйкес келуі.

НЗМ 37 гимназия

НЗМ 37 гимназия

100%100%

3. ПНМС әдісі пайымдау

мәтінін жазғанда көмектеседі.

НЗМ 37 гимназия



Қабілетті

Оқушылар ПНМС формуласын қолдана отырып өз ойларын нақты жеткізе алады.

Мәселе

Пайымдау барысында мықты және дәлелді аргументтер келтіруге қиналады.

Ұсыныс

Сендірерлік мысалдар келтіре отырып, ПНМС стратегиясын қолдана дәлелді жауап
құрастыру дағдысын дамыту.

Тапсырма мысалдары

Берілген тақырыптардың біріне эссе жазу.  

Дескриптор ұсынылды: сапалы мысалдар келтіреді (кем дегенде 2, оның біреуі

көркем, публицистикалық немесе ғылыми әдебиеттерден алынған).





79%

86%
87%

89%

85%

81%

1. Өмірлік тәжірибеден 2. Оқылған шығармалардан 3. Статистикалық 

ақпараттардан

НЗМ 37 гимназия



Мәселе
Сілтемені көрсетуге қиналады (63/70%), сілтемені дұрыс көрсетуге қиналады (75/81%).

Ұсыныстар
1. 9-сынып оқушыларында ПНмМмС формуласын, дәлелді мысалдарды, сілтеме жасай отырып,

дәлелді жауаптарды тұжырымдай алу дағдысын қалыптастыруға көңіл бөлу.

2. Жетілдірілген ПНмМмС техникасымен және клише сөздермен таныстыру .   

П – ұстаным

Н – негіздеме

м – мысалға сілтеме

М – мысалдың өзі

м - мысалға комментарий 

С - салдары

Тапсырма мысалдары.
1. Тыңдалған ақпарат негізінде келесі сұрақтарға ауызша жауап дайындаңыз: хобби

адамдардың өмірінде қандай рөл атқарады? Неліктен біреулер хоббиді қызығушылық

ретінде көрсе, ал кейбіреулер мамандық ретінде қабылдайды?

2. «Интернеттің және әлеуметтік желілердің қазіргі жастар өміріндегі рөлі оң/теріс»

тақырыбына пікірталас. Сілтемелерді қолдана отырып мысалдар келтіру.
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Оқушылардың жұмыстарынан

мысалдар



Зерттеуге сараптама жасай келе, ПНмМмС әдісін 
қолдану жағымды нәтиже берді деген қорытындыға 
келдік. 

Ұсыныстар
1. Зерттеу тақырыбына байланысты ізденуді

жалғастыру.

2. Жазылым және Оқылым дағдысы бойынша оқу 
мақсаттарын көбейту.

3. Бағалау критериясына сілтемені көрсету 
дескрипторын қосу.



3. Оценка источников 

в повседневной 

жизни (Күнделікті 

өмірдегі 

дереккөздерді

бағалау) -

httpsru.wikihow.com

(15.12.2017).

4. «ПОПС-формула: что 

собой представляет и 

как используется на 

уроках» (ПОПС

формуласы дегеніміз не 

және сабақта қалай 

қолданылады) 

https://infourok.ru/statya-

na-temu-popsformula-

chto-soboy-predstavlyaet-

i-kak-ispolzuetsya-na-

urokah-2070316.html

(28.06.2019).

1. Ахмедова Л.Т. 

Передовые технологии 

обучения языкам и 

практика их применения 

(Тілдерді оқытудың 

озық технологиялары

және оларды қолдану)

https://www.slideshare.net

/AzamatXodjakov/ss-

82494143 (10.09.2019)

5. Жаңартылған 

мазмұнға сәйкес 

негізгі орта білім

деңгейінің (орыс

тілінде емес) 5-9 

сыныптарына

арналған «Орыс тілі

мен әдебиеті» пәнінің 

үлгілік оқу жоспары. 

6. «Орыс тілі және 

әдебиеті» пәні 

бойынша оқу 

бағдарламасы (Т2)  

Негізгі мектеп (6-10 

сыныптар) 2018-2019 

оқу жылында 6-10 

сыныптарда оқу 

процесін жүзеге 

асыру

7. Шипунов С. Теория 

аргументации: в каком 

порядке располагать 

аргументы  

(Аргументация 

теориясы: 

аргументтерді қай 

ретпен рәсімдеу қажет)-

https://orator.biz/library/o

ratorical/148/

(28.06.2019).

2. Навыки XXI 

века (ХХI ғасыр 

дағдылары ) -

eclab.by/texts/ 

(15.12.2017).

https://infourok.ru/statya-na-temu-popsformula-chto-soboy-predstavlyaet-i-kak-ispolzuetsya-na-urokah-2070316.html
https://www.slideshare.net/AzamatXodjakov/ss-82494143
https://orator.biz/library/oratorical/148/


Назарларыңызға рахмет!


