
Іс-әрекеттегі зерттеу тақырыбы:

Саралап оқыту арқылы танымдық 

белсенділікті шығармашылық деңгейге дейін 

дамытуға болады ма?

Ақтөбе қаласындағы Назарбаев Зияткерлік мектебінің математика 

пәні мұғалімі: Құлшымбаева Н.Е. 



• Оқушылардың білім мен дағдыны игерудегі

пассивтілігі;

• Білім сапасының қажетті деңгейде болмауы;

• Сабақтың бастапқы бөлігінде танымдық

белсенділіктің жоғарғы деңгейде болып, сабақ

ортасы немесе аяғына қарай оның төмендеуі;

Іс –әрекеттегі зерттеу 

тақырыбының өзектілігі



Зерттеу сұрақтары:

• Оқушылардың танымдық әрекеттерінің деңгейін

анықтау тәсілдері қандай?

• Саралап оқытудың қандай түрлері арқылы

оқушылардың танымдық әрекеттерін арттыруға

болады?

• Сабақтың барлық кезеңінде танымдық әрекетті жоғары

немесе қалыпты деңгейде қалай ұстауға болады?



Зерттеу әдістері:

Сандық: Сауалнама; Оқушылардың пәндік

бағалары;

Сапалық: Оқушылардың рефлексиясы;

Мұғалімдердің кері байланысы; сабақты бақылау

парақтары.

Зерттеу объектісі – 9 класс оқушылары;

Зерттеу гипотезасы: Саралап оқыту әдістері

танымдық белсенділіктің артуына себепкер.

Зерттеу базасы: Назарбаев Зияткерлік мектебі

Ақтөбе қ.
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Танымдық әрекеттің деңгейлері:

Г.И. Щукина бойынша

• репродуктивті –еліктеу

• ізденісті-атқарушылық

• Шығармашылық [1, 41б]

Т.И. Шамова бойынша

• Жаңғыртушы

• Интерпретациялаушы

• шығармашылық [2, 94 б].

Е.В.Коробова бойынша

төменгі, орташа, жоғары [2, 94 б].

Әдебиеттердегі «Танымдық»  терминіне 

қатысты градация



Танымдық белсенділікті дамытуға бағытталған жұмыс түрі

Оқыту әдістері  математика сабақтарында бірнеше рет қолданылды 
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1-6 әлеуметтік уәждер, 7- 12 танымдық уәждер (П. И. 

Третьяков, Т.И. Шамова әдістері бойынша)





Сабақтар бойынша бақылау нәтижесі мен 
оқушылардың кері байланыстары 

Проблемалық

тегурін  

Сабақта уақыт тез өтеді Топтық жұмысқа қарағанда 

жұптық жұмыс жақсы

Сабақ темпі жоғары

Сұраққа жауап алу

Интеграцияланған 

тапсырмалар 

қызығушылықты оятады

Білімнің жан 

жақтылығыБарлық этапында белсенді

Уақыт тапшылығы

ТЕРЕҢДЕТУ

тек теорияны қарастыру 

қызығушылықты азайтады

Эксперимент нәтижесінде зерттеу 

сұрағына жауап беру қызығушылықты 

тудырады

Формула мен теоремаларды 

дәлелдеу есте сақтауды 

күшейтеді

Зерттеу тәсілін көпшілігі 

таңдамайды

Есепті бірнеше тәсілдермен 

шығаруды қаламайдыТоптық жұмыста кейбір 

оқушылардың белсенді болмауы

Оқушылармен талқылаған 

жақсы

Индуктивті және 

дедуктивті ойлаудың

дамуы

КҮРДЕЛЕН

ДІРУ

Деңгейлік тапсырмаларды 

орындау

Өзіндік жұмыс түрлері

Өзін реттейді

Жиі қолдануға тиімді

Әртүрлі деңгейде  топтағы 

жұмыс

Ресурстардың әртүрлілігі
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Алгебра Геометрия Статистика

9 класс  оқушыларының 

мониторинг нәтижелері (э)

Сентябрь

Январь

Диаграммадан байқалатындығы

бақыланған оқушылардың

барлығында дерлік оң динамика,

өсу бар екендігі.

Екінші диаграммада мониторинг

нәтижесі қыркүйек және қаңтар

айларын салыстыратын болсақ оң

динамика байқалады.



Қорытынды

1. CTY бойынша: саралаудың  тереңдету, күрделендіру және проблемалық 

тегеурін принциптері бойынша оқыту шығармашылық деңгейдегі 

танымдық әрекеттің артуына себепкер. 

2. Оқушылардың оқу процесіне деген қызығушылығын, өзінің оқуына

деген жауапкершілігінің және өз біліміне деген сенімділіктің артуына

мүмкіндік береді. 

3. Оқушылардың эмоционалдық парметрлері бойынша белсенділіктері 

төмендеген .

4. Оқыту процесінде оқушылар арасында саралаудың проблемалық

тегеурін принципі тереңдету принципіне қарағанда қызығушылықты

көбірек тудырады. 

5. Жүргізілген зерттеу, таңдалған әдістер оқушылардың белсенділігін

арттыруға мүмкіндік беретінін растайды, бірақ Г.Шукина жұмысында

көрсетілгендей әмбебап емес [1,63 б] .



Ұсыныс:

 Зерттеу объектілерінің таңдалымын кеңейту арқылы 

репрезентативтілікті арттыру;

 Эксперимент жүргізілген группаның нәтижелерін 

салыстыратын бақыланушы группаны  (обектіні) таңдау;

 СTY бойынша саралау принципіне сай топқа бөлу, тақырыпты

игеру деңгейіне байланысты жүргізілгені дұрыс;

Кедергілер:

• Зерттеу объектісінің репрезентативтілігінің төмен болуына

байланысты алынған зерттеулер нәтижесінің объективтілігі

жеткіліксіз.

• Уақытты үнемдеу үшін оқушыларды сабақтың тақырыбына

байланыссыз топқа бөлу саралаудың принципіне қайшы.



Қолданылған әдебиеттер

1. Щукина Г.И. Активизация познавательной деятельности

учащихся в учебном процессе. - М.: Просвещение, 1979.-160

с.

2. Осипова С.И., Агишева Н.С. Познавательная активность как

объект педагогического анализа// Гуманизация образования.

Научный журнал на тему: Народное образование.

Педагогика, Психология, 2016.-№2-89-96с.

3. Психология человека от рождения до смерти// Под общей

редакцией А.А. Реана.- СПб.: ЕВРОЗНАК, 2002.-656 с.

4. Профессиональное образование. Словарь. Ключевые

понятия, термины, актуальная лексика.-М.: НМЦ СПО. С.М.

Вишнякова. 1999.

5. Ненахова Е.В. Диагностика познавательного интереса у

обучающихся старших классов средней

общеобразовательной школы// Наука и школа. 2014 №2-211

с.

6. Программа развития одаренности детей, 3 уровень, АОО

Назарбаев Интеллектуальные школы.


