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Аңдатпа 

Мақалада орыс тілі және әдебиеті пәні мүғалімдерінің орта буын оқушылармен (7, 8, 9 сынып),  

екінші тілде оқитын, яғни орыс тілі өгей тілі болған балалармен, олардың ПНсМтН әдісі арқылы 

дәлелді сөйлеу дағдысын дамыту туралы үш жылдық зерттеу жұмысы көрсетілген. 

Аргументтер келтіре отырып жүйелі жеткізе алмайтын, клиптік түрде ойлайтын оқушылар саны 

көбейіп келе жатқан кезде, ПОПС тәсілән қолдану практик-мұғалімдерге оқушылардың 

функционалдық сауаттылығын арттыруға көмектеседі.  

Сонымен қатар, оқушылардың оқыған, көрген, тыңдаған мәлеметтерін сауатты түрде қолдануға, 

ПОПС формула мен белгілі сөздер арқылы сөйлемдерді логикалық түрде құрастыру дағдылары 

дамиды. Бірінші жылы аргументты сөйлегенде оқушылар ПОПС формуласын қолдануын үйренді, 

келесі жылы – үлгілерді реттеу, үшінші – сілтемелерді пайдалану. 

 

Аннотация 

В статье показаны результаты трехлетней исследовательской работы учителей русского языка и 

литературы с учащимися среднего звена (7, 8, 9 классы) со вторым языком обучения (для которых 

русский язык не родной) по развитию аргументированной речи через использование приема 

ПОсПкС.  

Из-за роста количества учащихся с клиповым мышлением, когда запоминание информации идет 

через картинки и короткие ролики, а также их неспособности анализировать полученную 

информацию, неумения связно и аргументированно выражать свои мысли использование метода 

ПОсПкС поможет учителям-практикам развить в детях функциональную грамотность, научит 

эффективно применять прочитанное, увиденное, услышанное на практике, а также разовьет умение 

логически выстраивать речь через определенную схему (прием ПОсПкС) и слова-клише, даст 

возможность видеть целостную картину и проводить причинно-следственные связи. В первый год 

работы учащиеся учились аргументированно выражать мысли, используя формулу ПОПС, на 

второй год – ранжировать примеры, на третий – использовать ссылку. 
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Abstract 

The article shows a three-year research work of the Russian language and literature teachers with middle-

level students (7, 8, 9 classes) with a second language of study (i.e. for whom Russian is non-native) on the 

development of argumentative speech through the use of PRrEcS method. 

Due to the growth of students with clip thinking, when memorization of information goes through pictures 

and short videos, inability to analyze the received information, lack of skills to express their thoughts in a 

coherent and argumentative way, using of the method of PRrEcS will help practical teachers to develop 

functional literacy of children, correctly apply what that they have read, seen, heard in practice, the ability 

to build speech logically through a certain scheme and cliche words, the possibility to see a whole picture 

and to conduct cause-effect relationships. In the first year of work, students learned to express thoughts in 

a reasoned manner, using the PRES formula, in the second year – to rank examples, in the third year – to 

use a reference. 

 

На сегодняшний день основной целью обучения русскому языку является 

формирование и развитие коммуникативной культуры школьников, обучение 

практическому овладению русским языком. Ссылаясь на Интегрированную 

образовательную программу, необходимо отметить, что ожидаемыми учебными 

результатами в образовательной области «Язык и литература» является то, что 

учащийся «творчески выражает свои мысли, идеи в устной и письменной форме 

на трех языках соответственно заданному контексту, как в учебном процессе, так 

и в повседневной жизни;  развивает коммуникативные навыки для общения в 

любых жизненных ситуациях, для выражения собственного эмоционально-

ценностного отношения к окружающей действительности». 

Опираясь на эти ожидаемые результаты и выявленную проблему того, что 

учащиеся 7-х классов на начало учебного года не умели чётко и связно 

высказывать свои мысли, нами была поставлена цель: научить учащихся 

высказывать мысли аргументированно и последовательно. Поэтому мы решили 

провести исследование в данном направлении. Работу запланировали в 3 этапа.  

2016/17 уч. год – «Как формировать у учащихся 7-х классов способности 

формулировать аргументированные ответы через использование стратегии 

ПОПС?» 

2017/18 уч. год – «Как формировать у учащихся 8-х классов способности 

формулировать аргументированные ответы, применяя формулу ПОПС, при этом 

используя убедительные примеры?» 

2018/19 уч. год – «Как формировать у учащихся 9-х классов способности 

создавать аргументированные ответы, применяя формулу ПОсПкС, используя 

убедительные примеры, приводя ссылки?» 

Участниками исследования стали 10 учащихся НИШ ФМН г. Семей и 12 

учащихся КГУ «Гимназия № 37 города Семей» одной параллели, где мы активно 

использовали прием ПОПС для развития аргументированной речи в течение трёх 

лет.  

Актуальность темы исследования заключается, во-первых, в развитии 

навыков XXI века. Так, по данным eclab.by/texts/, в развитии таких навыков, как 

критическое мышление, необходимо учить учащихся называть источники 

получения информации; во-вторых, при внешнем суммативном оценивании  

использовать аргументированный ответ с убедительным примером и указанием 

ссылки; в-третьих, при низком результате первого входного письменного 
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оценивания в ЦО П5 (НИШ), 8.4.5.1 (основное среднее образование) писать эссе-

рассуждение – рассуждение с элементами повествования/описания на основе 

прослушанного/прочитанного текста, выражая свое согласие/несогласие с 

позицией автора. При этом 37% учащихся указывают ссылку, из них верную –

25%. 

Соответственно, перед нами встал вопрос: поможет ли стратегия ПОПС 

развитию у учащихся среднего звена способности формулировать 

аргументированные ответы? Мы в ходе исследования усовершенствовали метод 

ПОПС в ПОсПкС, где П – позиция, О – обоснование, с – ссылка на пример 

(сильные: авторитет автора, факт значимости, актуальности и правдивости на 

сегодняшний день, релевантности), П – собственно пример (сильные, точно 

установленные факты; законы природы; данные, полученные экспериментальным 

путём; заключения экспертов; статистические данные; научные аксиомы), к – 

комментарий примера, С – следствие (мини-вывод позиции).  

За время работы нами был составлен план, где итогом трехлетнего 

исследования являлось написание статьи, участие в трансляции опыта по теме; 

определение участников исследования, проведение анкетирования в начале 

исследования (результаты анкетного опроса помогли выявить  проблему в 

аргументированном изложении мыслей) и в конце исследования 

(положительные/отрицательные результаты использования ПОсПкС), анализ 

эссе-рассуждений; изучение определенной литературы, которая помогла 

объяснить учащимся понимание важности умения определять достоверность и 

правдоподобность информации; обсуждены такие вопросы, как необходимость 

указания источников, где необходимо обязательное использование ссылки, на что 

обращать внимание при указании ссылки, приводились примеры грамотной 

ссылки на источник; при само- и взаимооценивании учащиеся проверяли, 

указывается ли источник, насколько он достоверен, авторитетен, корректен, 

правильность указания полного названия источника, удаётся ли получить доступ 

к источнику; на уроках при отработке ЦО, предполагающих аргументированные 

ответы, включён в критерий оценивания дескриптор указания ссылок. 

Основателем приема Position-Reason-Explanation or Example-Summary был 

профессор права из Университета Наталь г. Дурбан Южно-Африканской 

Республики Дэвид Маккойд Мэйсон. Перевел на русский язык данное название и 

дал ему дальнейшее развитие один из проректоров Санкт-Петербургского 

института права Аркадий Гутников. Сейчас ПОПС широко используется в нашей 

стране и за рубежом не только учителями языковых предметов, но и многих 

других.  

В ходе исследования был составлен комплекс заданий, способствовавших 

развитию способности учащихся создавать аргументированные ответы, 

используя убедительные примеры, приводя ссылки. Они были результативны, что 

выяснено через такие инструменты исследования, как интервью и анкетирование, 

анализ СОР и СОЧ, где учащиеся писали эссе-рассуждения на актуальные темы 

согласно их возрастным особенностям. Дополнительно были использованы 

следующие приемы и стратегии: объяснение, выполнение упражнений, беседа, 
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работа в группах, работа в паре, дебаты, работа экспертов, «аллея совести», 

«углы», эссе, поиск информации. 

В первый год исследования, исходя из того, что учащиеся НИШ (из разных 

школ с разной подготовкой) и гимназии не умели четко и связно высказывать свои 

мысли, в начале 2016/17 учебного года мы стали постепенно вводить 

интерактивные методы обучения, начиная приучать детей работать в парах или в 

малых группах, где они (даже самые стеснительные) получили возможность 

участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, межличностного 

общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее мнение, 

разрешать возникающие разногласия). Работая в параллелях 7 классов, были 

использованы одинаковые активные формы работы, но экспериментальной 

площадкой был выбран 7 *, 7* класс. Почему? Так как в этих подгруппах 

учащиеся больше затруднялись высказывать свои мысли. В конце I четверти 

именно в этих подгруппах процент качества знаний был ниже (90/ 70%). 

ПОПС-формула (позиция – обоснование – пример – следствие) помогает 

учащимся прояснить свои мысли, а также сформулировать и представить свое 

мнение в четкой и сжатой форме. Она учит кратко излагать свою мысль и не 

отклоняться от темы. Учащиеся были ознакомлены со словами-клише. Например, 

позиция: в чем заключается ваша точка зрения? «...я считаю, что…»; 

«полагаю…»; «на мой взгляд…»); обоснование: на чем вы обосновываетесь, 

довод в поддержку своей позиции (ведь…, так как…, потому что…, поскольку…); 

пример: что может проиллюстрировать ваш довод? (например…, к примеру…); 

следствие: вывод, что надо сделать, призыв к принятию вашей позиции (таким 

образом…, итак…, поэтому…). На третий год обучения мы включили с – 

ссылка, откуда взят пример? (по данным…, согласно данным сайта…, согласно 

информации…, согласно исследованию… ученых…, как говорят…), к – 

комментарий примера, как ваш пример доказывает вашу точку зрения?  

Когда мы использовали формулу ПОПС? 

Все три года обучения при устных ответах: самооценивании, 

взаимооценивании; при высказывании своей точки зрения с аргументацией. В 

письменной речи: при написании текстов-рассуждений; при взаимооценивании.  

Какие задания способствовали пониманию учащимися формулы ПОПС? 

Например: оцените ответ напарника, применяя формулу ПОПС; аргументируйте 

свой ответ примером из прослушанного текста; аргументы, приведенные в тексте, 

разделите по ПОПС. 

По результатам первой проверки умения разделять аргументы, приведенные 

в тексте по ПОПС, учащиеся справились на 33/29%. В последующей работе 

учащиеся показали 100/94% – высокий уровень учебных достижений. 

 Из части текста, где приводятся аргументы, выпишите предложения, в 

которых выражена позиция автора. Фокус-группа справилась с заданием на 

100/93%. 

Напишите эссе-рассуждение. 

Анализируя работы фокус-групп, можно сделать выводы: учащиеся чаще 

всего (83/79%) допускали ошибку в соблюдении структуры ПОПС (не было 

следствия или вывод не соответствовал позиции), в последних работах 
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наблюдался положительный 100/95% результат (соблюдение структуры ПОПС; 

соответствие вывода позиции).  

Динамика развития аргументированной речи через использование формулы 

ПОПС прослеживается и в результатах итоговых четвертных работ.  

Есть ли польза от использования формулы ПОПС? 

С учащимися экспериментальных групп 7* классов было проведено 

анкетирование, где были даны положительные ответы на вопросы: «Формула 

ПОПС помогает мне при устных ответах», «Формула ПОПС помогает мне при 

написании текстов-рассуждений», «Формула ПОПС помогает мне не отклоняться 

от темы», «Формула ПОПС помогает мне при взаимооценивании и 

самооценивании», «Необходимо ли использовать формулу ПОПС на каждом 

уроке». Нами был сделан вывод: структуру ПОПС понимают и применяют 70/69% 

учащихся. 

Во второй год исследования, исходя из анализа письменных работ и устных 

ответов учащихся и того, что учащиеся при рассуждении приводили аргументы 

слабые (в основном из опыта жизни), мы решили развивать у учащихся 8-х 

классов способности формулировать аргументированные ответы, применяя 

стратегию ПОПС, используя убедительные примеры. Следует отметить, что 

изложение собственных мыслей, особенно на не родном языке, достаточно 

сложный процесс как с лингвистической, так и с психологической точки зрения. 

Если в начале обучения в НИШ семиклассники довольно часто во время 

выступления не могли структурировать речь, чётко сформулировать идеи, 

спонтанно подобрать необходимые языковые средства, испытывали скованность, 

чувство неуверенности и сильно волновались, что сказывалось на результатах их 

выступления, на второй год обучения они умеют четко выражать свои мысли, 

используя формулу ПОПС. Но в то же время аргументы, приводимые в 

доказательство, порой неубедительны, поэтому при написании эссе на одну из 

предложенных тем предлагался дескриптор (приводит качественные примеры (не 

менее 2, один из которых взят из художественной, публицистической или научной 

литературы). 

Анализируя работы фокус-групп, можно сделать выводы: в написании эссе-

рассуждение СОЧ № 1 первый аргумент приводили из жизненного опыта 

(79/89%). Во 2-й работе СОЧ № 2 примеры из изученных произведений (86/85%). 

В третьей работе один пример – статистические данные, второй пример – из 

изученных произведений, но без ссылок (87/81%). 

На третий год работы по результатам первого письменного оценивания ЦО 

П5//9.4.5.1 писать эссе-рассуждение – рассуждение с элементами 

повествования/описания на основе прослушанного/прочитанного текста, выражая 

свое согласие/несогласие с позицией автора//писать эссе (объем 140–160 слов) по 

предложенной проблеме, обосновывая свое мнение и предлагая пути решения 

проблемы, соблюдая особенности текста-рассуждения, рассуждения с 

элементами повествования/описания 37/30% учащихся указали ссылку, из них 

верно – 25/19%, поэтому мы акцентировали внимание на формирование у 

учащихся 9-х классов способности создавать аргументированные ответы, 

применяя формулу ПОсПкС, используя убедительные примеры, приводя ссылки. 
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В начале учебного года использовалось диалоговое обучение, вместе с учащимися 

обсуждены такие вопросы, как необходимость указания источников, где 

обязательно использование ссылки, на что обращать внимание при указании 

ссылки, приводились примеры грамотной ссылки на источник. При само- и 

взаимооценивании учащиеся проверяли, указывается ли источник, насколько он 

достоверен, авторитетен, корректен, правильность указания полного названия 

источника, удаётся ли получить доступ к источнику. 

Какие задания способствовали умению учащихся создавать 

аргументированные ответы, используя убедительные примеры, приводя ссылки? 

Вот некоторые из них. 

 На основе прослушанной информации подготовьте устный ответ по 

вопросам:  

 Какую роль играют увлечения в жизни людей?  

 Почему для кого-то увлечения – просто интерес, а для кого-то – 

профессия? 

 Дебаты на тему «Роль Интернета и социальных сетей в жизни 

современной молодежи положительна/отрицательна», приведите примеры, 

используя ссылки. 

 Изучите текст, выполните задания, ответьте на вопросы. Определите 

достоверность данного текста. Имеются ли в списке телепередачи, потерявшие 

свою актуальность на сегодняшний день? В критерий был включен дескриптор: 

определяет достоверность и актуальность через дату публикации, автора (степень 

учености, должность, другие его работы, посвященные данной теме), солидность 

сайта.  

По итогам суммативного оценивания за II четверть 38/48% учащихся в 

письменных работах не указывали ссылки; из 62/52% учащихся, указывающих 

ссылки, сделали это верно 50/45%. По итогам суммативного оценивания за III 

четверть: 29/35% учащихся в письменных работах не указали ссылки; из 71/65% 

учащихся, указывающих ссылки, сделали это верно 100/75%. 

Анализ показывает положительную динамику, стабильный небольшой рост 

качества выполнения суммативных работ. Было проведено анонимное 

анкетирование, где учащиеся 9-х классов дали положительную оценку 

проведенной работе и указали такие трудности, как «сложность в правильном их 

написании», «нужно проверять источники (долго)», «трудно запомнить 

источник», «не всегда есть связь с Интернетом», «не у всех есть интернет-

источник».  

Положительная динамика (рост на 34/35% учащихся, указывающих ссылку 

и на 75/56%, указывающих ссылку верно) подтверждает, что прием ПОсПкС для 

развития аргументированной речи учащихся был выбран верно.   

Анализируя исследование, мы пришли к выводу, что аргументированную 

речь мы больше отрабатываем на навыках говорения. По итогам работы мы 

решили продолжить изучение темы исследования; увеличить количество целей 

обучения по навыкам «письмо» и «чтение»; на уроках при отработке ЦО, 

предполагающих аргументированные ответы, выявили необходимость 

включения в критерий оценивания дескриптор указания ссылок. 
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Мы считаем, что наше исследование и его результаты важны: они работали 

на достижение основной цели обучения русскому языку: формирование и 

развитие коммуникативной культуры школьников, обучение практическому 

овладению русским языком. 
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Аңдатпа 

Бұл зерттеудің мақсаты – қалыптастырушы бағалауға дайындалған тапсырмалар сапасының 

оқушылардың оқу мақсаттарына жету тереңдігіне әсерін анықтау. Зерттеу аясында тест 

тапсырмаларын әзірлеу бойынша жаттықтырушы – мұғалімдер, әріптестерінің сабақтарын 

бақылап, тапсырмаларды құрастыру сапасын анықтау мақсатында  қысқа мерзімді сабақ 

жоспарларына  талдау жүргізді. Оқу мақсатына жетудің тереңдігі мен қалыптастырушы бағалауға 

арналған тапсырмаларды орындау сапасы арасында тығыз байланыс анықталды. Оқушылардың 

https://www.slideshare.net/AzamatXodjakov/ss-82494143
https://infourok.ru/statya-na-temu-popsformula-chto-soboy-predstavlyaet-i-kak-ispolzuetsya-na-urokah-2070316.html
https://infourok.ru/statya-na-temu-popsformula-chto-soboy-predstavlyaet-i-kak-ispolzuetsya-na-urokah-2070316.html
https://orator.biz/library/oratorical/148/
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білімі мен дағдыларын бағалауда тапсырмаларды әзірлейтін мұғалімдердің кәсіби деңгейі; 

бірлескен жоспарлау кезінде әдістемелік бірлестікте сабақ  жоспарларын талқылау деңгейі өте 

маңызды. Зерттеу нәтижелері бойынша СIТО ұсыныстарына сәйкес тапсырмаларды әзірлеу 

бойынша әдістемелік ұсыныcтар әзірленді. 

 

Аннотация 

Целью данного исследования является определение влияния качества разработанных заданий для 

формативного оценивания на глубину достижения целей обучения учащимися. В рамках 

исследования учителя – тренеры по разработке тестовых заданий, наблюдали за уроками коллег, 

проводили анализ краткосрочных планов уроков для определения качества формулировки заданий. 

Была выявлена тесная взаимосвязь между глубиной достижения целей обучения и качеством 

формулирования заданий для формативного оценивания. Большое значение при оценивании 

знаний и навыков учащихся имеет профессионализм учителей, разрабатывающих задания; уровень 

обсуждения планирования уроков на методическом объединении при совместном планировании. По 

результатам исследования разработаны методические рекомендации по разработке заданий в 

соответствии с рекомендациями СИТО.  

 

Abstract 

The purpose of this study is to determine the impact of the quality of the tasks for formative assessment. 

That is to say how learning objectives can be deeply achieved by students concerning to those tasks. Within 

the research, teachers – trainers who have developed a set of test tasks observed colleagues’ lessons, 

analyzed the short-term plans in order to define the quality of the task formulation. A good connection was 

found between the depth of achievement of learning objectives and the quality of formulating tasks for 

formative assessment.  Teachers’ professionalism who are responsible for tasks and a level of discussion on 

methodological departments during the joint planning are considered to be essential in assessing students’ 

knowledge and skills. Based on the results of the research, methodological recommendations were worked 

out for the development of tasks in accordance with the recommendations of CITO. 

 

В современном мире появились такие понятия, как «качество жизни», 

«качество образования». Борьба за качество образования стала главным 

приоритетом в деятельности образовательных учреждений. Главным критерием 

качества образования является обученность ученика, вне зависимости от того, 

какой подход (знаниевый или компетентностный) применяется. Таким образом, 

качество образования – это тот уровень образовательных услуг, результат 

которого оправдает ожидания всех участников образовательного процесса. По 

мнению современного ученого, педагога Марка Поташника: «Качество 

образования – это соотношение цели и результата, мера достижения целей 

(результата), при том, что цели заданы только оперативно, прогнозированы в зоне 

потенциального развития школьника. При этом результаты образования 

обязательно должны включать в себя оценку того, какой ценой (ценой потерь и 

затрат) эти результаты достигнуты». 

Количественное измерение качества образования напрямую связано с 

качеством знаний. Для его определения в конце каждой четверти учащиеся пишут 

суммативные работы, позволяющие оценить уровень развития знаний и навыков. 

Задания для суммативного оценивания разрабатываются учителями и проходят 

два этапа экспертизы: внутреннюю и внешнюю, от других интеллектуальных 

школ. 

Достижение целей обучения учащимися зависит от многих факторов, как 

внутренних, т.е. зависящих от ученика: индивидуальных особенностей учащихся, 

их потребностей; так и внешних: профессионализма учителя, качества учебных 

ресурсов, качества оценивания знаний учащихся, качества разработанных 
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заданий для формативного и суммативного оценивания. Большое значение для 

достижения целей обучения различного уровня имеют задания для формативного 

оценивания. Именно благодаря им учащиеся начинают понимать через критерии 

оценивания и дескрипторы к заданиям, на каком уровне достижения целей 

обучения они находятся. Об этом писал в свое время Майкл Скривен [Скривен, 

1967], когда предложил два вида оценивания: формативное и суммативное.  

В формативном оценивании предусмотрено использование аналитических 

инструментов и приемов для измерения прогресса учащихся в обучении. Очень 

важно по П. Блэку и Д. Уильяму [Блэк и Уильям, 1998], чтобы учащиеся могли 

использовать обратную связь для корректировки обучения, и инструкции к 

заданиям для формативного оценивания должны давать возможность для 

предоставления конструктивной обратной связи.  

Переход к усовершенствованной модели критериального оценивания и 

проведение суммативного оценивания за раздел и четверть акцентировало 

внимание на формативном оценивании. Проведенный нами анализ взаимосвязи 

между формативным оцениванием, суммативным оцениванием за раздел и 

суммативным оцениванием за четверть, проведенный учителями-предметниками 

для определения уровня достижения целей обучения и направленный на 

улучшение учебных достижений учащихся, показал, что именно ФО, качество 

составленных заданий имеет большое значение для достижения целей обучения 

на различном уровне.  

Участники исследования состояли из фокус-группы: учителя профильных 

МО. Сбор данных проводился качественными и количественными методами 

первичного исследования: 

 первоначальное интервью с учителями фокус-групп; 

 наблюдение уроков и анализ краткосрочных планов; 

 применение разработанных заданий для формативного оценивания в 

соответствие с рекомендациями СИТО; 

 вторичное интервью с учителями фокус-групп; 

 итоговый опрос с учителями фокус-групп. 

Благодаря количественному методу мы могли видеть только цифры, 

отражающие рост процента достижения целей обучения учащимися, однако это 

не показывало прогресс в качестве формулирования заданий. По этой причине 

был использован качественный метод для определения прогресса в качестве 

формулирования заданий, глубины понимания учащимися инструкций к 

заданиям.  

Систематически проводимый мониторинг достижения целей обучения по 

итогам суммативного оценивания за четверть – СОЧ, выявил, что есть цели 

обучения, которые учащиеся достигают не полностью. Так возник вопрос 

исследования: как качество разработанных заданий для формативного 

оценивания влияет на глубину достижения целей обучения учащимися?  

Тренеры, основываясь на теоретических знаниях и навыках, полученных, как 

во время обучения на курсах, проведенных преподавателями CITO, Голландского 

института оценки знаний, так и при изучении методической литературы по 

данному вопросу, провели по 2 коучинга с учителями профильных предметов. В 



 

19 
 
 

них приняли участие все учителя данных методических объединений. На 

коучингах были обсуждены формулировки и инструкции заданий для 

формативного оценивания к целям обучения, по которым процент достижения по 

итогам суммативного оценивания составил ниже 60%. Рассматривалось 

соответствие заданий навыкам мыслительной деятельности, времени выполнения 

заданий различного уровня, а также соответствие заданий возрастным 

особенностям. Во время исследования учителя – тренеры по разработке тестовых 

заданий наблюдали уроки коллег данных предметов, проводили анализ 

краткосрочных планов уроков для определения качества формулировки заданий, 

отслеживали прогресс в достижении целей обучения учащихся по результатам 

СОЧ.  

 
Таблица 2. Качество знаний за четверти и год по химии 

I четверть  II четверть III четверть IV четверть Год 

84,89% 93,92% 95,73% 96,65% 97,02% 

    

 

Таблица 2. Качество знаний за четверти и год по физике 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

91,21% 90,72% 94,68% 97,37% 93,89% 

 

При проведении коучингов с учителями было акцентировано внимание на 

важных вопросах: всегда ли задания оценивают то, что мы хотим оценить; всегда 

ли они соответствуют целям обучения и уровню мыслительных навыков; всегда 

ли предполагаемый ответ совпадет с ответом, который мы ожидаем от учащихся; 

продумана ли схема оценивания для вопросов открытого типа? Возвращаясь к 

вопросам при обсуждении каждого задания, сами учителя обращали внимание на 

недочеты, допущенные ими, предлагали рекомендации для улучшения заданий. 

Быть хорошим учителем или преподавателем недостаточно для эксперта по 

тестированию. 

Было отмечено, что создание и использование тестов требует специальных 

научных и методических знаний и речевых навыков. Чтобы улучшить задания для 

формативного оценивания, тренеры CITO предложили провести скрининг после 

выполнения задания. Они предоставили свои примеры. 

Работа по анализу краткосрочных планов и проведение коучингов, показала 

свою эффективность, так как анализ достижения целей обучения по итогам 

нескольких четвертей показал повышение процента достижения. Таким образом, 

вывод о том, что качество формативного оценивания, и как один из его аспектов 

– качество формулирования заданий, оказывает большое влияние на 

эффективность подготовки к суммативному оцениванию за раздел и четверть, так 

как дает возможность двум субъектам образовательного процесса, учителю и 

ученику, определить уровень достижения целей обучения, нашел свое 

подтверждение. 
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Таким образом, в результате проведенного исследования, была выявлена 

тесная взаимосвязь между глубиной достижения целей обучения и качеством 

формулирования заданий для формативного оценивания за раздел и четверть. 

Первоначальное интервью с учителями фокус-групп выявило неодинаковый 

уровень развития навыка составления заданий; понимания тесной взаимосвязи 

между формативным оцениванием, суммативным оцениванием за раздел – СОР, 

и суммативным оцениванием за четверть – СОЧ; уровней оценивания целей 

обучения. Наблюдение уроков и анализ краткосрочных планов подтвердил 

сделанные по интервью выводы. Вторичное интервью после проведения 

коучингов и применения на уроках заданий, составленных согласно 

рекомендациям CITO, показало стремление учителей к улучшению составления 

инструкций к заданиям, рост понимания роли ФО в глубоком достижении целей 

обучения. 

Большое значение при оценивании знаний и навыков учащихся имеет 

профессионализм учителей, разрабатывающих задания; уровень обсуждения 

планирования уроков на методическом объединении при совместном 

планировании.  

На курсах СIТО тренеры из Голландии постоянно повторяли, что идеальных 

заданий не существует, однако постоянное обсуждение с коллегами, критическое 

отношение к разработанным заданиям позволяет приблизиться к наиболее 

корректной, достоверной, валидной, объективной формулировке задания, 

соответствию заданий уровням мыслительных навыков. Только в этом случае мы 

сможем помочь учащимся оценить свой прогресс в обучении, выявить области 

для развития. 
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Аңдатпа 

Мақалада педагогтің зерттеу дағдысын «Сабақты зерттеу» тәсілі арқылы дамыту жөнінде өзекті 

мәселе қойылған. Мақалада мектепте сабақты зерттеуді енгізуге арналған жобалар ұсынылады. 

Оқушылардың зерттеу дағдысын сабақта қалыптастырудың тиімділігі қарастырылған. 

Мақаланың мақсаты- инновациялық өзгерістерді түсіну және заманауи сабақта инновациялық 

өзгерістердің  тәрбиелік әлеуетін анықтау және түсіну,  «жаңа мектеп» жағдайында оның 

ресурстарын айқындау. Мақаланың мазмұны өз біліктілігін арттыратын ұстаздар мен 

педагогикалық мамандықтағы студенттерге қажет болады. 

 

Аннотация 

В статье рассматривается актуальная проблема развития исследовательских навыков педагога 

через подход «Исследование урока». В статье предлагаются проекты для внедрения в школе урока 

в русле исследовательского подхода. Рассматривается эффективность формирования 

исследовательских навыков учащихся на уроках. Цель статьи – осмыслить инновационные 

изменения в понимании и определении воспитательного потенциала современного урока, раскрыть 

его ресурсы в условиях «новой школы». Содержание статьи будет необходимо педагогам, 

повышающим свою квалификацию, и студентам педагогических специальностей. 

 

Abstract 

In the article, the current problem of developing of teachers’ research skills through “The lesson study 

approach” is considered. The article proposes projects for the introduction to the school in line with the 

research approach. Efficiency of formation of pupils’ research skills at lessons is considered. The purpose 

of the article is to comprehend innovative changes in the understanding and definition of the educational 

potential of the modern lesson, to reveal its resources in the conditions of the «New school». The content of 

the article will be necessary for teachers who improve their skills, and students of pedagogical specialties. 

 

Актуальность развития исследовательских навыков педагогической 

деятельности в современном образовании настолько велика, что становится 

важной составляющей развития мастерства учителя. Подход «Исследование 

урока» можно рассматривать как средство для развития и усовершенствования 

преподавания посредством концентрации внимания на обучении учащихся, он 

используется в качестве инструмента для совершенствования практики группы 

учителей. Осознавая, что при проведении Исследования урока внимание 
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сконцентрировано не на самом учителе, а на реакции учеников на проводимые им 

действия, педагог не испытывает давления со стороны коллег, находящихся на 

уроке. Как следствие, ему значительно проще критически взглянуть на процесс в 

целом. Цель подхода заключается в изучении и последующем анализе самого 

процесса обучения, а не деятельности самого учителя [2, c. 2]. По инициативе 

горОО города Караганды и по согласованию с педагогическим коллективом в 

школе с 2018/19 учебного года внедряются образовательные и социальные 

проекты, направленные на развитие ключевых компетенций (языковые, 

ценностно-смысловые и политико-правовые компетенций учащихся, 

коммуникативно-речевые компетенции, учебно-познавательные компетенции, 

ИКТ-компетенции). Однако на этапе внедрения коллектив стал испытывать 

трудности в связи с низкими исследовательскими навыками у учителей. Как 

показывает практика участия коллектива школы в научно-исследовательской 

деятельности только 20% принимают участие в НПК разного уровня, что 

обусловлено предстоящей аттестацией (2016/17 уч. г. – 7 (17%) педагогов, 2017/18 

уч. г. – 10 (23%), 2018/19 уч. г. – 9 (22%). 

Это в свою очередь сказывается на развитии исследовательских навыков 

учащихся. Анализ участия школьников в проектной, исследовательской 

деятельности за последние три года свидетельствует о снижении участия в 

ученических научно-практических конференциях. Из 38 педагогов коллектива 

школы только 5 учителей готовят участников НПК разного уровня, что составляет 

12% от общего количества педагогического коллектива школы. 

 

Сопоставляя результаты анализа кадрового потенциала школы и результаты 

участия педагогов в научно-исследовательской деятельности, были сделаны 

следующие выводы: 

 37% учителей имеют первую и высшую квалификационную 

категорию, педагог-исследователь и педагог-эксперт – 32%. 

 20% учителей принимают участие в НПК разного уровня. 

 12% педагогов готовят участников НПК разного уровня. 

 

Настораживает низкий процент учителей, в среднем это 16%, владеющих 

исследовательскими навыками. Данные результаты свидетельствуют о 

необходимости внесения изменений в методологию процесса обучения. 

Для развития исследовательских навыков педагогов в качестве инструмента 

определили подход «Исследование урока». Приоритеты подхода «Исследование 

урока» по развитию исследовательских навыков учителей: совместное 

планирование – совместное достижение целей, обратная связь от наблюдателей и 

наблюдаемых, признание проблем и ошибок в процессе планирования, выбор 

эффективных стратегий для депроблематизации.  

Следовательно, внедрение подхода «Исследование урока» в учебно-

воспитательный процесс позволит развить исследовательские навыки педагогов и 

в свою очередь будет способствовать развитию ключевых компетенций 

учащихся, необходимых для участия в проектной деятельности. 
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Также подход «Исследование урока» позволит выйти за рамки урока для 

проведения наблюдения за учащимися, работающими над проектами на 

факультативных занятиях. Для этого часы инварианта распределили между 

учителями фокус-группы, внедряющими образовательные проекты, включённые 

в программу опытно-экспериментальной работы школы.  

Цель исследования 
Развитие исследовательских навыков педагогов через внедрение подхода 

«Исследование урока» в учебно-воспитательный процесс. 

Задачи: изучение теоретических основ подхода «Исследование урока»; 

проведение серии тренингов по развитию исследовательских навыков; 

комплексная диагностика компонентов исследовательской компетенции у 

педагогов школы (входная диагностика); создание фокус-групп среди учителей-

предметников, работающих в 5–9-х классах; разработать методические 

рекомендации после проведения серии уроков для повышения эффективности 

преподавания; диагностика результатов проведённой работы. 

Работа по проведению исследования была разбита на несколько этапов. 

І. Проектный: подготовка к модернизации методической работы в 

школе 

Цель: изучение теоретических основ подхода «Исследование урока». 

 

Приоритетные направления 

 Ознакомление педагогов с теоретическими и технологическими аспектами 

предстоящей деятельности. 

 Создали фокус-группы среди учителей предметников, работающих в 5–9-х 

классах, и разработали механизм их взаимодействия. 

 Определили проекты, развивающих ключевые компетенции. 

 

1. Интеллектуальная академия «CLEVEREST» 

Цель проекта: развитие языковой (английский язык) компетенции через 

решение экспериментальных задач по физике. 

2. Проект «ШАН-ТИМЕС» (посвящается 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне) 

Цель проекта: развитие ценностно-смысловых и политико-правовых 

компетенций через обращение к памяти о Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.  

1. Лаборатория «Креатива» 

Цель проекта: развитие ИКТ-компетенций через мультимедийные 

программы. 

2. «Лето с книгой» 

Цель проекта: развитие у учащихся коммуникативно-речевой компетенции 

через театрализованную деятельность. 

3. «Мой живой журнал» 

Цель проекта: Развитие учебно-познавательной компетенции через создание 

творческих работ в форме презентаций, устных журналов, видеороликов, 

стихотворений собственного сочинения. 
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4. «Глазами молодежи» 

Цель проекта: развитие общекультурной компетенции через создание на 

уроках географии мини-проектов. 

 

II. Практический: как влияет подход «Исследование урока» на 

развитие исследовательских навыков педагогов? 

Цель: развитие исследовательских навыков педагогов через внедрение 

подхода «Исследование урока» в урочную и внеурочную деятельность. 

  

Приоритетные направления 

 Опытно-поисковая деятельность фокус-групп по определению влияния 

подхода «Исследование урока» на развитие исследовательских навыков 

педагогов. 

 Осмысление теоретических и методических основ преобразовательной 

деятельности. 

 Оперативная рефлексия процесса и результатов деятельности. 

 

№ 1. Внедрение практического этапа 
Шаг 1 Диагностика проблемы, формулирование темы и цели исследования 

Шаг 2 Совместное планирование уроков 

Шаг 3 Проведение уроков, наблюдение за учениками, интервьюирование, сбор 

информации 

Шаг 4 Обсуждение и анализ результатов, рефлексивный отчет, совместное составление 

рекомендаций 

Шаг 5 Рефлексия деятельности, обобщение опыта, совершенствование педагогического 

мастерства 

 

Были проведены уроки (18 уроков), обсуждение основных этапов урока и 

используемых видов деятельности, особенности работы каждого учащегося из 

фокус-групп, выявление причинно-следственных связей. 

Вывод учителей. Грамотный подбор форм и методов работы, создание 

коллаборативной среды снимает тревожность, повышает мотивацию и развивает 

каждого ученика.  

Каждый шаг проведения «Исследование урока», глубоко анализировался, 

смещался фокус наблюдений. Совместно обсуждались наиболее значимые 

фрагменты урока, анализировали деятельность учащихся и результаты работы 

учеников. При проведении исследования строго соблюдались все этапы. 

Наблюдение за каждым уроком значимо по-своему, но один общий вывод все-

таки можно сделать – при планировании заданий с учетом уровня саморегуляции 

и уровня предметной подготовки не всегда точно удавалось определить зону 

ближайшего развития каждого ученика. Вероятно, необходима более детальная 

диагностика предметных знаний учащихся, в решении этого вопроса поможет 

использование критериального оценивания. В ходе исследования особое 

внимание уделялось рефлексивному анализу собственной деятельности ученика, 

отношению к групповой форме работы. Рефлексивные записи учителей 

показывают уровень погружения педагога в наблюдения, позволяют изменить 
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стереотипы в мышлении и деятельности учеников, дают перспективы для 

конструирования новых учебных ситуаций для учеников. Несомненно, изменения 

в деятельности учителей влекут за собой динамику в развитии и обучении 

учащихся, определяют стратегии работы с учащимися: рефлексивный анализ 

деятельности, критическое мышление, владение навыками диалогического 

обучения. 

 

III. Обобщающий, аналитический: анализ достигнутых результатов, 

определение перспектив дальнейшей работы 

Главная цель: формирование целостных представлений о реальном 

состоянии образовательной системы, объективное оценивание процесса и 

результатов жизнедеятельности учебного заведения за прошедший период. 

 

Приоритетные направления 

 Обобщение и презентация опыта и результатов осуществлённой 

деятельности. 

 Определение перспектив развития образовательного учреждения. 

 

Основной результат 

 Рост профессионального мастерства учителей, повышение эффективности 

урока через вовлеченность их в исследовательскую деятельность (участие в 

научно-практической конференции – до 40%, и подготовка учащихся – до 60%).  

 Формирование копилки наиболее эффективных приёмов и методов работы 

с учащимися для развития ключевых компетенций (методическое пособие). 

 

Количественные показатели успешности для учащихся – динамика 

образовательных достижений по отдельным темам (повышение качества знаний 

– на 15%, общая динамика – на 16%). 

Качественные: повышение исследовательской культуры учащихся через 

участие в проектной деятельности и создание мини-проектов, отношение 

учащихся к учебе (мотивация, интерес к определенным видам учебной 

деятельности); принятие мнений учащихся в ходе изменений; развитие 

коммуникативных навыков учащихся в ходе групповой работы; развитие 

критического мышления, повышение статуса на 19%, повышение самооценки – 

на 9%.  

Одним из результатов являются изменения в фокус-группе. 

 Изменение отношения к конкретным ученикам. 

 Обмен опытом и готовность к его трансляции. 

 Переход межличностных отношений на новую стадию (доверие). 

 Заинтересованность коллег. 

В целом, как вывод по проведенному исследованию урока, можно отметить 

то, что исследование урока позволило совместно сфокусироваться на наиболее 

эффективных приёмах и методах работы для развития творческого, 

ассоциативного, логического мышления, развития устной и письменной речи, 

создания атмосферы доверия и доброжелательности, интерес к содержанию урока 
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и процессу обучения, что, несомненно, привело к развитию исследовательских 

навыков. 

И все вышеперечисленное в конечном итоге способствует диалогу между 

учителями в атмосфере сотрудничества, совместному профессиональному росту. 
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Аңдатпа 

Драма – оқушыларды интерактивті түрде оқу үдерісіне баулитын қуатты оқыту құралы. Драма 

оқушылардың эмоциялары мен танымдық іс-әрекетін біріктіретін құрал болып табылады, өйткені 

бұл оларға тәуекелге бел буып, ой мен іс-әрекеттің байланысын сезінуге мүмкіндік береді. Зерттеу 

мақсаты: 7-сынып оқушыларымен ағылшын тілін екінші шет тілі ретінде оқытуда драматизация 

әдістерін қолданудың тиімділігін зерттеу; оқушылар үшін драматизацияның тиімді әдістерін және 

сабақта драматизация әдістерін қолдану кезінде ескерілуі керек ерекшеліктерді анықтау. 

Драматизация әдісі ретінде рөлдік ойындар, импровизация, пантомималар, заттармен жұмыс және 

көрнекі материалдар қолданылды. Зерттеу құралдарына сұхбат және бақылау кірді. Нәтижелер 

драматизация әдістері арқылы сөйлеу, тыңдау және қарым-қатынас дағдылары айтарлықтай 

дамығанын көрсетті. Оқушылардың сабаққа қызығушылы мен ынтасы артты. Драматизация 

әдістері оқушыларға мақсатты тілде, шынайы контексте жұмыс істеуге мүмкіндік береді; өзіне 

деген сенімділікті қалыптастыру және бақылау дағдыларын дамытады. Ағылшын тілі 

сыныптарында драматизация әдістерін сәтті қолдану үшін мұғалімнің ұқыпты бақылауы, нақты 

нұсқаулар мен қолдауы қажет. 

 

Аннотация 

Драма является мощным инструментом обучения, который вовлекает студентов в интерактивном 

режиме. Драма предоставляет средства для соединения эмоций и познания учеников, так как 

позволяет им идти на риск и испытывать связь между мыслью и действием. Цель исследования 
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состояла в том, чтобы исследовать эффективность использования методов драматизации при 

преподавании английскому языку как второму иностранному с учащимися 7-го класса; выяснить 

наиболее эффективные методы драматизации для учащихся и особенности, которые следует 

учитывать при использовании методов драматизации в классе. Ролевые игры, импровизация, 

пантомимы, работа с объектами и визуальными материалами использовались как методы 

драматизации. Инструменты исследования включали интервью, наблюдение и опрос. Результаты 

показывают, что навыки говорения, слушания и общения значительно развиваются посредством 

методов драматизации. Вовлеченность в урок и мотивация студентов также повышаются. Методы 

драматизации дают студентам возможность практиковать целевой язык в аутентичном контексте; 

укрепить уверенность в собственных силах и развить навыки наблюдения. Тщательный контроль 

учителя, четкие инструкции и поддержка необходимы для успешного использования методов 

драматизации на уроках английского языка. 

 

Abstract 

Drama is a powerful teaching tool that involves students interactively. Drama provides the means for 

connecting students’ emotions and cognition as it enables students to take risks with language and 

experience the connection between thought and action. The aim of the research was to investigate the 

effectiveness of the use of drama activity methods in the ESL with 7th grade students and to find out the 

most beneficial drama activities for students and peculiarities to bear in mind when using drama techniques 

in the classroom. Role-plays, improvisation, mimes, activities of working with objects and visuals were used 

as drama activity methods. The research instruments included the interview, the observation and the 

survey. The results illustrate that speaking, listening and communication skills are developed significantly 

by means of drama activities. Students’ engagement and motivation are increased as well. Drama activities 

provide students with the opportunity to practice the target language in the authentic context; build the 

confidence and develop observation skills. Teacher’s close monitoring, clear instructions and scaffolding 

are needed for the successful use of drama activity methods in English lessons.  

 

The rationale of the study of the effectiveness of the use of drama activity methods 

to develop students’ communication and language skills is due to the number of issues 

of English language acquisition that had been identified among the students from the 7th 

grade. These issues include the lack of confidence when using English as a second 

language; underdeveloped communication skills and students’ own unwillingness to 

cooperate with each other in the classroom.  

Relying on the research findings of well-known foreign scholars (Maley and Duff 

[1]; Philips [2]) who have studied the problems of using drama activities method in 

foreign language learning, we supposed that drama could be an appropriate means to 

address the problems mentioned above as drama activity methods integrate language 

skills in a natural way; bring the classroom interaction to life through an intense focus 

on meaning by fully contextualizing the language; foster self- awareness (and awareness 

on others), self-esteem and confidence; draw upon both cognitive and affective domains, 

thus restoring the importance of feelings as well as thinking [1, p. 1].  There are also a 

number of supporters of drama in ESL teaching such as Brumpfit [3]; Cornett, Claudia 

E. and Katharine L. Smithrim [4]; Konysheva A.V. [5] who describe the benefits of 

drama in foreign language teaching.  

The objective of the research was to investigate the effectiveness of the use of 

drama activity methods in the ESL with the 7th grade students. Three main research 

questions that would be addressed during the research implementation were formulated 

as well: 1. To what extent is the use of drama activity methods effective in ESL 

classroom? 2. What drama activity methods would be most beneficial for ESL learners? 

3. What peculiarities of drama activity methods does teacher need to take into account 

when applying them in practice?  
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The research background revealed that the drama activity methods are the 

abundant resource for the language skills development. Firstly, many, if not most of 

drama activities require students to work in pairs or groups to reach agreement on how 

they will conduct their work and how they will present the outcome [1, p.3] thus 

providing the opportunity to develop speaking as well as communication skill. 

Secondly, drama activities would contribute to the listening skill development. It would 

be beneficial for learners to listen to and interact with a visible speaker - as Penny Ur 

says “the speaker is actually visible to the listener in most real-life situations, and his 

facial expression and movements provide some material aid to comprehension” [6, 

p.25]. Furthermore, reading and writing are developed by means of drama activity 

methods as well. Learners need to read the script before acting it out in the majority of 

drama activities and adapted drama activities can help learners to build their creative 

writing habit. Having learners participating in creating a short story before performing 

this story in the classroom would become an engaging task that involves students not 

just intellectually but emotionally as well; it amuses them, intrigues them, or makes 

them feel good. [7, p. 62] In addition, drama activity methods are the unique way to 

teach vocabulary as encouraging the use of technique Total Physical Response, a method 

that promotes initial immersion in a high quantity of comprehensible input by getting 

learners to perform some actions [8, p. 79]. Finally, by focusing on the isolated instances 

of the chosen grammar features learner can practice them in context where its use would 

be natural by means of drama activities [9, p.458].  

The research was conducted among 7 grade students over a sequence of 

consecutive English lessons during the 2018-19 academic year. The research 

participants were a group of ten students that had some peculiarities to take into account 

before applying research in practice: uneven gender of learners – only three female 

participants; noisy behavior when communicating in native language, but extremely 

timid when using English. These might be the reason of students’ reluctance to 

cooperate with each other in the lesson.  

To apply our research to practice, we chose drama activity methods that draw on 

the natural ability of everyone to imitate, mimic and express themselves through gesture 

and facial expression [1, p.2]. These include role plays; improvisation; miming; some 

drama activities that involve peer observation, working with objects and visuals, such 

as ‘Freeze!’; ‘What am I holding?’, ‘The envelope’; ‘Self-portraits’.  

Role plays were used several times at different stages of the lesson with the aim to 

practice the target language in the authentic context. Students were given role cards, 

instructions and time to prepare. Roles plays used over a sequence of consecutive 

English lessons provided students with the opportunity to practice the target language 

genuinely in different real-life situations such as giving directions - focusing on the 

prepositions of place and movement; conflicts – using the expressions of accusation, 

apology, negotiation and etc. Role plays were also used to refresh students’ attention 

thus improving their desire to study. After reading some fairy tales, students were put 

into groups of three. They were asked to choose one fairy tale they have read; share their 

roles within the group and act as their characters in a situation given by teacher (genres 

of fairy tales were changed in order to bring some entertainment to the classroom). 
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Improvisation was used as a follow-up activity to engage students in genuine 

exchange of information; to encourage careful listening; to foster group bonding. 

Students were required to act out their assigned roles in different situations. The theme 

of these activities corresponded to the theme of the lesson so that students were able to 

practice the target language and grammar features. For instance, one improvisation 

activity required students to practice a wide range of space related vocabulary in the 

context of alien press-conference.  

Mimes were used mostly as warm-up activities and aimed to introduce the idea of 

mime as a form of expression; to reinforce the vocabulary items through mime. Mimes 

appeared to be an engaging activity to revise vocabulary from previous lessons and 

attract students’ attention to the theme of the lesson. For example, by means of mimes, 

students revised jobs related vocabulary; descriptive adjectives; phrasal verbs; and acted 

out some famous film scenes so that their classmates managed to guess the name of the 

film. Students demonstrated active participation in all miming activities.  

Peer observation activities required careful students’ attention. As lead-in and 

follow-up activities, they were aimed to develop close observation of another person 

and accurate recall; to raise awareness of physical position relative to other people in 

the group. Peer observation activities applied in practice are ‘Freeze!’ and ‘Minimal 

differences’. These provoked students’ attention to the physical position of an 

unexpectedly ‘freezed’ person in the classroom and what anyone has actually said. 

Student were required to describe peers’ physical position and report classmates’ words 

correspondingly thus working on the target vocabulary units and grammar features, 

particularly the prepositions of movement and reported speech.  

Working with objects and visuals meets the needs of kinaesthetic and visual 

learners. The aim of the activities working with objects was to offer language 

practice/revision of specific vocabulary using the kinaesthetic channel. One example of 

these activities is ‘What am I holding?’ A student was asked to hold an objects in his 

hands but not to look at it and show it to the classmates. The classmates had to ask 

questions such as ‘Is it hard?’ ‘Is it smooth?’ in order to guess what the object is. 

Regarding working with visuals, these activities were aimed to create an imaginary 

world based on a visual input; to stimulate genuine discussion through the reconstruction 

of pictures or recalling personal features. Most activities were used as freer practice 

activities which touch on description, interpretation, association and visualization as 

ways in to language learning through drama. For example, the activity ‘Self-portrait’ 

which required each student to draw a self-portrait in which their most characteristic 

feature was exaggerated as in a cartoon. Students exchanged their self-portraits and tried 

to identify the person depicted on the pictures they have been given.  

To collect, analyze and measure the data related to the use of drama activity 

methods in ESL classroom, the research methods were used to be as follows: the 

observation, the interview and the survey. As research instruments we used 

questionnaires, scales, check lists, observation forms, interviews. These instruments 

were applied for research participants (7th grade students) and focus group (a group of 

English teachers who observed thoroughly a sequence of consecutive English lessons).  

Turning to the results taken by the research instruments, the most significant 

feature of students’ reflection is that all of them emphasized that drama activities were 
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by far the most engaging and exciting part of the lesson (10 out of 10 students gave the 

highest number of points to the drama activities used in the lesson on the rating scale). 

Some students pointed out that they would like to have more drama activities in the 

classroom as they bring a special atmosphere of fun and excitement to the lesson. 

However, 80% of the students suggested their own ideas how to improve role plays and 

miming used in the lesson. In the questionnaire given right after the role plays and 

miming, students offered to add more problem solving situations in the role plays so that 

students were able to be prepared for the unexpected problems in real life and to use 

abstract nouns in order to make mimes more challenging for them. Taken into account 

students’ recommendations, the following role plays and miming activities became even 

more engaging for students.  

By means of check lists, students managed to write self-evaluation of their use of 

target language in the drama activities. For example, reflecting on the activity ‘What am 

I holding?’ students highlighted which concrete adjectives have been used in the activity 

or how many blaming expressions have been mentioned in the role play.  

Another important feature of drama activities methods is that shy and quiet 

students claimed that drama activities helped them to become more confident in their 

language abilities and to feel more comfortable when using English in everyday 

communication. Interview revealed that these students noticed the changes in their 

attitude towards English language lesson – as students have built some confidence, their 

motivation to study have increased as well.  

Analyzed the colleagues’ observation and students’ own self-reflection, we 

summarized that speaking is the main language skill that was developed by means of 

drama activities. Students demonstrated more-developed fluency, improved 

pronunciation and more natural intonation in the last lessons of the sequence. Students 

emotional language was enriched by a wide range of vocabulary units that express 

feelings such as anger, sadness, disgust and etc. Vocabulary items, that had been used 

in drama activities, interwoven in students’ lexicon. Authenticity of role plays and 

improvisation allowed students to consolidate the target language naturally. While 

students were writing their lines during the role play preparation, they were given the 

opportunity to work on some target vocabulary and grammar features, especially direct 

speech, thus developing writing skill. Reading skill was developed through the short 

texts given to students to act them out.  

There are also some significant changes in students’ listening comprehension as 

students began to listen to each other more carefully and pay attention to details and 

speaker’s intonation. Communication skill was improved considerably as well. 

Continuous interaction and collaboration between students in drama activities built the 

habit of discussion and encouraged even reluctant students to take part in the discussion 

and express their ideas.  

It is also necessarily to say that there are a number of peculiarities in the use of 

drama activities in the classroom. We struggled with some problems such as dominance 

of some more-active students in drama activities and unwillingness of students with 

lower English to take part in the activities when implementing the first two stages of a 

sequence of consecutive lessons. While solving these problems, we concluded that there 

are two main points to bear in mind when doing drama activities. Firstly, teacher needs 
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to monitor constantly how well all the students are engaged in the activity. Despite the 

fact that all students are equally excited to take part, some more active students can 

easily dominate on quieter students thus making the activity less effective for shyer 

students. Secondly, some students need teacher’s scaffolding to participate in drama 

activity, especially students with lower English. In addition, teachers’ instructions must 

be clear as students might struggle with the understanding of some new drama activities 

that require a long set of instructions. Finally, there is one more point to bear in mind 

when using drama activities - the primary function of role plays and improvisation is to 

offer opportunities for use of language already learnt, meaning that students should not 

be overloaded with new vocabulary items as they would decrease the effectiveness of 

fluency development.  

The outcomes of the data analysis prove that speaking, communication and 

listening skills are the main areas of improvement by means of drama activities. 

However, reading and writing skills are developed less intensively as drama requires 

more speaking-oriented patterns in the lesson. Students’ involvement into drama 

activities during English lessons increases considerably their motivation and interest as 

well as enables them to practice vocabulary and grammar constructions authentically, 

thus providing the opportunities for developing language skills. Role plays and 

improvisation appear to be the most beneficial drama activity methods as they allow 

students to practice the target language in the authentic context.  

The main advantages of the use of drama activity methods include the authenticity 

of the activities, students’ increased motivation and engagement. Drama activity 

methods, such as miming, role plays and improvisation do not just make lesson more 

engaging and interesting for students, but are also highly-productive in terms of English 

language acquisition. Drama activity methods are the effective way of teaching English 

as long as students are provided with necessary scaffolding and close teacher’s 

monitoring.  
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Аңдатпа 

Мақалада тарих пен әдебиеттегі кіріктірілген сабақтар арқылы эмоционалды зияткерлікті дамыту 

тәсілдері қарастырылған. Мақала авторлары эмоционалды зияткерлікті дамыту саласындағы 

сарапшылардың ғылыми еңбектерін зерттей отырып, эмоционалды интеллекттің негізгі үш 

компонентін: эмпатия, сенімділік және белсенді тыңдауды дамыту бойынша эксперимент жүргізді. 

Зерттеу міндеті – сабақта эмоционалды интеллект дағдыларын дамыту үшін оңтайлы жағдайларды 

табу. Оқу экспериментінің мәліметтеріне сүйене отырып, сауалнаманың қорытындылары 

шығарылып, оқу-тәрбие процесінде эмоционалды интеллект дағдыларын дамытуға арналған 

ұсыныстар жасалады. 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются подходы развития эмоционального интеллекта через интегрированные 

уроки истории и литературы. Авторы статьи, изучив научные работы экспертов в области развития 

эмоционального интеллекта, провели эксперимент по развитию трех основных компонентов 

эмоционального интеллекта: эмпатии, ассертивности и активного слушания. Проблема 

исследования заключается в поиске оптимальных условий для развития навыков эмоционального 

интеллекта на уроках. На основе данных учебного эксперимента, в результате анкетирования 

сделаны выводы и разработаны рекомендации по развитию навыков эмоционального интеллекта в 

учебном процессе.  

 

Abstract 

The article considers approaches to the development of emotional intelligence through integrated lessons in 

history and literature. The authors of the article, having studied the scientific works of experts in the field 

of developing emotional intelligence, conducted an experiment on the development of three main 

components of emotional intelligence: empathy, assertiveness, and active listening. The research problem is 

to find optimal conditions for the development of emotional intelligence skills in the classroom. Based on 

the data of the educational experiment, as a result of the questionnaire, conclusions are drawn and 

recommendations for the development of emotional intelligence skills in the educational process are 

developed. 

 

Новому поколению Z приходится жить во времена экономической и 

политической нестабильности, высочайшей конкуренции и глобализации [1]. 

Живя в окружении информационного поля, они полностью зависимы от 

цифровых технологий. При организации учебного процесса необходимо 

учитывать, что восприятие информации у подрастающего поколения изменилось, 
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они не признают большие художественные или научные тексты, в которых трудно 

проследить причинно-следственные связи, выявить закономерности и 

сформулировать выводы по тексту [2]. Остро стоит и воспитательная проблема: 

развитие гармоничной личности, хорошо распознающей свои эмоции и эмоции 

других, воспитание истинной глобальной гражданственности. 

Мы обратились к такому вызывающему в последнее время пристальное 

внимание тренду, как эмоциональный интеллект. Термин впервые был введен в 

1990 году Дж. Мейером и П. Саловеем, но не потерял актуальности и в настоящее 

время, наоборот, все больше становится основой для интересных исследований. 

Учитывая то, что мы работаем в интеллектуальной школе, было принято решение 

о проведении учебного эксперимента: проследить развитие эмоционального 

интеллекта на интегрированных уроках истории и литературы. Это, прежде всего, 

повысит интерес учащихся к учебным предметам, позволит углубить знания и 

повысит эмоциональный интеллект учащихся через эмпатию к историческим 

личностям и литературным героям.  

Один из главных навыков, которые мы хотели бы развить в учениках, – это 

осознанное понимание своих и чужих эмоций. Умение замечать и понимать свои 

эмоции и эмоции других является главной составляющей эмоционального 

интеллекта (Davies, Stankov & Roberts, 1998). Согласно Charoensukmongkol (2015), 

внимательность может помочь развить эмоциональный интеллект, повысить 

уровень понимания людьми своих собственных эмоций. Поскольку практика 

осознанности включает в себя замечание своих текущих мыслей и чувств без 

суждения или вмешательства, каждый ученик учится наблюдать разные 

эмоциональные состояния. В соответствии с этим понятием Фельдман, Хейс, 

Kumar, Greeson и Laurenceau (2007) обнаружили, что внимательность 

положительно коррелирует с повышенной ясностью чувств, вниманием к 

чувствам и меньшим отвлечением. Как только интеллект проявляется через 

чтение и обучение, эмоциональный интеллект может быть развит вниманием к 

текущему эмоциональному состоянию[3]. Одной из гипотез является 

предположение, что все навыки развить невозможно, поэтому мы остановились 

на трех ключевых навыках: эмпатия – постижение эмоционального состояния 

через проникновение, чувствование другого человека; ассертивность – 

способность передавать свои мысли, мнения, потребности и ощущения в прямой, 

откровенной и надлежащей манере, умение отстаивать свои права и при этом не 

оскорблять чувства других людей, не отрицая их собственные права; умение 

слушать – фундаментальный компонент для межличностных коммуникационных 

навыков. Это сознательный, активный процесс и принятие решения слушать 

человека для того, чтобы понять сообщение, которое до нас пытаются донести [4].  

Изучив методическую и научно-исследовательскую литературу экспертов, 

мы решили протестировать учеников на выявление первоначального уровня 

эмоционального интеллекта. Для анкетирования учащихся был выбран онлайн- 

опросник EQ Холла [5]. В данной анкете анализируются пять аспектов 

эмоционального интеллекта:  

1. Эмоциональная осведомленность – это осознание и понимание своих 

эмоций, постоянное пополнение собственного словаря эмоций. Люди с высокой 
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эмоциональной осведомленностью в большей мере, чем другие, осведомлены о 

своем внутреннем состоянии. 

2. Управление своими эмоциями – это эмоциональная отходчивость, 

эмоциональная гибкость, другими словами, произвольное управление своими 

эмоциями. 

3. Самомотивация – управление своим поведением за счет управления 

эмоциями. 

4. Эмпатия – это понимание эмоций других людей, умение сопереживать 

текущему эмоциональному состоянию другого человека, а также готовность 

оказать поддержку. Это умение понять состояние человека по мимике, жестам, 

оттенкам речи, позе. 

5. Управление эмоциями других – умение воздействовать на эмоциональное 

состояние других людей. 

Анализ анкеты показал, что низкий и средний уровень учащиеся в основном 

показывали по навыкам управления своими и чужими эмоциями и навыку 

самомотивации. Интервью с отдельными учащимися выявило еще одну проблему 

– повышенное чувство обиды и жалости к себе. Исходя из полученных данных 

были сформулированы задачи исследования. 

 Обратить внимание учащихся на собственные эмоции, что развивает 

эмоциональную осведомленность. 

 Развить активное слушание, что позволяет эффективно взаимодействовать 

с окружающими людьми. 

 Сформировать навыки ассертивности, так как исследования психологов 

показали, что уровень ассертивности человека положительно коррелирует с его 

психологическим здоровьем и самооценкой [6]. 

В рамках исследования была проведена серия интегрированных уроков 

истории и литературы. Говоря об интеграции уроков, мы не исследовали 

межпредметные связи двух учебных предметов, а под углом эмоционального 

интеллекта по-новому раскрыли особенности исследуемых тем. Сложность в 

проведении интегрированных уроков заключается в несинхронности учебных 

планов и учебных целей. В частности, на уроках литературы необходимо 

развивать такие умения, как различать жанры произведений, анализировать, 

сопоставлять и оценивать эпизоды в произведениях, определять место и роль 

героев в системе действующих лиц и другие, а в истории: оценивать политику 

экспансии империалистических держав, интерпретировать произведения 

искусства для объяснения исторических событий, отмечать изменения в 

международных отношениях. Однако, несмотря на несовпадение учебных планов, 

для интеграционных уроков были выбраны следующие темы: «Как было 

отменено рабство в США?» (использованы фрагменты из романа Бичер-Стоу 

«Хижина дяди Тома»; «Кто из европейских правителей был наиболее 

просвещенным?» (фрагменты из повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка»); 

«Насколько сталинский политический режим изменил страну?» (по 

произведению А. Ахматовой «Реквием»); «Как статья Эмиля Золя «Я обвиняю!» 

показывает нам силу слова?» (интеграция с уроком русского языка, газетно-
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публицистическая статья); «Как развивалась экономика СССР в 20–30-е годы?» 

(по произведению В. Тендрякова «Хлеб для собаки»).  

Для повышения эффективности восприятия и эмпатии использовались 

агитационные плакаты советской эпохи, иллюстрации, декларировались отрывки 

произведений, использовалось музыкальное сопровождение на уроках. В такой 

обстановке обострялось внимание к изучаемому материалу, повышалось 

эмоциональное переживание учащихся за героев произведений и лучше 

воспринималась историческая эпоха времени. Дискуссии учащихся для развития 

ассертивных навыков также подбирались в рамках достижения целей обучения 

урока и строго регламентировались по времени. Это дисциплинировало детей по 

тайм-менеджменту и способствовало развитию навыков активного слушания. Для 

улучшения навыков активного слушания использовались приемы: уточнение, 

перефразирование, отзеркаливание, суммирование [7]. 

После проведения уроков проводились опросы учащихся. Анализ ответов 

учащихся свидетельствовал о повышении мотивации к изучаемому материалу, 

приемы активного слушания мотивировали учащихся слушать, делиться своими 

впечатлениями, чувствами. Проведение повторного анкетирования EQ Холла 

выявило повышение уровня эмпатии и самомотивации, но уровни по управлению 

своими эмоциями и эмоциями других людей остаются пока прежними.  

На основе наблюдений проведенных нами уроков коллеги пришли к 

следующим выводам: замечается проактивное участие учащихся на уроке, 

улучшились попытки распознавания собственных эмоций, более точными стали 

ответы по исторической эпохе изучаемого периода, расширился словарный запас, 

стало более глубоким понимание предметных знаний. 

В заключение проведенного нами исследования можно сделать следующие 

основные выводы: 

 повышение эмпатии и активного слушания учащихся; 

 проактивность учащихся и развитие исследовательских навыков; 

 углубленное знание учащимися истории, литературы и русского языка; 

 преодоление алекситимии учащихся; 

 повышение интереса к историко-культурным и социально значимым 

ценностям; 

 интегрированные уроки заставили учащихся проживать ситуацию изнутри, 

прочувствовать произведение и историческое событие. 

 

Список литературы 

1. Чичуга Е.М. Нужна ли теория поколений педагогике? //Инновации в науке: сб. 

ст. по матер. XXXIII Mеждунар. науч.-практ. конф. № 5 (30). Новосибирск: 

СибАК, 2014. 

2. Тутова К.И. Современные проблемы реализации образовательного процесса 

в контексте культурных перемен. 

file:///C:/Users/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD/Downloads/sovrem

ennye-problemy-realizatsii-obrazovatelnogo-protsessa-v-kontekste-kulturnyh-

peremen.pdf 

file:///C:/Users/Ð�Ð´Ð¼Ð¸Ð½/Downloads/sovremennye-problemy-realizatsii-obrazovatelnogo-protsessa-v-kontekste-kulturnyh-peremen.pdf
file:///C:/Users/Ð�Ð´Ð¼Ð¸Ð½/Downloads/sovremennye-problemy-realizatsii-obrazovatelnogo-protsessa-v-kontekste-kulturnyh-peremen.pdf
file:///C:/Users/Ð�Ð´Ð¼Ð¸Ð½/Downloads/sovremennye-problemy-realizatsii-obrazovatelnogo-protsessa-v-kontekste-kulturnyh-peremen.pdf


 

36 
 
 

3. Teaching Teachers about Emotion Regulation in the Classroom Australian Journal of 

Teacher Education, 2011. 

4. Литовченко Я. Как развить эмоциональный интеллект учащихся/вебинар. 

https://www.youtube.com/watch?v=3s5sDLcUFq4 

5. Анкета EQ Холла https://psytests.org/emotional/hall.html  

6. Берлин М. Что такое ассертивность и зачем она нужна?  

https://habr.com/ru/company/epam_systems/blog/460381/ 

7. Затолокина Е.А. Эффективные приемы коммуникации: техника активного 

слушания.  https://www.kubzan.ru/Documents/Detail/f5920bef-ec50-49d5-89b0-

72852b9dd133/ 

8. Гоулман Д. Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем 

IQ?  

9. Бредберри Т. Эмоциональный интеллект 2.0.  

10. Курс по Soft Skills https://education-digital.ru/skills/soft/productivity  

11. Литягина И.В. Формирование эмоционального интеллекта на уроках 

литературы.  

https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2019/03/12/formirovanie-

emotsionalnogo-intellekta-na-urokah 

12. Выготский Л.С. Психология развития ребёнка. – М.: Изд-во «Смысл», изд-во 

«Эксмо», 2006. 

13. Орме Г. Эмоциональное мышление как инструмент достижения успеха. – М.: 

«КСП+», 2003. 272 с. 

14. Тайлакер Й.Б., Визингер У. Тренировка IQ: Ваш путь к успеху. – М.: 

Издательство «АСТ», издательство «Астрель», 2004. – 174 с. 

15. Челлендж по истории как средство формирования эмоционального 

интеллекта. 

http://io.nios.ru/articles2/96/6/chellendzh-po-istorii-kak-sredstvo-formirovaniya-

emocionalnogo-intellekta?page=1  

16. Гоулман Д. Практика эмоционального интеллекта, 1997. 

17. Игры импровизации и упражнения для развития эмоционального интеллекта  

http://www.livesinprogress.net/2014/01/improvisation-games-exercises-for.html 
 

 

UDC 371.3 

 

DEVELOPMENT OF RESEARCH SKILLS OF STUDENTS IN CHEMISTRY 

LESSONS IN THE FRAMEWORK OF THE UPDATED CONTENT OF 

EDUCATION 

 

Aubakirov Т, Kanasheva N. 

Nazarbayev Intellectual school, Pavlodar 

KAZAKHSTAN 

 
Түйінді сөздер: Назарбаев Зияткерлік мектептері, NIS program,  PISA нәтижелері, TIMSS 

нәтижелері, жаңартылған білім мазмұны, спиральдылық принципі, химия, білім алушылардың 

зерттеушілік дағдылары 

https://www.youtube.com/watch?v=3s5sDLcUFq4
https://psytests.org/emotional/hall.html
https://habr.com/ru/company/epam_systems/blog/460381/
https://www.kubzan.ru/Documents/Detail/f5920bef-ec50-49d5-89b0-72852b9dd133/
https://www.kubzan.ru/Documents/Detail/f5920bef-ec50-49d5-89b0-72852b9dd133/
https://education-digital.ru/skills/soft/productivity
https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2019/03/12/formirovanie-emotsionalnogo-intellekta-na-urokah
https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2019/03/12/formirovanie-emotsionalnogo-intellekta-na-urokah
http://io.nios.ru/articles2/96/6/chellendzh-po-istorii-kak-sredstvo-formirovaniya-emocionalnogo-intellekta?page=1
http://io.nios.ru/articles2/96/6/chellendzh-po-istorii-kak-sredstvo-formirovaniya-emocionalnogo-intellekta?page=1
http://www.livesinprogress.net/2014/01/improvisation-games-exercises-for.html


 

37 
 
 

 

Ключевые слова: Назарбаев Интеллектуальные школы, NIS program,  результаты PISA, результаты 

TIMSS, обновленное содержание образования, принцип спиральности, химия,   иисследовательские 

навыки учащихся 

 

Key words: Nazarbayev Intellectual Schools, NIS program, PISA results, TIMSS results, the updated 

content of education, the principle of helicity, chemistry, students' research skills 

 

 

Аңдатпа 

Берілген мақалада Қазақстан Республикасының қазіргі заманғы білім беру жүйесінің мәселелері 

қарастырылған. 2012 және 2015 жылдар үшін жаратылыстану ғылымдары бағытында білім 

алушылардың оқу жетістіктерін бағалау бойынша халықаралық бағдарламаның (ағыл. Programme 

for International Student Assessment, PISA) нәтижелері және 2011 жыл үшін мектептік математика 

және жаратылыстану ғылымдарының білім сапасын халықаралық мониторингтік зерттеу  

(ағыл. TIMSS — Trends in Mathematics and Science Study) нәтижелері талданды. NIS Program 

моделіне негізделген жаңартылған білім беру мазмұнына көшу қажеттілігі анықталды және 

түсіндірілді. Авторлар жаңартылған білім беру мазмұнының аясында химия сабақтарында білім 

алушылардың зерттеушілік дағдыларын дамытуды зерттеді. Химия бағдарламасы функционалды 

сауатты, ойланатын, зерттейтін, тәжірибелер өткізетін, жұмыс барысында өзінің шығармашылық 

әлеуетін қолданатын және жеке де, топтарда да жұмыс жасай  алатын білім алушыны дайындайды 

деп болжамдалады. Бағдарламаның ерекшелігі – спиральдылық принципі. Бұл принцип сыныптан 

сыныпқа қайталау, бекіту және материалды кеңейту арқылы білім мен дағдылардың біртіндеп 

өсуіне мүмкіндік жасайды. Бағдарлама мазмұны сын тұрғысынан ойлау дағдыларын, 

функционалды сауаттылықты, ғылыми-зерттеушілік дағдыларды дамытуға мүмкідік жасайды 

деген қорытынды жасалынды. Осылай, жаңартылған білім мазмұны бағдарламасы қазіргі заманғы 

орта мектеп түлегіне қажетті құзыреттіліктерді дамыту керек.    
  

Аннотация 

В данной статье рассмотрены задачи современной системы образования Республики Казахстан. 

Проанализированы результаты международной программы по оценке образовательных 

достижений учащихся (англ. Programme for International Student Assessment, PISA) за 2012 и 2015 

года в естественнонаучном направлении, а также результаты международного мониторингового 

исследования качества школьного математического и естественнонаучного образования 

(англ. TIMSS — Trends in Mathematics and Science Study) за 2011 год. Выявлена и обоснована 

необходимость перехода на обновленное содержание образования, основанная на модели NIS 

Program. Авторы исследовали развитие исследовательских навыков учащихся на уроках химии в 

рамках обновленного содержания образования. Предполагается, что программа химии 

подготавливает функционально грамотного учащегося умеющего думать, исследовать, проводить 

эксперименты, умеющего применять в работе свой творческий потенциал и работать как 

индивидуально, так и в группах. Особенностью этой программы является принцип спиральности. 

Этот принцип обеспечивает постепенный рост знаний и навыков от класса к классу через 

повторение, закрепление и расширение материала. Сделан вывод, что содержание программы 

создает условия для развития навыков критического мышления, функциональной грамотности, 

научно-исследовательских навыков. Таким образом, программа обновленного содержания должна 

обеспечить развитие компетенции, необходимых для современного выпускника средней школы. 
 

Abstract 

This article discusses the challenges of the modern education system of the Republic of Kazakhstan. 

Analyzed the results of the Programme for International Student Assessment (PISA) for 2012 and 2015 in 

the natural science direction, as well as the results of the Trends in Mathematics and Science Study (TIMSS) 

for 2011. Identified and justified the need to move to an updated educational content, based on the model 

of the NIS Program. The authors investigated the development of research skills of students in chemistry 

classes as part of the updated educational content. It is assumed that the chemistry program prepares a 

functionally literate student who knows how to think, research, conduct experiments, who knows how to 

apply his creative potential in his work and work both individually and in groups. A feature of this program 

is the principle of helicity. This principle provides a gradual growth of knowledge and skills from class to 

class through repetition, consolidation and expansion of the material. It is concluded that the content of the 

program creates conditions for the development of critical thinking skills, functional literacy and research 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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skills. Thus, the updated content program should ensure the development of the competencies required for 

a modern high school graduate. 

 

The 21st century is rightfully considered the era of rapid technological 

development. Every day, science brings a variety of innovations and it is very difficult 

to stay in the “trend” of these innovations. Raising a generation able to adapt to these, 

one might say, “rapid” changes is an important task of modern education. N.A. 

Nazarbayev in the message “Kazakhstan's Way - 2050: Common Goal, Common 

Interests, Common Future” emphasizes the importance of educating a competitive 

generation with skills of critical thinking, independent search and in-depth analysis of 

information. Therefore, our educational system should offer not only a set of theoretical 

knowledge, but also instill research skills and the ability to apply their abilities in real 

life [1].  

Training competable specialists is one of the priorities of Kazakhstan education. 

Its foundation is laid and formed in secondary school, where students, that is, future 

cadres, receive initial knowledge. In the future, businessmen, politicians, scientists, 

economists, teachers, doctors and the military should grow out of these students. And 

the success of the learning process will largely depend on what knowledge and skills 

these students have gained during the training, and what abilities they have at the exit 

from the secondary education institution.  

According to the results of the Programme for International Student Assessment 

(PISA) research in 2012 in the natural science direction, schoolchildren of Kazakhstan 

were in 52nd place among 70 participating countries [2]. And according to the results 

of the Trends in Mathematics and Science Study (TIMSS), our students demonstrate 

quite good results [3]. The PISA study assesses the ability to use the knowledge and 

skills acquired in school for solving a wide range of real-life tasks in various spheres of 

human activity, as well as interpersonal communication and social relationships. It can 

be concluded that the results of Kazakhstan’s participation in PISA and TIMSS in 2012 

show that in schools of our country they gave strong theoretical knowledge, but did not 

impart skills of using them in real life situations. In 2015[4],[5], the PISA study also 

involved 15 schools - branches of the AEO Nazarbayev Intellectual Schools. In 2015, 

according to the PISA results, Kazakhstan was on the 42nd place among 80 participating 

countries. Based on these data, preliminary conclusions can be made about the positive 

impact on the results of NIS participation, since these schools are trained through the 

NIS program in a more degree of higher-order skills, including analysis, evaluation and 

synthesis [6]. 

In 2017, the schools of Kazakhstan began a gradual transition to the updated 

content of education. The chemistry program of the updated educational content, based 

on the NIS Program model, involves the preparation of a functionally competent student 

who knows how to think, research, conduct experiments, who knows how to apply his 

creative potential in work and work both individually and in groups. A feature of this 

program is the principle of helicity. This principle provides a gradual growth of 

knowledge and skills from class to class through repetition, consolidation and expansion 

of the material. For example, the unit "Atomic structure". In the seventh grade, the 

structure of the atom, the composition of the nucleus, and isotopes are studied. In the 

eighth grade - the electronic structure of the atom, the movement of electrons in the 
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atom, ions. In the ninth grade, nuclear reactions. In the eleventh class - the identification 

of elements using a mass spectrometer. Another feature of the program is to focus the 

attention of students on the goals that need to be achieved, and not on topics. This 

ensures the transparency and accessibility of the assigned tasks and allows for self-

assessment at the end of training, that is, in fact, at the end of each lesson. The presence 

of "cross-cutting themes" provides the concept of the integrity of education, shows 

interdisciplinary communication. For example, the seventh grade program includes 

sections on the study of the state of matter and geography of minerals, while in the 

twelfth grade, topics such as “The role and use of enzymes”, “DNA structure”, “Genetic 

bases of various diseases” are studied. 

Research involves participation in discussions and the ability to defend their point 

of view. In the process of studying chemistry according to the program of updated 

content, conditions are created that promote the development of language skills of 

students. In the medium term plan, a series of useful phrases is offered for each section. 

These phrases help inculcate skills in the proper use of chemical concepts and terms in 

speech and writing to substantiate their conclusions and conclusions. From the above, 

we can conclude that the content of the program creates conditions for the development 

of critical thinking skills, the development of functional literacy, research skills. Thus, 

the updated content program should ensure the development of the competencies 

required for a modern high school alumnus. 

Today, chemistry is a fairly extensive field of natural science, that many of its 

sections are essentially quite independent, although closely interrelated scientific 

disciplines. Chemistry is also closely related to the study of industrial technological 

processes. Chemistry underlies the vast majority of processes on the planet. And 

therefore, we observe discoveries in the fields of chemistry every year. This is especially 

true in connection with the growing concern in terms of the ecological state of our planet. 

This means that the development of natural science cannot go without the development 

of chemical competencies and the study of chemistry plays a special role in the learning 

process. 

School chemistry course involves the study of a sufficiently extensive theoretical 

material. But since chemistry is the science of studying compounds and transformations 

that occur as a result of chemical reactions, it involves a wide range of practical, 

laboratory and demonstration works. The study of discipline by traditional methods 

reduces the success of learning to almost zero. And according to the “Pyramid of 

Education” (compiled by scientists at the National Training Laboratory, Benfel, Maine, 

USA), the skills gained from the discussion (50%), performing the practice (75%) and 

transferring knowledge to other people (90%) are most firmly remembered . Students' 

research activities encompass all of the above activities, as well as stating facts, posing 

problems, finding relevant information, processing and analyzing data, and synthesizing 

a finished product or solving a problem. Thus, the organization of research activities in 

chemistry classes implies high learning outcomes. 

Research is a method of checking judgments, finding the unknown. Research can 

be used in the study of any topic of the school course, contributing to the disclosure of 

its content. The substantive basis of the research approach in teaching is the relationship 

between the content of the material being studied, the methods and forms of training, 
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and the organizational forms of study. The procedural basis of it is the scientific and 

educational, search and creative activities that contribute to the organized assimilation 

of the experience of creative activity and the creative assimilation and application of 

knowledge. 

Student research allows you to: 

 identify and study the most significant aspects of an object or phenomenon; 

 obtain reliable data on the surrounding reality; 

 provides a strong assimilation of new knowledge and their application in practice; 

 allows to get acquainted with the basics of chemical production; 

 on the basis of the perception of the study and analysis of the observed 

phenomena, form pupils' perceptions and then concepts of chemistry courses; 

The result of the work done: 

 motivation for learning activities is  increased; 

 the quality of the educational process is changing due to the research of research 

and development technologies (community); 

 interest of students in the subject of chemistry is increased; 

 skills in processing laboratory results are  improved ; 

 students became more independent in their knowledge acquisition activities; 

 in the process of integrating students' educational and extracurricular activities, 

their outlook expanded; 

 learning success is improved (quality by 10%); 

 intellectual growth is observed. 

Many inventions are created in the process of large research work, which is 

accompanied by failures and success. But the successful result, as a rule, negates the 

difficulties encountered on the way. And the person becomes much stronger. Planning 

lessons with the organization of student research activity will create a situation of 

intellectual difficulty for the student, deciding which student will go through all the 

stages of research activities. Thus, students develop critical thinking skills and 

functional literacy. And such a student will be ready for any life situations, as solving 

educational problems will have the skills of finding a solution to problems. And in this 

person, perhaps in the future, we will see a competitive, critically thinking, active, 

educated citizen of our country. 
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Аңдатпа 

Біздің басымдықтар тізімінде мақсат қою әрқашан бірінші орынға ие. Мақсаттар ұйымның 

болашақ жағдайын түсінуге, оның қызметіне мән беруге және ұжымның бірігуіне мүмкіндік беретін 

бірқатар маңызды функцияларды орындайды. Басшының мақсаттардың құрылымы мен 

типологиясын білуі сапалы өзгерістердің міндеттерін тиімді шешуге мүмкіндік береді. 

 

Аннотация 

Целеполагание занимает одно из первых мест в списке наших приоритетов. Цели выполняют ряд 

важных функций, которые позволяют нам понять будущее состояние организации, придают смысл 

ее деятельности, способствуют интеграции коллектива. Знание руководителем структуры и 

типологии целей позволит эффективно решать задачи качественных преобразований.  

 

Abstract 

The goal-setting is one of the main in our list of priorities. Goals perform several important functions that 

help us understand the future state of the organization, make sense to their activities, and contribute to the 

team integration. The principal’s acknowledgement of goal structure and typology helps to solve 

assignments of qualitative changes. 
 

В условиях модернизации образования активно обсуждаются требования к 

личности руководителя. В различных организациях образования процесс 

управления протекает по-разному. Основную роль играет содержание процесса 

управления, которое определяется его целями, принципами, методами, 

функциями, а также структурой.  

В современной психолого-педагогической литературе существует много 

разнообразных классификационных схем функционального состава управления. 

Для более полной характеристики рассматриваемого вопроса были изучены 

работы Б.Ф.Ломова, Д.Мерсера, М. Маркова. В результате было выявлено, что 

состав управления, в основном, предполагает пять стадий, каждая из которых 

предполагает определенные процедуры, действия и операции: осознание 

https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf
https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf
http://iac.kz/sites/default/files/nac_otchet_pisa-2015_final.pdf


 

42 
 
 

проблемы и необходимости ее решения, формулирование цели; сбор и обработка 

информации под реализуемую цель; трансформация описательной информации в 

командную, принятие решения как проекта будущего действия; организация 

выполнения принятого решения; анализ, обобщение и оценка достигнутого 

результата. Приведенный анализ и оценка выявляют новые проблемы и дают 

начало новому управленческому циклу.  

Остановимся более подробно на целеполагании, так как данная функция 

является системообразующей. Рассмотрим разновидности целей, уровни 

целеполагания и их проявления. Следует отметить, что для любого руководителя 

важно уметь ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией его 

профессиональных функций, планировать мероприятия, разрабатывать стратегии 

развития, оценивать качество планов развития школы и определять приоритеты 

совершенствования планирования.  

В этом контексте представляется весьма актуальным тот факт, что типичная 

ошибка некоторых руководителей школ заключается в том, что они начинают 

процесс целеполагания не с анализа проблем, а непосредственно с формулировки 

целей. Следует отметить, что целеполагание, производимое на научной основе, 

проектирует научное целеосуществление: от качества первого зависит 

результативность последнего. Поэтому постановка целей на основе 

педагогического анализа с их последующей декомпозицией (разложением на 

более частные, конкретные, промежуточные цели) является важнейшим 

исходным условием эффективности управленческой деятельности. 

Современные исследователи сходятся во мнении, что целеполагание – 

процесс формирования цели, осуществляемый на основе анализа ситуации, 

выявления потребностей и интересов, подлежащих удовлетворению; определения 

имеющихся для этого ресурсов (В.И.Зверева,1997).  

Как правило, цель является «образом ожидаемого результата» с 

фиксированным временем его получения, с возможностью его получения в 

желаемые сроки, мотивирующего субъект действовать в направлении его 

достижения, операционально определенного, т. е. заданного так, что всегда можно 

сравнить фактически полученный результат с ожидаемым. Это конкретный, 

охарактеризованный качественно, а где необходимо количественно, образ 

ожидаемого результата, которого школа реально может достичь к четко 

определенному моменту времени. 

Кроме того, эффективность процесса целеполагания детерминируется 

следующими факторами:  

- осознанием целей как ожидаемого состояния учебно-воспитательного 

процесса (что планируется достичь к определенному сроку); 

- выявлением реальных условий их осуществления (какие условия для этого 

необходимы); 

- оценкой возможностей всех и каждого члена коллектива при реализации 

целей и создании необходимых для этого условий (есть ли возможность для 

обеспечения условий); 

- вычленением способов достижения поставленных целей (каким способом 

все это можно осуществить). 
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Остановимся на типах целей. Возьмем за основу типологию целей школы 

(организации), предложенную Ч. Перроу (см. рис. 3). 

Официальные цели определяют общее назначение школы, как это 

описывается в уставе школы. Абстрактные, идеальные цели, которые 

формулируются в качественных терминах, имеют внешнюю направленность, т. к. 

создают организации определенный имидж в обществе. Примером таких целей 

являются социальный заказ и миссия школы. 

 

 

Рисунок 1 - Типы организационных целей 

 

Руководителю школы необходимо учитывать, что раньше социальный заказ 

задавался сверху. Сегодня общеобразовательные школы получили 

самостоятельность в выборе собственных приоритетов и целевых установок. 

Именно с этим обстоятельством связано появление нового управленческого 

феномена – миссии школы. Термин «миссия» многими руководителями 

ассоциируется с неким общим для всех учреждений благородным призванием. 

На самом деле в управленческой теории миссия школы характеризуется 

вполне определенными признаками и имеет следующие особенности 

(П.Карстанье, 1995): 

- выражает общие ценности и взгляды; 

- связана с культурой школы; 

- поддерживается всеми людьми, отвечающими за образование в школе;  
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- имеет определенные последствия для организации и стиля обучения; 

- направляет процесс принятия решений; 

- формулируется таким образом, чтобы можно было оценить, была ли 

реализована миссия и в какой степени. 

Однако миссия как цель «генеральная» не реализуется сама по себе, а может 

быть достигнута только через цели оперативного и операционного уровней 

(рис.1). 

Оперативные цели исходят из действительной политики школы и 

указывают, что организация на самом деле пытается сделать в зависимости 

оттого, что было заявлено в официальных целях (миссии). Данные цели имеют 

внутреннюю направленность, обычно малоизвестны внешнему миру, 

чрезвычайно важны для членов организации, т.к. определяют основные 

направления их деятельности. Структура целей данного уровня отражена на 

рисунке 1. 

Оперативные цели определяют основные направления реализации целей 

высокого уровня, не являются достаточно диагностичными, т.к. не указывают, 

какими конкретными способами будут достигнуты. Реализация целей 

оперативного уровня достигается через достижение целей другого уровня – 

операционных.  

Операционные цели. Если цели оперативного уровня отвечают на вопрос 

«что?» (что организация будет предпринимать, чтобы реализовать миссию), то 

операционные – на вопрос «как?» (какими конкретными способами будет 

реализовано определенное направление). Ключевым словом при переводе 

оперативной цели в операционную может стать предлог «через». Цели третьего 

уровня детальны, диагностичны, определяются на основе ресурсного анализа, 

направлены на конкретных исполнителей, могут описываться не только в 

качественных, но и количественных показателях.  

Иначе говоря, операциональные цели – это SMART-цели, критериями 

которых являются: конкретность, измеряемость, достижимость, 

актуальность и ограниченность во времени. Критерии SMART – мнемоническая 

аббревиатура, используемая для определения целей и постановки задач. Впервые 

термин был употреблен в 1965 г. в работе П. Мейера, который изучал 

проблематику эффективного менеджмента.  

Тому, кто хочет достичь поставленных целей, необходимо большие 

стратегические цели представлять всегда в виде целей ближних, конкретных. А 

для этого дальнюю, «генеральную» цель надо расчленить на эти ближние. Такая 

операция называется «декомпозицией», или «построением дерева целей». 

Своеобразной конкретизацией этих правил построения «дерева целей» 

может быть алгоритм формулировки целей (Дж.Л.Морриссей, 1979). Правильная 

формулировка целей управления должна начинаться с глагола неопределенной 

формы или повелительного наклонения, характеризующего выполняемое 

действие, и отражать следующие основные положения: 

− конкретизировать требуемый конечный результат; 

− конкретизировать заданный срок достижения цели; 
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− конкретизировать максимальную величину допустимых затрат сил, 

средств, времени, энергии; 

− отвечать непосредственно целевому назначению и функциональным 

обязанностям данного исполнителя; 

− быть понятой всем, кто будет работать для её достижения; 

− быть реальной и достижимой, но не легкой; 

− быть реализуемой в пределах ожидаемого бюджета времени; 

− фиксироваться в письменном виде. 

Сущность вышеизложенного сводится к тому, что технология целеполагания 

- это логически обусловленная последовательность этапов и действий. 

Эффективный руководитель стремится безошибочно реализовать 

последовательность действий при целеполагании. Собственные наблюдения и 

специальные исследования в этом плане показали, что существуют несколько 

этапов целеполагания. 

1. Выявление потребностей и проблем на основе анализа и синтеза 

информации о состоянии школы (аудит). Сущность проблемы всегда в 

противоречии, например, в разрыве между фактическим (существующим) и 

идеальным (желаемым) состоянием системы (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Технологическая основа целеполагания 

 

2. Анализ возможностей. 

3. Принятие решения по следующим вопросам: Что является самым важным? 

Какие возможные препятствия необходимо исключить? Как принятые вами 

управленческие решения повлияют на сотрудников? 

4. Выбор действий, обеспечивающий ожидаемый результат. 

5. Уточнение цели. 

6. Установление временных этапов. 

7. Контроль результатов и достижения целей через обратную связь, 

коррекцию действий. 

В итоге рассмотрения данного вопроса можно сказать, что знание 

технологических этапов целеполагания может стать контрольным средством для 

прояснения руководителем целей развития школы, качества управленческих 

действий. Следует подчеркнуть, что развитие и совершенствование 

управленческих навыков позволит руководителю непрерывно повышать 

интеллектуальный и личностный потенциал, эффективность собственной 

деятельности, конструктивно взаимодействовать и гармонично строить 

социальные отношения, повышать удовлетворенность своей профессиональной 

жизнью. 
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Аңдатпа 

Мақалада болашақ мұғалімдердің заманауи мектептердегі инновациялық қызметтерге 

дайындығын қалыптастырудың педагогикалық шарттары туралы айтылған. Автор болашақ 

педагогтердің мектептегі педагогикалық практика кезеңінде инновациялық қызметке 

дайындығын қалыптастыру моделін ұсынады, мектепте студенттермен жұмыс жасаудың 

компоненттерін, дайындық шарттарын, қағидалары мен тәсілдерін анықтайды. Болашақ 

мұғалімдердің мектептегі инновациялық қызметке дайындығын қалыптастырудың 

педагогикалық шарттарының нәтижелілігін зерттеу үшін әзірленген әдістемелер кешені болашақ 

мұғалімдердің инновацияны қолдануға деген көзқарасын, олардың инновация саласындағы білім 

деңгейін, шығармашылық әлеуетін, іс жүргізу іскерлігін бағалауға мүмкіндік береді. Студенттердің 

инновациялық қызметке дайындығын қалыптастыру моделін енгізу бойынша қалыптастырушы 

эксперимент барысында алынған мәліметтер белгілі бір педагогикалық жағдайлардың тиімділігі 

туралы қорытынды жасауға мүмкіндік береді. 

 

Аннотация 

В статье говорится о педагогических условиях формирования готовности будущих учителей к 

инновационной деятельности в современной школе. Автор предлагает модель формирования 

готовности будущих педагогов к инновационной деятельности в период их педагогической 

практики в школе, определяет компоненты, условия готовности, принципы и способы организации 

работы со студентами в школе. Разработанный комплекс методик для изучения результативности 

педагогических условий формирования готовности будущих учителей к инновационной 

деятельности в школе, позволяет оценить отношение будущих учителей к применению инноваций, 

уровень их знаний в области инноватики, творческого потенциала, процессуальных умений.  

Данные, полученные в ходе формирующего эксперимента по внедрению модели формирования 

готовности студентов к инновационной деятельности, позволяют сделать вывод об эффективности 

определенных педагогических условий. 

 

Abstract 

The article refers to the pedagogical conditions for the formation of the readiness of future teachers for 

innovative activity in a modern school. The author offers a model for the formation of future teachers' 
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readiness for innovative activities during their pedagogical practice at school, defines components and 

conditions of readiness, principles and ways of organizing work with students at school. The developed set 

of methods for studying the effectiveness of pedagogical conditions for the formation of future teachers' 

readiness for innovative activities in the school allows us to assess the attitude of future teachers to the use 

of innovations, their level of knowledge in the field of innovation, creative potential, and process skills. The 

data obtained during the formative experiment on the introduction of a model for the formation of students' 

readiness for innovative activities allow us to conclude that certain pedagogical conditions are effective. 

 

Большинство школ, в том числе и Назарбаев Интеллектуальные школы, 

испытывают дефицит кадров, способных работать в условиях организационных и 

содержательных изменений, которые происходят в настоящее время в школах 

республики.  

В высших педагогических учебных заведениях страны ведется работа, 

направленная на формирование знаний, умений, навыков, качеств будущего 

учителя, необходимых ему для работы в режиме инноваций. 

Однако наблюдение за будущими учителями, студентами 3-го и 4-го курсов, 

в период их производственной практики в школе позволяет сказать, что все еще 

существует тенденция подготовки «знающего будущего педагога», то есть 

вооруженного системой знаний, а не педагога, «подготовленного к решению 

жизненных проблем», способного интеллектуально и нравственно 

саморазвиваться, творчески мыслить и преобразовывать действительность, 

успешно работать в инновационных педагогических проектах в школах [1]. 

Вместе с тем включение молодого педагога в инновационный процесс часто 

осуществляется спонтанно, без анализа и учета его профессиональной и 

личностной готовности к инновационной педагогической деятельности. Это 

усложняет процесс их адаптации, профессионального становления и роста в 

условиях новой образовательной ситуации. В связи с этим актуальным остается 

вопрос формирования готовности будущих учителей к инновационной 

деятельности. 

В последнее время в период производственной практики студентов в 

процессе подготовки резерва педагогических кадров администрации школ 

сталкиваются с противоречиями между: 

 потребностью в учителе, способном к активной инновационной работе в 

современных условиях, и недостаточной теоретической и практической 

подготовленностью будущих учителей к ее осуществлению; 

 репродуктивным характером подготовки будущего учителя и 

необходимостью продуктивной педагогической деятельности в условиях работы 

в режиме инноваций; 

 пониманием администрацией инновационных школ важности подготовки 

будущих кадров, готовых к внедрению новшеств в период прохождения ими 

непрерывной педагогической практики и отсутствием разработанных 

организационных и педагогических условий в школе для формирования их 

готовности. 

Данные противоречия позволили нам определить проблему, объект, предмет 

и цели исследования. Проблема исследования заключается в определении 

педагогических условий формирования готовности будущих учителей к 

инновационной деятельности в современной школе. Объектом исследования 
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стала инновационная деятельность в современной школе, а предметом 

исследования – педагогические условия формирования готовности будущих 

учителей к инновационной деятельности. Цель исследования заключается в 

теоретическом обосновании и в экспериментальном подтверждении 

результативности педагогических условий формирования готовности будущих 

учителей к инновационной деятельности. 

Для достижения цели были использованы теоретические (анализ психолого-

педагогической литературы, диссертационных исследований, синтез, 

моделирование) и эмпирические (открытые, опосредованные наблюдения, 

анкетирование, опрос, констатирующий и формирующий эксперимент, анализ, 

описание и графическая интерпретация данных) методы исследования. 

Инновационная деятельность – это деятельность, направленная на решение 

комплексной проблемы, порождаемой столкновением сложившихся и еще только 

становящихся норм практики либо несоответствием традиционных норм новым 

социальным ожиданиям [2]. Инновационная деятельность – это отказ от штампов 

и стереотипов в учебно-воспитательном процессе, мобильное реагирование на 

вызовы, возникающие в ходе решения учебно-воспитательных задач. Сама 

инновационная деятельность помогает преодолевать «барьеры» инновационной 

деятельности учителей, когда педагогу необходимо выйти из зоны комфорта, 

известных и привычных способов решения профессиональных задач, стереотипов 

поведения, мышления, социальной и общественной жизни [3]. 

Когнитивные психологические барьеры перед новым возникают при 

отсутствии знаний о нем, невосприимчивости к новизне и способствуют 

возникновению пассивного противодействия. Регулятивные психологические 

«барьеры» – это активное противодействие нововведениям, которое проявляется 

в недоверии к инициаторам, к руководству, предлагающему эти нововведения [4]. 

Распространенным «барьером» инновационной деятельности является 

«барьер» творчества: конформизм, желание не отличаться в поступках и 

суждениях от других педагогов, преобладание ориентации на избегание неудач, 

личная тревожность и неуверенность в себе, заниженная самооценка, 

психологическая инерция мышления [5]. 

Мы определяем готовность к инновационной деятельности как комплекс 

профессионально-личностных качеств, которые обеспечивают эффективное 

решение образовательных задач в области инноватики. Чтобы выйти на 

инновационный уровень педагогической деятельности, учителю необходимо 

личностное осмысление и специальные профессиональные и предметные знания, 

умения и навыки. Они обеспечивают возможность увидеть проявление общих 

закономерностей в педагогическом процессе и осуществлять новые способы 

деятельности. Поэтому готовность к инновационной деятельности необходимо 

формировать в рамках обучения в высшем учебном заведении и при прохождении 

производственных педагогических практик. 

В течение 6 лет наша школа принимает студентов местного педагогического 

вуза. Основная цель данного мероприятия для нас – это подготовка собственных 

будущих кадров, которые бы смогли пройти конкурсный отбор. Поэтому на 

протяжении первых трех лет с открытия школы шел процесс понимания, как 
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сделать так, чтобы получить по окончании педагогической практики «своего» 

учителя, готового к инновационной работе, мобильного, способного быстро 

реагировать на вызовы.  

Анализ литературных источников [6; 7] и результатов педагогической 

практики студентов позволил нам предположить, что основными условиями 

формирования готовности будущих педагогов к инновационной деятельности 

является обеспечение их учителями-наставниками с высоким уровнем 

сформированной готовности к инновационной деятельности; обеспечение 

возможности развития процессуально-когнитивных знаний, умений, навыков 

будущих педагогов в процессе их сотворчества с учителями-наставниками [8; 9], 

разработка и внедрение средств и содержания обеспечения формирования 

готовности будущего педагога к инновационной деятельности в школе.  

Нами разработана модель формирования готовности будущих учителей к 

инновационной деятельности и программа подготовки, которые мы реализуем в 

ходе педагогической практики студентов 3-х и 4-х курсов. Проектируя 

структурно-содержательную модель формирования готовности будущего учителя 

к инновационной деятельности в школе, мы опирались на определение, 

представленное Е.В. Романовым: «Обобщенный, абстрактно-логический образ 

конкретного феномена педагогической системы, который отражает и репрезентирует 

существенные структурно-функциональные связи объекта педагогического 

исследования, представленный в требуемой наглядной форме и способный давать 

новое знание об объекте моделирования» [10]. 

Наша модель включает в себя организационную структуру поддержки 

будущих учителей. Важными составляющими модели формирования готовности 

будущего учителя к инновационной деятельности в школе являются компоненты 

готовности. Мы выделили мотивационный, когнитивный, креативный и 

процессуальный компоненты готовности учителя к инновационной деятельности 

и их уровни сформированности (высокий, средний, низкий). Определенные нами 

критерии уровней мы рассматриваем как признаки сформированности готовности 

к инновационной образовательной деятельности и как исходный момент для 

определения уровня подготовленности будущих учителей. Данные компоненты 

развиваются в результате созданных условий.  

Содержание подготовки будущего педагога к инновационной работе в школе 

определялось с учетом современных направлений развития процессов инноваций 

в отечественной и зарубежной системе образования [11]. Содержание 

разработанной программы включало в себя обзор и изучение вопросов 

инновационных методов преподавания и новых педагогических концепций, 

инновационных подходов в исследовании практики учителя, планировании, 

преподавании, оценивании, развития навыков рефлексии и лидерских навыков 

учителя, одаренности учащихся. Важным компонентом модели готовности 

будущего учителя к инновационной деятельности является мониторинг 

готовности. Предметом данного мониторинга является сама готовность будущего 

педагога, ее уровень. Модель включает стартовую и итоговую диагностику 

уровня сформированности готовности будущих учителей к инновационной 

работе в школе. Промежуточная экспресс-диагностика осуществляется 
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педагогами-наставниками в процессе сотворчества с подопечными и позволяет 

вносить изменения в их маршрут развития. 

Нами разработан комплекс из 10 методик для изучения результативности 

педагогических условий формирования готовности будущих учителей к 

инновационной деятельности в школе. Используемый инструментарий 

мониторинга уровня готовности к инновационной деятельности позволил нам 

оценить отношение педагогов и будущих учителей к применению инноваций, 

уровень их знаний в области инноватики, творческого потенциала, 

процессуальных умений. Критерии оценки фиксировались и интерпретировались 

на основе конкретных объективных показателей. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась в Назарбаев 

Интеллектуальной школе химико-биологического направления г. Павлодара и в 

средней общеобразовательной школе № 39. Экспериментальную группу 

составили 24 студента-практиканта, 30 учителей-менторов и 15 кураторов 

Назарбаев Интеллектуальной школы, оказывавших поддержку студентами в 

период производственной практики. В контрольную группу вошли 10 учителей-

менторов и 10 студентов-практикантов, проходивших педагогическую практику в 

средней общеобразовательной школе № 39. 

Анализ результатов диагностики мотивационной готовности будущих 

учителей показал, что у большинства из них преобладала общежитейская 

направленность личности, связанная с необходимостью решения проблем 

улучшения материального положения в будущем. Только 30% будущих педагогов 

осознавали необходимость инновационной работы и были готовы к преодолению 

трудностей в процессе ее реализации. Низкий процент будущих учителей были 

уверены в успехе своей деятельности. Преимущественными барьерами участия в 

инновационной деятельности являлось отсутствие у будущих педагогов знаний и 

опыта работы, социальные барьеры (заработанная плата и отношение общества к 

профессии учителя). После эксперимента по реализации модели в течение 

педагогической практики мы наблюдали положительные изменения в 

мотивационном компоненте. В два раза возрос процент будущих педагогов 

экспериментальной группы, мотивированных на работу в школе. На 10% возросло 

число респондентов экспериментальной группы, имеющих средний уровень 

готовности, и появилось 12% будущих учителей с высоким уровнем готовности к 

инновационной деятельности в школе. Увеличилось число респондентов 

экспериментальной группы, готовых заниматься инновационной работой в школе 

и значительно уменьшился процент опрошенных экспериментальной группы, 

имеющих барьер отсутствия знаний и опыта работы в инновационном режиме.  

Чтобы установить уровень когнитивной готовности будущих учителей и 

учителей-наставников к инновационной деятельности, в школе был проведен 

разработанный тест определения качества предметных знаний, необходимых для 

реализации NIS-Program. Все участники анкетирования, будущие учителя, 

испытывали серьезные затруднения при ответе на вопросы анкеты, посвященной 

пониманию отличия традиционной и инновационной технологии обучения, 

имели уровень ниже среднего методологической культуры, низкий уровень 

процессуального компонента готовности к инновационной деятельности и 
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предметных знаний. Результатом формирующего эксперимента стало увеличение 

количества будущих учителей экспериментальной группы, выполнивших 

предметный тест более чем на 50%, в умении объяснить разницу между 

традиционной и инновационной технологией обучения. 

Входной мониторинг креативного компонента готовности показал средний 

уровень развития творческого потенциала и способности проявления 

креативности в будущей профессиональной деятельности. Результаты 

формирующего эксперимента позволили нам сделать вывод о том, что в 

экспериментальной группе значительно уменьшилось количество респондентов, 

имеющих низкий уровень креативности, увеличился процент будущих учителей 

со средним уровнем креативности и появились респонденты, которые считают, 

что у них высокий уровень творческих способностей. У респондентов 

контрольной группы способность к творческой работе не изменилась 

существенно после педагогической практики. 

Процессуальный компонент готовности изучался посредством применения 

анкетирования на уровне развития основных компетенций современного учителя. 

Анализ результатов входного мониторинга свидетельствовал о низком уровне 

сформированности данных компетенций и, следовательно, низком уровне 

процессуальной готовности будущих учителей. В процессе реализации 

педагогических условий удалось создать развивающую среду для будущих 

учителей, которая способствовала становлению процессуальных умений 

респондентов, необходимых для работы в инновационном режиме. 

Подтверждением этому являются наблюдения учителей-менторов, самоанализ 

деятельности будущих учителей по итогам практики, результаты повторного 

анкетирования респондентов по окончании формирующего эксперимента. За 

период практики в 2-4 раза у респондентов экспериментальной группы и в 2-3 раза 

у опрошенных контрольной группы вырос процент развития ключевых 

компетенций, определяющих процессуальные умения. Сто процентов 

опрошенных экспериментальной группы указали на средний уровень развития 

процессуальных умений. 80 процентов респондентов контрольной группы имеют 

верхний предел низкого уровня процессуальной готовности.  

Таким образом, данные, полученные в ходе формирующего эксперимента, 

позволяют нам сделать вывод о том, что формирование готовности будущих 

учителей к инновационной деятельности в современной школе будет 

эффективным при соблюдении определенных педагогических условий. 

Содержание реализуемой модели легло в основу программы педагогической 

практики студентов местного педагогического университета.  
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Аңдатпа 

Мақалада автордың жоғарғы сынып оқушылары арасында себеп-салдар байланысын орнату, 

экспериментті модельдеу, деректер мен нәтижелерді талдау, бағалау, кіріктірілген тапсырмаларды 

шеше білу қабілеттерін дамытуға бағытталған «The flipped science Lab» әдістемелік тәсілін қолдану 

тәжірибесі сипатталады. Автор осы әдістемелік тәсілдің дайын нұсқаулық бойынша практикалық 

жұмыстарды орындауда дәстүрлі тәсілдерімен салыстырған кездегі артықшылықтарын 

сипаттайды және емтихан жұмысының практикалық компонентін орындау сапасының 
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динамикасы мен оқушылардан сұрау жүргізу арқылы аталған тәсілдің тиімділігін дәлелдейді. 

Автор 11-12 сыныптарда оқитын мектеп оқушылары арасында зертханалық жабдықтар және 

құралдармен жұмыс істеу, өлшеудің нақты нәтижелерін алу, эксперимент нәтижелерін графикалық 

түрде ұсыну қабілеттері қалыптасқан жағдайда «The flipped science Lab» әдістемелік тәсілін 

қолданудың орындылығын негіздейді. 

 

Аннотация 

В статье описывается опыт применения разработанного автором методического приема «The flipped 

science Lab», направленного на развитие у учащихся старшей школы навыков установления 

причинно-следственных связей, моделирования эксперимента, интерпретации, оценки данных и 

результатов, умения решать интегрированные задачи. Автор описывает преимущества данного 

методического приема в сравнении с традиционным способом выполнения практических работ по 

готовой инструкции и доказывает эффективность на основе анализа динамики качества 

выполнения практического компонента экзаменационной работы и опросов учащихся. Автор 

обосновывает целесообразность применения методического приема «The flipped science Lab» в 11–

12-х классах, если у учащихся основной школы сформированы умения работать с лабораторным 

оборудованием и веществами, получать точные результаты измерений, представлять результаты 

эксперимента в графическом виде.  

 

Abstract 

The article describes the experience of applying the methodology developed by the author, «The flipped 

science Lab». It is aimed at developing high school students' skills in establishing causal relationships, 

modeling an experiment, interpreting, evaluating data and results, and the ability to solve integrated 

problems. The author describes the advantages of this methodological technique in comparison with the 

traditional way of doing practical work according to ready-made instructions. The article also provides 

evidence for the effectiveness of this approach based on the analysis of the dynamics of the quality of the 

practical component of the exam paper and student surveys. The author substantiates the appropriateness 

of applying the methodology "The Flipped Science Lab" in grades 11-12, if secondary school students have 

the skills to work with laboratory equipment and substances, obtain accurate measurement results, and 

present the experimental results in graphical form. 

 

Введение  
Одной из особенностей организации образовательного процесса в Назарбаев 

Интеллектуальных школах является его практическая направленность. Учащиеся 

старшей школы, которые выбирают изучение химии на углубленном уровне, 

должны иметь (в соответствии с A-level) хорошо развитые навыки проведения 

исследовательской работы, практического эксперимента, уметь выдвигать 

гипотезы и находить аргументы в поддержку гипотез; записывать и обрабатывать 

результаты измерений; представлять результаты эксперимента в графическом 

виде; использовать приборы, оборудование и материалы; проводить наблюдения 

и измерения с необходимой точностью, интерпретировать и оценивать 

экспериментальные данные, то есть практические навыки планирования, анализа 

и оценки эксперимента [1].  

Целью исследования стало выявление эффективности применения 

методического приема «The flipped science Lab» для развития навыков 

моделирования, интерпретации и оценки результатов практических работ у 

учащихся. 

Для достижения цели были использованы следующие методы: 

 теоретические (анализ психолого-педагогической и методической 

литературы по развитию навыков исследования у учащихся в ходе выполнения 

экспериментальных работ, анализ статистических данных); 
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 эмпирические (опрос, констатирующий и формирующий эксперимент, 

графическая интерпретация данных). 

Методологической и теоретической основой исследования стали 

общепсихологическая теория деятельности [2], теория развития личности [3].  

Результаты исследования и их анализ  
Анализ результатов аналитического отчета об итоговой аттестации 

выпускников интеллектуальных школ в 2018 г. показал низкое качество знаний 

учащихся по итогам выполнения практического эксперимента [4].  

Для понимания причин низкой результативности выполнения 

экзаменационной практической работы и затруднений обучающихся на этом 

этапе экзамена был проведен опрос учеников 11-го класса. Результаты опроса 

показали, что 93% респондентов не испытывали затруднений при работе с 

оборудованием и веществами, 96% учащихся могли получать достаточно точные 

результаты измерений, 94% умели представлять их в графическом виде, 

используя предложенные инструкции и описания практических работ. Данные 

практические навыки были охарактеризованы нами как «сильные» навыки. 

Однако 49% респондентов отметили, что серьезные затруднения возникают у них 

при интерпретации полученных данных. 41% опрошенных учеников затруднялся 

в их оценке, а 46% испытывали трудности при выполнении интегрированных 

заданий, связанных с физикой, химией, биологией. Эти навыки мы 

охарактеризовали «слабыми» навыками. 

Анализ результатов входного опроса позволил нам предположить, что одной 

из причин неуспеха учащихся в интерпретации и оценке полученных 

экспериментальных данных может быть выполнение заданий учениками по 

готовым инструкциям, концентрации их внимания на пошаговом «рецепте» 

выполнения эксперимента. Это, безусловно, обеспечивает совершенствование 

навыков работы с лабораторным оборудованием, повышает точность измерений, 

знакомит с процедурой выпускного экзамена, но не всегда способствует развитию 

самостоятельности мышления, навыков планирования, пониманию причинно-

следственных связей в содержании работы, умений прогнозировать результаты и, 

как следствие, вызывает затруднение в анализе и оценке полученных данных [5]. 

Чтобы помочь ученикам справиться с имеющимися проблемами, мы 

разработали методический прием «The flipped science Lab». Суть его заключается 

в самостоятельном написании учениками содержания практических работ по 

сформулированной цели (подбор оборудования и реактивов, ход работы, 

формулировка расчетных и интегрированных заданий и заданий, направленных 

на оценку результатов с учетом техники безопасности и степени достижения цели 

работы) по предлагаемым спецификациям. Обязательной составляющей данного 

приема является совместное обсуждение сконструированных группами вариантов 

практических работ, взаимооценка содержания согласно требованиям 

спецификации и поиск наиболее оптимального варианта для достижения цели. 

Соотношение времени реализации «The flipped science Lab» к традиционному 

выполнению практической работы учащимся составляет 1:1. Но в отличие от 

традиционного способа проведения практической работы по готовой инструкции, 

где на долю теоретического осмысления содержания практической работы 
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отводится в среднем 10–15% учебного времени, прием «The flipped science Lab» 

предусматривает соотношение теории (разработка и обсуждение вариантов 

практических работ) и практики, равное 70:30%. Мы предположили, что 

применение методического приема «The flipped science Lab» будет 

способствовать развитию навыков установления причинно-следственных связей, 

моделирования эксперимента, интерпретации, оценки данных и результатов, 

умению решать интегрированные задачи, то есть тех навыков, в которых 

учащиеся испытывали затруднения в процессе проведения практических работ. 

Эффективность применения методического приема, измерение его 

результативности определялось по динамике качества выполнения практического 

компонента экзаменационной работы в одном и том же классе после окончания 

основной и старшей школы, по результатам входного и выходного опроса 

учащихся. 

Результаты исследования, проведенного в течение 2018/19 учебного года, 

показали эффективность применения методического приема.  

Сравнение входного и выходного опросов 20 учащихся, результатов 

внешнего оценивания в 10-х и 12-х классах позволило увидеть положительную 

динамику (таблица 1). 

 
Таблица 1. Развитие «слабых» практических навыков учащихся 

Практические  

умения 

Процент выполнения заданий Изменение (%) 

2017 г. 2019 г. 

Интерпретация 

полученных данных 

51 80,4 +29,4 

Оценка данных и 

результатов 

59 83,6 +24,6 

Интегрированные 

практические задания 

54 84,7 +30,7 

 

1) в 2,5 раза уменьшилось количество учащихся, которые испытывали 

затруднения при интерпретации и оценке результатов эксперимента; 

2) в 2 раза уменьшилось количество обучающихся, имеющих 

затруднения с решением интегрированных задач; 

3) уменьшился процент обучаемых, допускающих ошибки в работе с 

лабораторным оборудованием и веществами, неточности в результатах 

измерений, в представлении результатов эксперимента в графическом виде 

(таблица 2); 

 
Таблица 2. Развитие «сильных» практических навыков учащихся 

Практические умения Процент выполнения заданий Изменение (%) 

2017 г. 2019 г. 

Работа с лабораторным 

оборудованием и 

веществами 

93 100 +7 

Получение точных 

результатов измерений  

96 97 +1 
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Представление 

результатов эксперимента 

в графическом виде 

94 100 +6 

 

4) повысился процент качества выполнения 3-го компонента 

экзаменационной работы (практического эксперимента) (таблица 3). 

 
Таблица 3. Динамика качества выполнения практического эксперимента 

Качество выполнения практического эксперимента (%) Изменение (%) 

2017 г. (10-й класс) 2019 г. (11-й класс) 

90 100 +10 

 

Заключение  
Таким образом, методический прием «The flipped science Lab» является 

эффективным средством для совершенствования таких практических навыков 

исследования у учащихся старшей школы, как интерпретация полученных 

данных, оценка данных и результатов, интегрированные практические задания.  

Его применение целесообразно на основе сформированных у учащихся 

основной школы умений работать с лабораторным оборудованием и веществами, 

получать точные результаты измерений, представлять результаты эксперимента в 

графическом виде.  
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Аңдатпа 

Мақалада озық педагогикалық тәжірибелерге негізделе отырып ұйымдастырылған сабақ зерттеу 

үдерісі баяндалады. Зерттеу барысында бірлесе жоспар құру, сабақты зерттеу, оқытудың тиімді әдіс-

тәсілдері басшылыққа алынып, оқушылардың патриоттық тәрбиесін дамытуға ықпал етті. 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена исследованию урока на основе применения передового педагогического 

опыта. В ходе исследования учителя использовали совместное планирование, исследование урока, 

эффективные методы обучения, способствующие патриотическому воспитанию учащихся. 

 

Abstract 

This article is devoted to Lesson study based on the implementation of advanced pedagogical experience. In 

the course of the research, the teachers used co-planning, Lesson study, effective teaching methods that 

foster the patriotic upbringing of students. 

 

Қазіргі таңда елімізде білім берудің жаңа технологиялары қолданысқа ие 

болып отыр. Жаңа білім стандарты мұғалімдерден жаңа әдіс-тәсілдерді, сыни 

ойлауды, топтау, бағалауды талап етеді. Демек, заманауи мұғалім оқушының 

білім деңгейі, қажеттілігі және қызығушылығын ескере отырып, білім беруі тиіс. 

Ол үшін мұғалім үнемі кәсіби біліктілігін шыңдап отыруы қажет. Ал мұғалім 

тәжірибесін жетілдірудің бірден-бір жолы – сабақ зерттеу үдерісі. Аталған мақсат 

пен міндеттерді іске асыру барысында біз қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдері 

мен өзін-өзі тану пәні мұғалімі тарапынан топ құрып, зерттеу жұмысын  жүргіздік. 

Зерттеу тақырыбымызды «Аудио-визуалды материалдар арқылы оқушылардың 

патриоттық сезімін дамыту» деп, шәкірттеріміздің ұлтжандылық қасиеттерін одан 

әрі дамытуға бағыттадық. 

«Мәңгілік ел» стратегиясының басты құндылықтарының бірі – қазақ тілінің 

мәртебесін көтеріп, күнделікті қолданыста тілімізге деген сұранысты арттыру.  

Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдерінің мақсаты – оқушыларды 

ұлтжандылыққа, қазақ тілін құрметтеуге, тілді ұлттық мұра ретінде қастерлеуге 

үйрету. 

Осы мақсаттарды орындау барысында қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен  10 О 

сынып оқушыларымен «Елбасы – ұлы тұлға» тақырыбында сабақ зерттеу үдерісі 

ұйымдастырылды.  

Сабақ келесі мәселерді басты назарға алды: оқушыларға тұңғыш 

Президентіміз Н.Ә. Назарбаевтың өмір жолы мен шығармашылығынан бағдар 

беру; оқушыларды көшбасшылыққа, адамгершілікке, жауапкершілікке тәрбиелеу. 

Сабақ сыныпты ұйымдастыру сәтінен басталды. Оқушылар пазл арқылы үш топқа 

бөлінді. Пазлда әр оқушының топтағы келесі рөлдері белгіленіп тұрды: 

көшбасшы, бағалаушы, дизайнер, ұйымдастырушы. Пазл мазмұнының көмегімен 

оқушылар тақырыпты болжап, бүгін Отан, Елбасы туралы мәлімет 

алатынымызды анықтады. Оқушылардың тақырып бойынша жасаған тұжырымды 

ойларынан елімізге деген ерекше сый-құрмет сезілді. Келесі тапсырмада 
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оқушылар «Елбасы» сөзіне қатысты сөздер тізбегін құрастырды. Өз ойларын 

«көшбасшы», «патриот», «азамат», «мықты саясаткер», «сөзге шешен», «біздің 

мақтанышымыз», «үлкен Шаңырағымыздың иесі» сөздерімен дәлелдеп, 

Елбасына тән қасиеттер мен белгілерді аша білді.  

Келесі кезекте топтық жұмыс ұйымдастырылды. Әр топқа жеке тапсырма 

берілді. Бірінші топқа мәтінді оқып, сыныпқа әңгімелеп беру тапсырмасы берілді. 

Оқушылар Елбасының балалық шағы мен кітаптары, «Мәңгілік ел»,  «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасы бойынша өз ойларын ортаға салды. 

Екінші топ қосымша ақпарат беру мақсатында Елбасының кітаптарымен 

таныстырды.Әр топ мүшесі өзіне берілген кітаптың мазмұнына шолу жасады. 

Үшінші топ суреттер бойынша әңгіме құрастырды. Оқушылар Елбасының 

балалық шағы, отбасы, шығармашылығы, демалыс сәтінен бағдар берді. 

Оқушылардың құрастырған әңгімелері қызық әрі әсерлі болды. Әр топ мүшесі 

сурет бойынша нақты ақпарат бере алды. Соңында барлық суреттерді біріктіріп, 

бір түйінді ой ұсынды. Тапсырма барысында оқушылар бірін-бірі дескриптор 

арқылы бағалады. Бағалау «Бәйге» ойыны арқылы жүзеге асты. Қорытындысында  

үш топ та бәйгеге жетті. 

Келесі кезекте бейнебан көрсетілді. Оқушылар Елбасы өмір жолынан 

ақпарат алып, топта өзара пікір алмасты. Талқылау кезінде әр оқушы өзінің ойын 

әсерлі және сенімді жеткізе білді. Сабақты бекіту кезінде оқушыларға «ПОПС» 

кестесі ұсынылды. Берілген үлгі арқылы әр оқушы өз ойын пысықтады. 

Оқушылар Отанға деген ыстық сезімін білдіріп, Елбасының қиын да жауапты 

ісіне оңды бағаларын берді. Бұл жұмыс оқушыларды тақырып бойынша ой 

қорытуға, өзіндік көзқарас білдіруге жетеледі.  

Келесі кезеңде «Ыстық орындық» әдісі қолданылды. Бір оқушы Елбасы 

рөлінде болса, қалған оқушылар тақырып бойынша сұрақ қоя білді. Сұрақ-жауап 

кезінде оқушылар сабақта алған білімдерін қолданып, нақты деректер мен 

аргументтермен дәлелдей алды. Елбасы рөлін сомдаған Никитаның жауабы әсерлі 

болды. Әсіресе, Отанына деген ерекше сезімі, мақтанышы айқын көрініп тұрды. 

Сұрақ-жауап кезеңі оқушылардың сөздік қорын молайтып, танымдық іс-

әрекеттерін арттыруға ықпал етті. Рөлдік ойын арқылы оқушылар өздерін 

қызықтыратын сұрақтарға жауап алды. 

Сабақ соңы кері байланыс әдісіне ұласты. Оқушылар «Мен өз елімнің 

патриотымын, себебі ...» деген ойды жалғастырып, алған білімдерін пысықтады. 

Оқушылардың көбі өз ойларын «себебі  біз жақсы оқимыз, тәрбиелі оқушымыз, 

тарихымызды, тілімізді құрметтейміз» деген сөздермен түйіндеді. 

Үй тапсырмасы оқушылардың алған білімдерін өз бетінше бекіту 

мақсатында берілді. «Егер мен Президент болсам,...» тақырыбы бойынша эссе 

жазу, өз алдына мақсат қою, сол мақсаттың шешімін таба білу  тапсырмасы сабақ 

мазмұнын ұшқырлап, оқушыларға қосымша ой салады деген үмітті көздеді. 

Соңында «Мен қазақпын, Қазақстанда тұрамын» әніне флешмоб 

ұйымдастырылды. Бұл сәт қатысушылардың көңіл-күйіне қуаныш пен сезім 

үндестігін  ұялатты.  

Сабақ көздеген мақсатына жетті, өйткені оқушылар теориялық білім мен 

практикалық білімді ұштастырып, өз ойларын әсерлі, сенімді жеткізе білді. 
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Оқушылар Елбасы өмір жолы мен «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», 

«Мәңгілік ел» бағдарламасынан терең мәлімет алып, өз білімдерін шыңдай түсті.  

Тапсырмалар жүйесі оқушылардың ұлтжандылық, еліне, жеріне деген құрмет,  

мақтаныш сезімдерін дамытуға септігін тигізді. 

Оқушыларға сабақтың тақырыбы мен мазмұнын меңгеру үдерісі әртүрлі 

әдістердің көмегімен жүзеге асты. Ұжымды топтастыру, кластер құру, мәтінмен 

жұмыс, ән айту, бейнеролик тамашалау сияқты тапсырмаларды орындау 

барысында оқушылардың бұл әдістермен таныс екендері байқалды. Өз ойларын 

еркін білдіріп, сыни ойлау қабілеттерін айқындай білді. Зерттеу барысында 

оқушыларымызды намысқой, жеңіске жету жолдарын білетін, бір-біріне 

сыйласымдықпен қарайтын, жауапкершілігі мол, бір-біріне көмек көрсете алатын 

тұлға ретінде таныдық. Сондай-ақ, патриоттық сезімді дамытуда қолданылатын 

ең өнімді оқыту тәсілін анықтадық. Ол – аудио-визуалды материалдармен жұмыс 

жасау. Аудио-визуалды материалдар арқылы оқушылар тақырып бойынша сөздік 

қорын молайтып, танымдық ой-өрістерін кеңейте алды. Ал  рөлдік ойындар 

оқушылардың актерлік өнерін шыңдауға септігін тигізді. Оқушылардың өздеріне 

және өзгенің жауабына берген бағалары да критерийге лайық болды. Бағалау 

кезінде білу, түсіну, қолдану, топтау, талдау үдерісі толық қамтылды.  

Зерттеу кезеңі қызықты әрі тартымды өтті. Зерттеуге қатысқан әріптестер 

арасында сенім, ынтымақтастық арта түсті. Сонымен қатар, бірлесе атқарған 

жұмыстың пайдасы мол екенін түсініп, қоғамдастықтың келесі артықшылығын 

байқадық: өзара пікір алмасу; кәсіби даму; жағымды қасиеттерді шыңдау; өзіне 

және өзгеге сыни көзқарас білдіру; өзара бағалау. Жұмыс барысында кедергілер 

де кездесіп жатты, бірақ оның шешімін дер кезінде таба білдік. 

Ендігі  мақсатымыз – оқыту үдерісінде байқаған күшті жақтарды одан әрі дамыту,  

әлсіз тұстарды түзетудің жолдарын қарастыру, нәтижеге қол жеткізу.  

 

 
Топтық жұмыс 
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Аңдатпа 

Бүкіл әлемдегі шиеленіс жағдайында біз білім беру жаһандық ойлау қабілеті бар, толеранттылық 

сезімі мен басқа адамдардың пікірін құрметтейтін азамат болып қалыптасатын оқушылардың 

дамуында маңызды рөл атқаруы керек деп санаймыз. Назарбаев Зияткерлік мектептері білім беру, 

толеранттылық, әр түрлі оқу және сыныптан тыс жұмыстар арқылы оқушылардың алуан 

түрлілігін құрметтеуге ықпал етеді. Бұл мақалада басты назар тарих пен жаһандық 

перспективалық мұғалімдердің өз сабақтарында жүргізген зерттеуіне аударылады. Осы жұмыстың 

аясында 11-сынып оқушылары «Бірлескен оқыту» топтық жұмысына жүйелі көзқарасты қолдана 

отырып тартылды. Зерттеулерге сәйкес, бұл тәсіл оқушыларға басқа адамдармен жұмыс істеуге 

және олардың көшбасшылық қабілеттерін дамытуға, төзімділік пен бір-біріне деген құрметті 

нығайтуға мүмкіндік береді. Зерттеу деректерді жинау, талдау және қорытынды жасау үшін, соның 

ішінде сұхбат пен бақылаулар үшін әртүрлі дереккөздер мен әдістерді қолданды. Зерттеу нәтижелері 

ұсынылып, тарих және жаһандық перспектива сабақтарында төзімділік пен әртүрлілікті 

құрметтеуге ықпал жасауды одан әрі жақсарту бойынша ұсыныстар беріледі. 

 

Аннотация 

С ростом напряженности во всем мире мы считаем, что образование должно играть ключевую роль 

в развитии учащихся, которые станут гражданами с глобальным мышлением, сильным чувством 

толерантности и уважения к чужому мнению. Назарбаев Интеллектуальные школы способствуют 

воспитанию, терпимости, уважению к многообразию учащихся через различные учебные и 

внеклассные мероприятия. В центре внимания этой статьи – исследование, проведенное учителями 

истории и глобальных перспектив на своих уроках. В рамках данной работы были вовлечены 

учащиеся 11-х классов с применением систематического подхода к групповой работе «Совместное 

обучение». Согласно исследованиям, данный подход дает возможность учащимся работать с 

другими людьми и развивать свои лидерские навыки, укреплять терпимость и уважение друг к 

другу. В исследовании использовались различные источники и методы для сбора данных, их 

анализа и выводов, включая интервью и наблюдения. Представлены результаты исследования и 

предложены рекомендации по дальнейшему совершенствованию пропаганды терпимости и 

уважения разнообразия на уроках истории и глобальные перспективы. 

 

Abstract 

With growing tensions all over the world, we believe that education should play a key role in the 

development of students who will become citizens with global thinking, with a strong sense of tolerance and 

respect for other people's opinions. Nazarbayev Intellectual Schools promote education, tolerance, respect 

for the diversity of students through various educational and extracurricular activities. The focus of this 

article is on a study conducted by history and global perspective teachers in their lessons. In the framework 

of this work, 11th grade students were involved using a systematic approach to the group work 

«Collaborative learning». According to studies, this approach enables students to work with other people 

and develop their leadership skills, strengthen tolerance and respect for each other. The study used various 

sources and methods to collect data, analyze it and draw conclusions, including interviews and observations. 

The results of the study are presented and recommendations are given for further improving the promotion 

of tolerance and respect for diversity in history lessons and global perspectives. 

 

Привитие и развитие ценностей у молодого поколения является одной из 

важных составляющих для здорового развития общества. Так, Елбасы Н.А. 

Назарбаев на XXIV сессии АНК принял патриотический акт «Мәңгілік ел» [1, с. 

1], который должен стать крепкой идейной основой не только Стратегии 

«Казахстан-2050», но и нерушимой, непоколебимой идейной основой государства 

в ХХI веке. Воспитательное образование Назарбаев Интеллектуальных школ 

ставит задачу сформировать у учащихся нравственные, общечеловеческие 

ценности, уметь выслушивать, считаться со своим и мнениями других людей 

(2011–2020) [2, 2], что формирует чувства терпимости, толерантности к другим 

личностям. В целях реализации общенациональной идеи «Мәңгілік ел» и 
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ценностей Назарбаев Интеллектуальных школ на уроках «Казахстан в 

современном мире» (КСМ) и «Глобальные перспективы и проектная работа» 

(ГППР) применяют различные интерактивные формы работы. 

В процессе обучения были определены следующие проблемы: планирование 

урока без учета способностей учащихся; работа над проектами без учета 

индивидуальных особенностей учащихся; проблема учащихся в умении работать 

в коллективе. Для решения данных проблем нами было проведено совместное 

исследование в действии, целью которого было использовать стратегию 

«Обучение сообща» на уроках КСМ и ГППР для развития ценностей у учащихся.  

Почему обучение сообща? 

Принимая во внимание мнение ученых, «Обучение сообща» (Cooperative 

Learning) – эффективный инструмент для развития взаимодействия между 

обучающимися [3, 21]. Участники процесса получают знания через активный 

совместный поиск информации, обсуждение и понимание смыслов. Главная идея 

«Обучения сообща» – учиться вместе, а не просто что-то выполнять вместе.  

«Обучение сообща» – это ответ на напряженные и конкурирующие культуры 

в школах, которые пропагандируют отношения у учеников в стиле «победи, 

нанеся поражение другим» [4, 16]. Соперничество за оценки и вознаграждения 

привели к тому, что ученики видят друг в друге оппонентов, нежели 

положительно настроенных коллег. ОС представляет собой безопасную 

атмосферу, которая освобождает учеников от психологического напряжения и 

давления. ОС создает положительную взаимозависимость среди учащихся в 

процессе командной работы: то, что мы можем сделать вместе, намного 

значительнее того, что мы можем сделать по одиночке [5, 44]. ОС развивает 

критическое мышление, социальные навыки и дружественные отношения, сводит 

учеников из разных (этнических, географических) уровней общества или с 

разными точками зрения, вовлекает их в здоровые дебаты, переговоры и 

достижение консенсуса [6, 582]. 

 

Традиционное обучение Обучение сообща 

Низкий уровень взаимозависимости Высокий уровень позитивной 

взаимозависимости 

Основное внимание сосредоточено 

на действиях индивидуума 

Основное внимание сосредоточено на 

действиях группы 

Учитель дает инструкции по 

выполнению задания 
Члены группы вырабатывают  

различные варианты решений 

Навыки работы в команде не 

прививаются 

Основное внимание уделяется 

формированию навыков работы в 

команде 

Лидер назначается и не меняется Лидером может стать любой в 

зависимости от ситуации 

Знания каждого ученика оцениваются 

учителем 

Группа обсуждает качество своей 

работы и эффективность сотрудничества 
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Методология исследования  

В ходе исследования нами были поставлены следующие вопросы: 

 Как учащиеся понимают совместную работу на уроках КСМ и ГППР и как 

они воспринимают стратегию «Обучение сообща»? 

 Какие сильные стороны использования стратегии «Обучение сообща» на 

уроках КСМ и ГППР? 

 Какие возникают трудности при использовании стратегии обучение сообща 

на уроках КСМ и ГППР? 

 Как использование стратегии «Обучение сообща» влияет на развитие 

ценностей у учащихся? 

Вторичное исследование реализовывалось путем анализа достоверных 

источников для определения понятия «обучение сообща» и выявления проблемы 

в работах ученых. Первичное исследование было проведено путем применения 

качественного метода исследования. В ходе качественного исследования была 

выбрана фокус-группа – учащиеся 11- и 12-х классов, так как в старшей школе 

НИШ на уроках КСМ и ГППР основным видом деятельности является проектная 

работа. В ходе проектной работы учащиеся взаимодействуют друг с другом, 

выполняя совместные задания. Для эффективного исследования также были 

проведены следующая диагностика: наблюдение учителей, результаты 

психологической службы школы, полуструктурированные интервью с 

учащимися. 

При работе на уроках ГППР и КСМ нами использовались следующие 

стратегии обучения сообща: 

a) думай в паре – делись, решение проблем в группах [7, 3]; 

b) метод групповой работы Jigsaw [8, с. 2]; 

c) обмен опытом, обмен информацией, скаффолдинг [9, 5];  

d) метод «Зигзаг»; 

e) круглый стол 

Результаты исследования 

В результате исследования мы выявили, что учащиеся понимают 

совместную работу на уроках КСМ и ГППР как обычную работу в группах. При 

такой работе в группах, согласно информации от учащихся, случаются 

разногласия между учениками, где проявляются более влиятельные учащиеся, а 

скромные ребята остаются неуслышанными. Также отмечается плохое качество 

работы и отсутствие ответственности за проделанную работу. 

 
Индивидуальная: Парная Групповая 

34% 53% 47% 

 

 Интраперсональный Межличностный 

Тип интеллекта по 

Гарднеру 

 

53% 76% 

 

Применяя стратегию «Обучение сообща» на уроках, а именно совместную 

работу: круглый стол, Jigsaw, решение проблем в группах, мы определили, что эти 
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методы дают возможность обмена информацией, разделенной между учащимися, 

улучшают качество полученных знаний в ходе урока и мотивируют учащихся 

изучать материал.  

Учащиеся отмечают, что применение деятельности, где они работают и 

учатся сообща, активизирует и вовлекает в работу максимальное количество 

учеников, создаёт на занятии благоприятную психологическую атмосферу и 

сплачивает коллектив класса. 

При работе над проектами или другими видами групповой работы обучение 

сообща развивает социальные навыки, необходимые для достижения успеха в 

жизни, а также формирует культуру общения между представителями различных 

культурных, национальных, религиозных и социоэкономических групп. 

В ходе проведения исследования были выявлены следующие трудности при 

использовании стратегии «обучения сообща»: некоторые ученики учатся лучше, 

если они работают в одиночку (посредством глубокого размышления), другие 

учатся, когда работают в команде (посредством социализации); ученики, 

способные учиться быстро, могут заскучать при скорости учеников, обучающихся 

медленно; ученикам, не уверенным в себе и не обладающим навыками общения, 

будет сложно принимать участие в «обучении сообща»; активные ученики могут 

подавлять других. Для преодоления перечисленных трудностей были 

использованы такие пути решения, как отводить роль лидера в группе учащимся, 

которые работают в одиночку; дифференцировать задания; распределять роли 

внутри рабочих групп. 

В результате последнего вопроса исследования мы пришли к выводу, что 

использование стратегии «обучение сообща» влияет на развитие ценностей у 

учащихся. Нами было проведено анкетирование учащихся в конце уроков как 

рефлексия над работой, применяя различные формы групповой деятельности. 

Учащиеся отвечали на следующие вопросы. 

 
Таблица 1 Самооценка при работе в группе 

 
Критерии Постоянно Часто Иногда Редко Никогда 

1. Я высказываю идеи, и они 

поддерживаются группой. 

+     

2. Я поддерживаю мнения других 

 

. 

 +    

3. Я терпимо отношусь к критике.  +    

4. Мои знания помогают достичь цели. +     

5. Мои идеи поддержаны. 

 презентуются. 

 +    

6. Работа в группе приносит 

внутреннюю удовлетворенность. 

 

+     

7. Манеры моего поведения влияют на 

настроение группы. 

  +   

 

На основе ответов учащихся нами были сделаны выводы, что применение 

стратегии «Обучение сообща» способствует развитию таких ценностей, как 
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взаимопонимание, терпимость к особенностям других учащихся, сплоченность, 

уважение к чужому мнению и взглядам, уверенность в себе, сотрудничество, 

понимание того, что в команде можно достичь большего, снижение предвзятости 

и предубеждения, повышение позитивного отношения по отношению к друг 

другу, повышение способности учащихся мыслить более критически, 

формирование гибкого, собственного отношения к чему-либо. 

В ходе исследования были проведены наблюдения за работой учащихся, 

используя стратегию «Обучение сообща», и все наблюдения были зафиксированы 

в следующей таблице. 

Таким образом, исследование помогло нам не только решить проблему в 

классе, но и понять, что использование стратегии не может автоматически 

обеспечить эффективную работу в классе. Важно понимать, что обучение сообща 

должно происходить не только внутри рабочей группы, а также и между группами 

внутри класса в целом. Использование стратегии сообща помогло учащимся 

понять, что совместная работа на уроке – это не только форма работы, а также 

эффективный способ развить в себе ценности и качества, необходимые для 

успешного результата на уроках КСМ и ГППР. Данная стратегия «Обучение 

сообща» может применяться и на других предметах. В дальнейшем мы планируем 

применять другие техники для поддержки атмосферы сотрудничества в классе, а 

также для развития тех ценностей, которые являются важными составляющими 

гармоничной и современной личности. 
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Аңдатпа 

Мақала мұғалімнің оқыту стильдерінің білім сапасына ықпалын зерттеу нәтижелеріне арналған. 

Мектептегі тәжірибені жақсартуды көздеген іс-әрекеттегі зерттеу жұмысы бірнеше оқыту 

стильдерінің сабақта қолдану ерекшеліктерін ескере отырып тиімді оқыту стилін анықтауға 

мүмкіндік берді. Мақалада авторлар фасилитаторлық, делегаторлық, коучингтік және аралас 

оқыту стильдерінің тиімділігін анықтаған. Әр стильдің тиімді және тиімсіз тұстарын сипаттап 

жазған. Мақалада  мұғалімнің оқыту стилін таңдаудың артықшылықтары туралы ұсыныстар 

келтірген.  

 

Аннотация 

Статья посвящена результатам исследования влияния стилей обучения учителя на качество 

образования. Исследовательская работа нацеленная на улучшение школьного опыта, позволила 

определить эффективный стиль обучения с учетом особенностей использования нескольких стилей 

обучения на уроках. В статье авторы определили эффективность фасилитаторского, 

делегаторского, коучингового и смешанного стилей обучения. Описал эффективные и 

неэффективные стороны каждого стиля. В статье представлены рекомендации о преимуществах 

выбора стиля обучения учителя. 

 
Abstract 

The article is devoted to the results of the study of the influence of teaching styles of teachers on the quality 

of education. Research work in activities aimed at improving the school experience has made it possible to 

determine an effective learning style, taking into account the peculiarities of using multiple learning styles 

in the classroom. The authors determined the effectiveness facilitators, delegators, coaching and blended 

learning styles. He described the effective and ineffective sides of each style. The article presents 

recommendations on the advantages of choosing a teacher's teaching style. 

 

Әр мұғалімнің оқытуы оқушыларының  білім сапасы мұғалімнің жоспарлауы 

мен әрекеттеріне байланысты. Қазіргі уақытта әдіс-тәсілдердің көптігінен жүйелі 

жоспарлау дағдысы  төмендеді. Сабақтарды жоспарлау мен өткізуде мұғалімдер 

өздерінің мүмкіндіктері, қасиеттері, қабілеттері мен оқыту ерекшеліктерін 

елемейді. Әр мұғалім өзіне сәйкес оқыту стилінде жұмыс жасаса, оқытудың 

тиімділігін арттыруы мүмкін. Қазіргі таңда әлемде білім беру жүйесінде 
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басымдыққа ие бірнеше оқыту стильдері бар. Оқыту стильдері білім сапасын 

арттырудың негізгі кілті.  

Зерттеу жұмысынын басты идеясы –  әр мұғалім өзіне сәкес  оқыту стилін 

таңдап алу арқылы оқыту үдерісін жетілдіріп, ал ол өз кезегінде оқушылардың 

білім сапасын арттыруына ықпал етеді.  

Зерттеу мақсаты – әртүрлі оқыту стильдерін қолдана отырып, олардың 

әрбіреуінің оқушылардың білім сапасына қаншалықты әсер ететінін  зерттеу. 

Зерттеу міндеттері: 

1. Оқыту стильдерінің тиімді түрлерін анықтау және бейімдеу;  

2. Оқу стильдеріне сәйкес сабақ жоспарларының  үлгілерін әзірлеу 

және апробациялау;  

3. Әр оқыту стилінің білім сапасына әсерін  анықтау және оқыту 

стильдеріне сәйкес  әртүрлі әдіс-тәсілдер топтамасын құрастыру. 

Зерттеу болжамы – оқыту стильдері оқушының қажеттіліктері мен 

мұғалімнің  әдістемелік мүмкіндіктерін ескере отырып таңдалып алған жағдайда 

тиімді оқыту  мен  сапалы білімге алып келеді.   

Зерттеудің жаңалығы – қазіргі уақытта  оқытудың емес, оқушылардың 

ерекшеліктеріне сәйкес стильдерді пайдалану ұсынылған. Бірақ оқушылардың 

білім сапасы   мұғалімнің оқу үдерісін ұйымдастыруы мен оқытуына  тікелей 

байланысты. Сондықтан осы зерттеу жұмысы  арқылы мұғалімдер өздеріне сәйкес 

стильді анықтап, сол стиль аясында қолдануға ұсынылған  әдістерді пайдалана 

алады. Сонымен қатар, эксперимент нәтижесінде ең тиімді  оқыту стилі  

анықталып,  мұғалімдердің  жоспарлау мен оқыту әрекеттері нақтыланады.  

Күтілетін нәтижелер:  

1. Әр оқыту стиліне сәйкес сабақ беру стилінің алгоритмдері жасалады; 

2. Сабақ беру стилдеріне сәйкес әдіс-тәсілдер ұсыныс ретінде беріледі; 

3. Мұғалімдер өз мүмкіндіктері мен оқушының қажеттіліктерін ескере 

отырып тиімді оқытуға қол жеткізе  алады; 

Зерттеу методологиясы: Scrum-әдістемесі, сауалнама, бақылау, синтез. 

Scrum-әдістемесі  бірнеше спринтке негізделіп,  жоспарды іске асырудың 

фазасы ретінде белгілі  талаптарды орындайды,сондай-ақ, спринт  ұзақтығы 30 

күн.  

Scrum-әдістемесі  зерттеу  жұмысын жүйелі құруға, жоспарлауға, 

міндеттерді бөлуге, уақытында аяқтауға мүмкіндік береді. Scrum-ды меңгеру өте 

оңай, сонымен қатар, ол өз бетімен реттелетін, алдындағы мәселелерді шеше 

алатын көпфункционалды топты қалыптастырады. Бұл әдістеме  өзгерістер  мен 

әрқашан дамуға бағытталған, қатысушылардың бір-бірімен  үздіксіз тиімді 

қарым-қатынасы арқылы  икемді жоба  болып келеді.  

Бақылау әдісі – әр оқыту стильдеріне сәйкес жоспарланған  сабақтарды 

белгіленген көрсеткіштер  бойынша бақылау жүргізу. 

Сауалнама әдісі – зерттеу жұмысын бастамас бұрын зерттеу тобындағы 

мұғалімдердің оқыту стильдері туралы түсініктерін  анықтау мақсатында 

жүргізілді.  

Синтез – бұл әдіс арқылы алынған деректерді жинақтап қорытындылау, 

біріктіре отырып зерттеу қорытындысы мен ұсыныстар әзірлеу кезінде 
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қолданылды. Зерттеу оқыту стильдерін, әр стильдің қай көрсеткіштерде тиімді 

болатынын  талдау. 

Зерттеу жұмысы қаңтар – ақпан–наурыз айларын аралығында жүргізілді. 

Зерттеу жұмысына фокус топ ретінде белгіленген биология, тарих, математика 

және қазақ тілі, физика, география  пәндері мұғалімдері қатысты. Зерттеуге 8 

сынып оқушылар (80 оқушы) қатыстырылды. 

 Фокус топты анықтамас бұрын мұғалімдердің жалпы оқыту стилі туралы 

қаншалықты ақпарат білетіні туралы сауалнама алынды. Сауалнамаға әртүрлі пән 

мұғалімдерінен  95 мұғалім қатысты. Сауалнамаға қатысушыларға мынадай 

жабық сұрақтар берілді: Оқыту стилі туралы білесіз бе? Сіздің оқыту стиліңіз 

қандай? Оқыту стильдерін қолдану оқушы біліміне қалай әсер етеді деп ойлайсыз? 

Бұл сұрақтарды бере отырып мұғалімдердің оқыту стилдері туралы жалпы 

білетіндіктерін аңғардық. Зерттеу барысында осы мұғалімдердің арасынан өз 

қалаулары бойынша фокус топ ретінде   8 мұғалімнен  тұратын зерттеу тобы 

құрылды. Зерттеу  тобының мақсаты –  таңдалынып алынған оқыту стильдерінің 

тиімділігін анықтау үшін өз тәжірибесінде қолдана отырып салыстыру, бақылау 

жасау.  

Зерттеудің негізгі әдісі ретінде Scrum әдістемесін алуымыздың өзіндік себебі 

болды. Бұл әдіс арқылы Scrum-әдістемесі зерттеу тобының  жұмысын жүйелі 

құруға, жоспарлауға, міндеттерді бөлуге, уақытында аяқтауға мүмкіндік береді. 

Бұл әдістеме  әртүрлі пәндерді оқытатын оқыту стильдері әртүрлі зерттеу топ 

мүшелерінің  бір-бірімен  үздіксіз тиімді қарым-қатынасына  икемді жоба  болып 

келеді. 

Scrum әдістемесінің әр  кезеңдері спринттер деп аталады. Әр спринт  зерттеу 

жұмысының міндеттерін шешуге арналды.  Зерттеу жұмысының белгіленген 

міндеттеріне сәйкес 3 спринттен тұрды.  

Бірінші спринт оқушылардың оқу стилі мен мұғалімнің оқыту стилін 

кіріктіре отырып сабақ беру стилінің алгоритмі жасау міндетін орындауға 

бағытталды.  

 Зерттеу жұмысында шешуші рөл атқарған екінші  спринтте зерттеу тобы 

ұсынылған  әр оқыту стилін зерттеп, бірлесіп әр оқыту стиліне 2 сабақтан 

жоспарланды. Зерттеу тобындағы 8 қатысушы әртүрлі пән мұғалімдерінің болуы 

зерттеу жұмысының қызықты болуына себепші болды. Екі мұғалім бір оқыту 

стиліне сабақ жоспарын жасақтап, ол сабақ жоспары бойынша екі сыныпта сабақ 

жүргізді. Осылайша әр стиль бойынша 4 сабақ жүргізілді.  

 
1-

мұғалім  

фасилитаторлық 

стиль 

Адам ағзасындағы 

бездер: рөлі мен ма

ңызы 

Эндокринді бездер 

қызметінің 

бұзылуынан туындаған 

аурулар 

биология 

2-

мұғалім  

Төртбұрыштар мен 

үшбұрыштардың 

аудандары 

тең шамалас және тең 

құрамдас 

фигуралардың 

ауданын анықтау 

математика 

3-

мұғалім 

делегаторлық 

стиль 

жағдайлардың 

өзгеруі әсерінен  

кейбір 

химиялық тепе-

теңдікті бөлшектер 

химия  
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реакциялардың 

қайтымды болуы 

теориясы тұрғысынан 

түсіндіру 

4-

мұғалім 

Ресей 

империясының 

отарлық 

саясатының  себеп-

салдары 

Ресей империясының 

отарлық саясатындағы 

өзгерістерді талдау     

тарих  

5-

мұғалім 

коучингтік стиль  Мәтіннің стильдік 

ерекшелігін тану 

Мәтіннің жанрлық 

ерекшелігін ажырату  

қазақ тілі  

6-

мұғалім 

Электр тізбектері Өткізгіштерді 

тізбектей және 

параллель жалғау 

физика  

7-

мұғалім 

аралас стиль  Халықтың 

отаршылдыққа 

қарсы азаттық 

күресінің себеп-

салдарын анықтау 

және маңызы 

Батырлардың ұлт-

азаттық күрестегі  рөлі 

математика  

8-

мұғалім  

Мұхиттағы тіршілік 

дүниесінің таралуы 

Географиялық 

қабықтың 

заңдылықтары 

география  

 

Зерттеу тобының әр мүшесі оқыту стильдеріне жоғарыда көрсетілген кестеде 

жоспарлаған сабақтарын әр жүргізді, сабақ барысында және сабақтан соң 

төмендегі   көрсеткіштер бойынша  мониторинг жасалып отырды: 

1. Оқушылардың білім сапасы 

2. Дағдылардың қалыптасуы мен  дамуы 

3. Оқу ақпаратының есте сақталуы  

4. Оқушылардың сабақтарда оқу үдерісіне тартылуы 

Бұл көрсеткіштер әр стильге белгіленген сыныптардың нәтижелері 

біріктіріліп ортақ нәтиже шығарылды.  

Үшінші спринтте зерттеу және бақылау нәтижелерінің мониторингі 

жүргізіліп, талданды. Әр оқыту стилінің оқушылардың білім сапасына, 

дағдылардың қалыптасуы мен  дамуына, оқу ақпаратының есте сақталуына және 

оқушылардың сабақтарда оқу үдерісіне тартылуына әсері анықталды. 

Сабақ жоспарларына енгізілген әдіс-тәсілдер оқыту стильдеріне сәйкес  

топтастырылды. Зерттеу нәтижесінде әр оқыту стилі сарапталып, нәтижелер 

негізінде тиімді оқыту стилі анықталды.  

Зерттеу нәтижесі – әр мұғалім өзіне ыңғайлы, сәйкес стилін анықтады, 

сонымен қатар әр оқыту стилінің тиімді және тиімсіз тұстар анықталды. Олар 

мынадай:  

Демонстрациялық немесе коучингтік стильде мұғалім өзінің  авторитетті 

рөлін сақтап, оқушыларға нені біліп, нені жасау қажеттігін айтады, іс-әрекеттерін 

бағыттап отырады.   

Стильдің оң тұстары: Сабақтарда демонстрациялық мультимедиялық 

презентацияларды қолданады. Оқушыларды ізденуге, сұрақтарға жауап беруге 

итермелейді. 
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Стильдің теріс тұстары: үлкен сыныпта бірнеше оқушылармен жұмыс жасау 

ыңғайсыз әрі тиімсіз. 

Фасилитатор немесе әрекет стилі  мұғалімдер оқушылардың өз бетімен білім 

алуына  көмектесіп, олардың сыни ойлауын дағдыларын дамытып, өзін-өзі  

жетілдіруге бағыттайды.  

Стильдің оң тұстары: оқушылардың сұрақ қою, өз бетімен жауап іздеу 

дағдыларын дамытады. бұл стиль Оқушының топта, сыныпта көшбасшылық 

таныту, өз әрекетін жоспарлауы сияқты әрекеттер басым болады. 

Тиімсіз тұстары: осындай стильдегі сабақтар оқушылардың ізденуіне көп 

мүмкіндік бергенімен, пәнге қатысты оқу материалынан ауытқып кету мүмкіндігі 

жоғарылайды. Сондықтан сабақ барысында бағалау үдерісін жүргізу мұғалімге 

қиын болуы мүмкін.  

Делегатор немесе топтық  стиль практикалық және тәжірибелік жұмыстар 

кезінде өте тиімді. Аталған стиль бойынша оқытуда мұғалім тек бақылаушы 

ретінде  болып, топтардың зерттеу, талдау әрекеттерін бақылап, ұйымдастырып 

отырады. 

Стильдің оң тұстары: Мұғалім  тек бақылаушы ролінде болғандықтан, 

оқушылар бірлесіп жұмыс жасауға, бірлесіп мақсат қойып, оған жетуге 

талпынысы мен белсенділігі жоғары болады. 

Тиімсіз тұстары: Аталған стиль бойынша оқытуда мұғалім беделінің 

төмендеу қатері бар, себебі  оқушылар мұғалімнің ролі әсерінен өздерінің 

әрекеттері мен білімдерін, белсенділігін жоғары орынға қояды.  

Гибрид немесе аралас стиль – мұғалім бұл стильде жұмыс жасағанда  барлық 

сынып оқушыларын қамтуға тырысады. Сабақта әркелкі стильдер орын алуымен 

ерекшеленеді. 

Стильдің оң тұстары: Мұғалім әр оқушыға қарай  бейімделіп, олардың 

қажеттіліктерін қанағаттандыруға тырысады. 

Тиімсіз тұстары: Мұғалімдер барлық сыныпты қамтып, әр оқушыға назар 

аударатындықтан, оқушылар  оқу мақсатына жетпей қалуы мүмкін. Осыдан, 

оқыту үдерісінде білім сапасының   төмендеуіне әкеледі. 

Зерттеу нәтижелері мұғалімдерге сапалы білім беру үшін тиімді оқыту 

стилін таңлап алуды ұсынады. Зерттеу нәтижесінде тиімді оқыту стилдері ретінде 

фасилитаторлық және делегаторлық стильдер анықталды.  

Зерттеу нәтижелеріне сүйене отырып оқыту стилдері  сабақ кезіндегі 

сыныптағы үдеріске, оқушы мен мұғалімнің әрекетін ұйымдастыруда өте 

маңызды.  

Қорыта айтқанда, оқыту стильдері сыныптағы  оқушының білім сапасына 

тікелей әсер етеді. Бұл кейбір дәстүрлі оқыту стильдерін пайдаланатын 

мұғалімдердің білім сапасының айырмашылықтарымен түсіндіріледі. Мұғалімнің 

әдетке айналып кеткен сабақ беру әдетін әртүрлі оқыту стильдеріне  арналып 

жасалған сабақ жоспарлары мен әдіс-тәсілдер топтамасын ұсыну арқылы өзгерте 

аламыз.  

Зерттеу нәтижелерін талдай отырып мынадай қорытынды жасалды:  

-Оқытушының біліктілігі мен тәжірибесі оған нақты сынып пен тақырып 

үшін дұрыс сабақ беру стилін таңдауға мүмкіндік береді 
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- Оқушылардың оқу стилін мұқият білу дұрыс оқыту стиліне жету үшін 

маңызды 

- Оқытудың әр түрлі стильдеріне арналған қол жетімді үлгілер оқытудың әр 

түрлі стильдерін сынап көргісі келетін мұғалімдер үшін пайдалы болуы мүмкін 

Бұл зерттеуді оқушылардың қалай оқитынын анықтау бойынша алдағы 

уақытта қосымша зерттеу, яғни оқушының жеке қасиеттері мен  қажеттіліктері 

негізге ала отырып  оқу стилі мен оқыту стильдерін кіріктіре отырып зертеуді 

жалғастыру арқылы дамытуға болады. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада зерттеушілік дағдыларды дамытуға бағытталған орыс тілі мен әдебиеті пәні 

сабақтарын зерттеу нәтижелері (әдебиет шолуы, оқушыларға берілген сауалнама, сабақты талдау) 

баяндалған. Мақала авторлары педагогика іліміндегі ғалымдардың еңбектеріне, өз зерттеуіндегі іс-

әрекетке сүйенеді. Жұмыстың практикалық жаңашылдығы 21-ші ғасыр дағдыларын 

қалыптастырудағы зерттеушілік тапсырмаларды мектепте кең қолданудың аса маңыздылығы мен 

қажеттілігін  көрсетуде. Өз тәжірибеcін өзгерту негізінде авторлар зерттеу жұмысының нәтижелігін 

дәлелдейді. Зерттеушілік бағытындағы тапсырмалар оқушының мотивациясын (ынтасын) 

арттырып, тілдік дағдыларын және өз бетімен жұмыстану дағдысын жетілдіріп жақсартты. Бұл 

факторлар оқушылардың білім сапасын арттыруға оң ықпалын тигізді. Ұстаздар мақалада 

оқушының зерттеу дағдысын дамытатын тапсырмалар үлгілерін ұсынган. Сонымен қатар 
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зерттеуге қатысқан жеткіншектер мен мұғалімдердің сабақты зерттеуден кейінгі рефлексиясы 

берілген. 
 

Аннотация 

В данной статье изложены результаты исследования уроков русского языка и литературы, 

направленных на развитие исследовательских навыков учащихся (литературный обзор, опрос 

учащихся, анализ уроков). Учителя в статье опираются на труды учёных в области педагогики, на 

результаты своего Исследования в действии. Практическая новизна в актуализации значимости, 

необходимости широкого применения учителями заданий исследовательского характера для 

формирования навыков XXI века. На основе изменения своей практики авторы статьи доказывают 

результативность исследования. Применение заданий исследовательского характера повысило 

мотивацию и улучшило языковые навыки и самостоятельность учащихся в исследуемых классах. 

Эти факторы повлияли положительно на повышение качества знаний учащихся данных классов. 

Учителями предложены разработанные им задания для развития исследовательских навыков 

учащихся. В статье приводится рефлексия учащихся, педагогов об участии в работе по 

исследованию уроков в школе.  

 

Abstract 

This article represents the results of lessons’ research conducted by the Russian Language and Literature 

department considering students' research skills (literature review, students’ enquiry, lessons’ analysis). In 

the article, teachers refer to the works of scientists in the field of pedagogics, on results of their Action 

research. Practical novelty in the realization of significance, necessity of broad application by teachers the 

assignments of research character for the organization of 21st Century skills. Based on changes in their 

practice, the authors of the article prove the research effectiveness. The application of research assignments 

enhances motivation and improves language skills and students’ independence in the examined сlasses. 

Teachers offered tasks for the development of students' research skills. The article presents students’ and 

teachers’ reflection on participation in the research of school lessons. 

 

Введение 

Одна из особенностей NIS-Programm – изучение тем, которые касаются 

глобальных проблем. Это связано с изменяющимися реалиями жизни, которые 

диктуют в свою очередь совершенствование работы с учащимися, с одаренными 

детьми, поиск наиболее эффективных форм и методов в обучении. На первый 

план выступает формирование активной личности, мотивированной знать, 

изучать, добывать новое. Следовательно, подразумевается и исследовательская 

активность ученика. Предметом нашего исследования является применение 

исследовательских заданий на уроках русского языка и литературы. Актуальность 

темы в том, что развитие исследовательских навыков вместе с развитием других 

навыков XXI века способствует реализации жизненных целей учащихся, 

построению успешной карьеры. На практике учитель сталкивается с такой 

ситуацией, когда учащиеся недостаточно владеют исследовательскими навыками, 

вследствие этого у них снижается мотивация к изучению русского языка. Мы 

предполагаем, что нужно целенаправленно применять задания 

исследовательского характера, разрабатывать их с учётом особенностей 

предмета, возрастных особенностей учащихся. 

Цель исследования 
Провести наблюдение, анализ, как задания исследовательского характера 

повышают мотивацию и улучшают успеваемость учащихся. 

Задачи исследования: изучить литературу по теме исследования; 

разработать задания исследовательского характера; организовать наблюдение на 

уроках за вовлеченностью учащихся в процесс выполнения разработанных 
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заданий; определить влияние заданий исследовательского характера на 

мотивацию учащихся (самостоятельность, языковые навыки). 

Материалы и методы исследования  

Мы использовали методы: анкетирование, беседа, сбор данных, наблюдение, 

анализ, синтез. Учителями после обсуждения коллегиально разработаны: 1) 

вопросы анкетирования для учащихся; 2) на их основе осуществлен сбор данных; 

3) наблюдение (на уроках мы наблюдали за учащимися А, В, С); 4) провели анализ 

результатов и проведенных уроков; синтезировали знания, добытые из 

источников, и данные анализа опроса, уроков, рефлексии учащихся. 

Изучение литературы 
В результате обзора источников мы прочитали литературу по этой теме. В 

своих научных трудах Д. Дьюи, великий американский философ в области 

образования 1920-30-х годов, утверждал, что «исследовательский метод помогает 

ребенку самостоятельно формулировать и решать проблемы, стимулирует 

познавательную активность, связывает освоение мира с личным опытом [1]. Этот 

вопрос и необходимость развития навыков исследовательской работы учащихся 

осветили в своих трудах Обухов А.В., Поддьяков А.Н., Леонтович А.В., 

Богоявленская Д.Б. и другие. Доктор психологических наук Поддьяков А.Н. в 

работе «Методологические основы изучения и развития исследовательской 

деятельности» пишет: «Понятие исследовательской активности связано с рядом 

близких понятий, образующих единое семантическое поле: «познавательная 

активность», «интеллектуальная активность», «креативность» [2]. А.В. Леонтович 

пишет, что «основным способом удовлетворения потребности в познании 

является исследовательская деятельность». Успех в учении, по словам 

выдающегося педагога В.А. Сухомлинского, – «единственный источник 

внутренних сил ребенка, рождающих энергию для преодоления трудностей, 

желание учиться» [3]. Нужно отметить, что исследовательская деятельность на 

уроке определяется как самостоятельное решение учащимися новой для них 

проблемы с применением таких элементов научного исследования, как 

наблюдение и самостоятельный анализ фактов, выдвижение гипотезы и ее 

проверка, формулирование выводов [4].  

Результаты исследования и их анализ  
Для изучения проблемы мы провели опросы. При опросе на первый вопрос 

анкеты «Привлекает ли вас занятие исследованием, задания исследовательского 

характера?» утвердительно ответили 30 учащихся из 45. На второй вопрос 

«Хотели ли бы вы посещать дополнительный урок/кружок, где вас учили бы 

исследовательской работе (мини-проект, научный проект, другие формы)?» 

ответили «да» 35 учащихся, 10 учащихся ответили «нет». На третий вопрос 

«Часто ли вы читаете дополнительную литературу по русскому языку по 

собственной инициативе?» утвердительно ответили 20 учащихся, 25 ответили 

отрицательно. Четвертый вопрос «Считаете ли вы, что задания 

исследовательского характера вызывают у вас интерес к изучению предмета?» 

вызвал утвердительный ответ только у 17 учащихся. Результаты заставили нас 

задуматься о том, что ученики недопонимают значимость исследовательской 

деятельности для собственного развития. Мы пришли к выводу, что учителям 
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необходимо развивать методы и приёмы исследовательской деятельности на 

уроке для успешности учащегося в школе и в будущем. «Согласно 

конструктивистской теории обучения, подходы к преподаванию, основанные на 

передаче готовых знаний, не способствуют ни успешному их усвоению, ни 

развитию их глубокого понимания» [5]. 

Для исследования выбрали 8-9-е классы и разработали различные задания: 

задания на сравнение и анализ; мини-проекты; задания исследовательского 

характера. На уроке русского языка в 8-м классе ученикам был предложен 

фрагмент текста, который учащиеся сравнили с текстом художественного 

стиля: Лисы – хорошие родители. Самцы принимают активное участие в 

воспитании потомства, а также заботятся о подругах ещё до появления лисят. 

Они благоустраивают норы. В воспитании лисят принимают участие оба 

родителя... Задание на сравнение текстов направлено на то, чтобы учащиеся сами 

пришли к выводу: в каком тексте есть средства выразительности, какова их роль. 

Формируя умение видеть отличие и сходство двух текстов разного стиля по одной 

теме, учитель углубляет знания учащихся, развивает навыки анализа.   

 

Раздел «Новые миры: научное исследование», 9-й класс 

Задание. Стивен Хокинг сказал: «На меня произвел большое впечатление 

телевизионный сериал Джейкоба Броновски «Восхождение человека». Он давал 

ощущение подвига рода человеческого, развившегося от примитивных дикарей, 

каковым он был всего пятнадцать тысяч лет назад, до нынешнего состояния». 

Согласны ли вы с этим утверждением, что человеческий род совершил подвиг за 

годы эволюции? Докажите или опровергните это утверждение, используя 

аргументы и примеры из текста и свои собственные. 

Комментарий. Подобные задания можно использовать на уроках русского 

языка или на предварительном этапе занятий учебно-исследовательской 

работой, или для воспитания исследовательских навыков. Они помогут ученику 

почувствовать вкус к исследованию, а учителю – обнаружить учеников, готовых 

к такой работе.  

 

При изучении раздела: «Новые миры» в 9-м классе было предложено задание 

– прочитать текст, определить стиль, тип текста, описать языковые особенности. 

При проверке работ выяснилось, что уровень понимания анализа текста у ребят 

разный: из 20 учеников 8 написали анализ, близкий к высокой оценке; 9 учеников 

на пути к тому, чтобы их анализ получился качественным, но им не хватило 

времени, и у 3 учеников анализ по-прежнему был неудовлетворительным, работы 

оформлены небрежно. Из этого следует, что не все ученики овладели навыком 

исследовательской работы. 

При планировании следующего урока материал для анализа был усложнен: 

задание состояло из сравнительного анализа двух текстов. Для поддержки 

учащимся были даны шаблоны. Все ученики справились с заданием, им удалось 

написать анализ 2 текстов, правильно определить стиль, доказать его признаки. 

Ученики не допустили ошибок в описании языковых особенностей текста. 

Пример отрывка из письменного ответа ученика А: «Форма обоих текстов – 
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письменная. Жанр 1, 2 текстов – статья. Цель 1-го текста – призвать читателей к 

сохранению земных ресурсов. Цель 2-го текста – проинформировать читателей о 

запасах органического топлива в Мексике. Первый текст написан в 

публицистическом стиле, так как есть призыв, а второй текст написан в научном 

стиле, так как текст написан в строгой логичности, присутствуют 

факты…»  Таким образом, ученики справились с поставленной задачей. 

Подобные задания нацелены на подготовку учеников к СОР, СОЧ и МЭСК в 10-

м классе. 

При применении заданий на сравнение и анализ на уроках русского языка и 

литературы мы увидели четкую связь с практической деятельностью. При 

сравнении и анализе, выделяя различные признаки понятий и текстов, ученики 

совершенствуют навык самостоятельной мыслительной деятельности, с чем тесно 

связано повышение качества успеваемости.  

После анализа проведенных уроков мы запланировали уроки на усложнение: 

с применением исследовательских заданий в этих же классах. На уроке русского 

языка в 8 «А» классе учащиеся провели исследование по теме «Еда». Нужно было 

изучить продукты, которые имеются дома. Исследовать их состав и выявить, 

какие Е-добавки содержатся в них, чем они опасны и что о них нужно знать. 

Таблица, составленная учащимися, – своеобразное предупреждение, сигнал о том, 

что можно покупать, а от чего стоит воздержаться. В рефлексии учащиеся 

отметили, что такие задания им нравится выполнять. О чем свидетельствует? О 

том, что они уже не боятся трудностей.  

 

Задание. О проблеме нехватки воды вы узнали из текстов на уроке. 

Проведите исследование, какое количество воды тратит ваша семья за один 

день, неделю, месяц, год. Запишите данные в таблицу. Сделайте вывод о том, как 

можно экономить водные ресурсы. 

 Комментарий учителя. Учащиеся были удивлены цифрам, к которым 

пришли в результате работы дома. Их возгласы: «Мы не экономим воду!», «Я 

никогда не задумывался об этом» – свидетельство результативности данного 

задания. Так они подошли к глобальной проблеме человечества – нехватке воды.  

 

В 9-м классе ученики самостоятельно проводили исследование, как 

использование гаджетов влияет на жизнь современного человека. Они 

самостоятельно пришли к выводу, что необходимо ограничивать чрезмерное 

использование гаджетов для сохранения здоровья. 

С целью установления влияния исследования на успеваемость и развитие 

учащихся мы проанализировали рефлексию учеников после проведенных уроков 

и сделали выводы. Содержание уроков, выполнение заданий исследовательского 

характера позволило ученикам ощутить себя активным участником учебного 

процесса, благодаря этому количество высокомотивированных учеников 

значительно выросло.  

Результаты второго опроса показали, что учащиеся изменили своё мнение. 

На первый вопрос ответили соответственно 42 ученика и 3. Это означает, что на 

12 человек увеличилось число тех, кого привлекают задания исследовательского 
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характера. На 5 человек увеличилось количество учащихся, которые хотели бы 

овладеть навыками исследовательской деятельности, что свидетельствует о 

положительном влиянии исследования на учащихся. Ответы учащихся на третий 

вопрос показали, что количество учащихся, читающих дополнительную 

литературу по русскому языку, возросло с 20 до 30. Отрадно, что возросло 

количество тех, кто считает, что задания по исследованию повышают интерес к 

предмету: количество изменилось с 17 до 31 ученика. Мы не можем утверждать, 

что наше исследование в корне изменило детей и результаты их обучения, однако 

мы отмечаем положительную динамику качества знаний по итогам СОР и СОЧ. 

Главный смысл исследования в сфере образования в том, что оно является 

учебным. Это означает, что его главной целью является развитие личности 

учащегося, а не получение объективно нового результата, как в «большой» науке. 

Если в науке главной целью является производство новых знаний, то в 

образовании цель исследовательской деятельности – в приобретении учащимся 

функционального навыка исследования как универсального способа освоения 

действительности, развитии способности к исследовательскому типу мышления, 

активизации личностной позиции учащегося в образовательном процессе [6].  

Мы пришли к заключению, что исследование помогло нам понять, что 

задания исследовательского характера востребованы учениками, с особым 

интересом выполняются и влияют на мотивацию, следовательно, и на 

успеваемость ученика. Исследование реализовано с учётом СМАРТ-целей. 

Дальнейшая работа будет продолжена, так как овладение метапредметными 

навыками (обобщение, систематизация, классификация, навык контроля, умение 

решать проблемные задачи и др.) позволит реализоваться и построить своё 

будущее сегодняшнему ученику. 

Выводы   

1. Исследование в действии положительно влияет на профессиональное 

развитие учителя, учителя много работают над самообразованием, 

саморазвитием. Курт Левин в статье «Исследование действий и проблемы 

меньшинств» (1946) пишет, что исследование в действии – «спираль шагов, 

каждый из которых состоит из круга планирования, действий и фактов о 

результате действия» [7]. Действительно, учитель получает доказательства 

улучшения практики и того, что процесс обучения изменился и все усилия, 

направленные на это, не напрасны. 

2. Учителями проведена целенаправленная работа. Учащиеся приучились в 

разной степени преодолевать возникающие трудности: разрешать учебные 

задачи, находить иное, творческое решение проблем, проявлять креативность, 

находчивость.  

3. Возросли, по нашим наблюдениям и выводам, личная заинтересованность 

ученика, интерес к предмету, степень самостоятельности и самоорганизации, 

учащиеся стали больше и чаще работать с научной литературой (справочники, 

словари, пособия и др.), так как были задания, требующие дополнительных 

глубоких знаний. На СОР и СОЧ учащиеся 8 «А» и 9 «Е» класса показали 

повышение результатов с 83% до 90–92%. Некоторые ученики сами вызвались 
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подготовить задания исследовательского характера. Это говорит о том, что работа 

достигла цели и мы получили ожидаемые результаты от исследования. 

4. Вырос интерес к выполнению мини-проектов. Если в начале года 

учащиеся, опасаясь, робко брались за их выполнение, к концу года учащиеся сами 

изъявили желание взять индивидуальные проекты.  

5. Изученная литература помогла расширить наши знания: мы узнали, что 

вопрос об исследовательской деятельности – актуальный вопрос современной 

педагогики, до конца не разработанный.   
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Аңдатпа 

Оқушының өз бетінше зерттеу жүргізуі оның жеке талабын қанағаттандыру мен көкейінде жүрген 

сұрақтарға жауап табуға үлкен ықпал етеді. Одан басқа, өз бетінше зерттеу жүргізу интеллектуалдық 

және шығармашылық қабілеті мен ойлау, зерттеу білігінің дамуына мүмкіндік туғызады. Осы 

мақалада оқушылардың зерттеушілік дағдыларын дамытуда тиімді болып келетін  графикалық 

органайзерлердің нақты түрлері мен бағалау критериийлері көрсетілді. Назарбаев Зияткерлік 

мектептеріндегі оқу бағдарламасының шиыршықты құрылымын көрсететін графикалық 

органайзерлер негізінде құрылған тапсырмалар және олардың нәтижелері туралы айтылды.  

 

Аннотация 

Самостоятельная исследовательская работа – это один из эффективнных  способов и возможностей  

реализовывать личные потребности учащихся, а также позволяет быстро найти ответы на самые 

актуальные вопросы. Кроме того, исследовательская работа позволяет реализовывать 

интеллектуальные и творческий потенциал и развивать критическое мышление учащихся. В данной 

статье демонстрируются конкретные типы и виды графических органайзеров и их критерии 

оценивания, которые эффективны в развитии исследовательских навыков студентов. Задания и их 

результаты были созданы на основе графических органайзеров, которые соответствуют принципам 

спиральности учебного плана в Назарбаев Интеллектуальных школах. 

 
Abstract 

Research work provides necessary opportunities for students to satisfy personal needs and find answers to 

the most concerning questions. In addition, student’s investigation can develop intellectual, research and 

creative skills. This article demonstrates the specific types and criteria for evaluating graphic organizers 

that are effective in developing students' research skills. It shows examples of tasks and their results as well, 

that were based on graphic organizers, reflecting the principle of the curriculum helicity in Nazarbayev 

Intellectual Schools. 

 

Оқушылардың жобалау, ғылыми-зерттеу әрекеттерін дамытуда жүйелілікті 

қамтамасыз ету Зияткерлік мектептерде білім беру үдерісін ұйымдастырудың 

негізгі ұстанымдарының бірі болып табылады. Оқушылардың жобалау және 

ғылыми-зерттеу жүргізу қабілеттері мақсатты түрде дамытылып отырса, бұл 

олардың өздігінен жұмыс істеуге деген белсенділігін арттырады, зияткерлік 

әлеуеттерін ашады, оларды өзінің өмірлік мақсатын анықтауға және сол мақсатқа 

жету жолын адамгершілік, моральдық нормаларға қайшы келмейтіндей сауатты 

ойластыруға ынталандырады [1]. 

Оқытуда зерттеушілік дағдыны дамыту – оқушыларды айналадағы 

құбылыстар мен өзгерістерді, бақылап танып білуге, ондағы заңдылықтарды 

анықтауға, талдауға, өздігінен қорытынды жасауға мүмкіндік береді. 

Мақсатымыз оқушылардың зерттеушілік дағдысын дамытатын графикалық 

органайзерлердің тиімді түрлерін анықтау, сол арқылы оларды ақпараттарды 

еркін талдау, бағалау,  мәселелерді шешу жолдарын ұсына білуге, дайын 

шаблондар арқылы және шағын зерттеу жұмыстарын жүргізуге дағдыландыру. 

Зерттеу сұрағымызды осы тақырып аясында таңдап алуымызға себепші болып 

отырған. 

Біріншіден, оқушыларымыздың бөлім бойынша жиынтық бағалау,  

тоқсандық жиынтық бағалау және халықаралық 12-cынып оқушыларының 

сыртқы жиынтық бағалау қорытындыларына талдау жасау барысында  сынып 

оқушыларының талдау, бағалау, қорытынды  жасау дағдылары бойынша берілген  

тапсырмаларда төменгі көрсеткіш көрсететіні байқалды.   
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Екіншіден, ДББҰ – NIS-Рrogram оқу бағдарламасы бойынша география 

пәнін қазақша оқыту барысында өзіндік көзқарасы, дүниетанымы, ойы өзге тілде 

болып келген оқушы үшін пәнді қазақ тілінде қабылдау, оны талдап, жүйелеудің 

өзі  үлкен қиындық тудырады. Осы кезеңде оқушылардың білу мен түсіну 

деңгейіндегі тапсырмаларды ғана емес, талдау мен бағалау тапсырмаларын да 

еркін орындай алуы үшін олардың зерттеушілік дағдыларын дамытуға үлкен 

көмек қажет екені анықталды.  

Осы мәселелердің шешу жолдарын анықтау үшін Орал ФМБ НЗМ және 

Семей ФМБ НЗМ-нің әріптестерімен бірлесе отырып, зерттеу жұмысын 

жүргіздік.  

Бұл зерттеуіміздегі басы жаңашылдық зерттеуге  барлық параллельдерден 

бір сыныптан қамтылды.  Барлық параллельдердің  алыну себебі зерттеушілік 

дағдыларын дамытуда арналған тапсырмалардың ДББҰ – NIS-Рrogram оқу 

бағдарламасы бойынша шиыршықтық құрылым білім мен дағдының сыныптан 

сыныпқа үздіксіз дамуын қамтамасыз етуін көрсету болып отыр.  

Әріптестермен бірлесе отырып, іс-әрекеттегі зерттеу барысында 

төмендегідей зерттеу әдістері жүргізілді: 

- Әдебиеттерге шолу. 

- Сауалнама жүргізу. 

- Сабақты бақылау (зерттеу тапсырмаларының түрлерін ұсыну). 

Кларк өз еңбектерінде  графикалық органайзерлер тақырыптық мазмұнын 

көрсетеді,  оқушылардың назарын жоғары деңгейлі ойлау дағдыларына көңіл 

бөлуге мүмкіндік береді және оқуды ұйымдастыратын мақсаттар мен ойлау 

үдерістерін түсіндіру үшін сыныптағы көрнекі құралдар ретінде маңызды роль 

атқарады деп тұжырымдайды.  

Графикалық органайзерлер:  

1) оқушыларға ақпаратты  саралауға және ұйымдастыруға көмектеседі, 

сондықтан олар индуктивті ойлауды қалыптастырады;  

2) ережелер мен анықтамаларды қолдануға көмектеседі, болжамдар 

жасайды, шешімдер қабылдайды немесе мәселелерді шешеді деп анықтайды [2]. 

Бромлей графикалық органайзер-идея мен ұғым арасындағы қатынасты 

визуалды және графикалық түрде көрсету деп түсіндіреді және графикалық 

органайзерлерді  иерархиялық, концептуалдық, бірізділік және кезеңдік деп 

4 түрге жіктейді.  

- Иерархиялық органайзерлер нысандар, құбылыстар, ұғымдар т.б. 

ерекшеліктерін ескере отырып, деңгейлеп жіктейді. 

- Концептуалды органайзерлерге ментальді карта жатады, яғни негізгі бір 

негізгі идеяны әрі қарай бірнеше тұжырымдарға тарататын ашық құрылым. 

Мысалы, бір құбылыстың бірнеше себептері мен байланыстарын сипаттайды.  

- Бірізді органайзер-оқиға немесе құбылыстарды  уақытпен хронологиялық 

бағытта көрсетеді. 

- Кезеңдік органайзер – қайталанатын оқиға немесе құбылыстың реттілігін 

көрсетеді [3]. 

Дэвид Сиббет өз еңбегінде  графикалық органайзерлер топтық жұмысты 

жеңілдетуде  өте күшті құрал деп баға береді. Түрлі-түсті бояуға қанық 
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органайзерлерді пайдалану және өзінің органайзерін  құру миға шабуыл жасап, 

шығармашылықпен жұмыс жасауды дағдыландыратынын және ерекше ойды 

тұжырымдайтын жаңа бір туындының пайда болуына әкеледі деп қорытады [4]. 

Жапондық ғалым Каору Исикава: «Fishbone диаграммалары – мәселенің 

себептерін зерттеу және визуализациялаудың тамаша тәсілі. Олар мәселенің түпкі 

себептерін анықтауға мүмкіндік береді. Бұл проблеманың нақты себептеріне 

назар аудару арқылы оның тиімділігін арттыруға көмектеседі» деп бағалайды [5]. 

Зерттеу проблемасын анықтау барысында барлық сыныптар арасында 

сауалнамалар жүргізілді. Сауалнамада  кестедегі сұрақтар қамтылды. 

Сауалнаманың «Зерттеу сұрағын құрастыра аламын» деген сұраққа 7–8-

сынып оқушыларының 85%-ы,  «Зерттеу жүргізуде дайын жоспарды 

пайдаланамын» сұрағына  осы сыныптардың 80%-ы  «иә» деп жауап берді.  

«Мәтінге талдау жасай аламын», «Талдауда дәлеледер келтіре аламын»  сұрағына 

– 68%, «Өз ұсынымды беруде қиналамын» – 81% оқушы «иә» жауабын таңдаса, 

«Шағын зерттеу жұмысын жүргізе аламын» сұрағына 7-сынып оқушыларының 

90%-ы жоқ, 8–9-сыныптар  50% «иә», ал 10–11-сыныптардың 90%-ы «иә» деп 

жауап берген. Сауалнама нәтижесіне сараптама жасай отырып, салыстыру,талдау 

және бағалау дағдылары бойынша кедергілер көп сыныптар таңдап алынды.  

Бақылау барысында сыныптар бойынша «Атмосфера» тарауындағы 

тақырыптар қамтылып, сол тақырыптарға сәйкес графикалық органайзерлер 

негізінде құрылған зерттеу тапсырмалары оздырылды.  

7-сыныпқа бақылау әдісі арқылы ауа райына зерттеу жүргізіп, бақылау 

күнделігін толтыру ұсынылды. Оқушылар жекелеген метеорологиялық 

элементтерді өлшеп, бақылау нәтижесінде  алынған   далалық зерттеу 

көрсеткіштерін өңдеп, қорытынды жасады.  Нәтижесінде оқушылар қолдану мен 

талдау  дағдыларын дамыта отырып, жергілікті жердің ауа райының ерекшелігін 

анықтады.  

№ Сұрақтар Иә / жоқ/ 

жауап беруге 

қиналамын 

1 Зерттеу  сұрағын құрастыра аламын.  

2 Мәтінге талдау жасай аламын  

3 Талдауда дәлел келтіре аламын  

4 Ақпараттарды  салыстыра аламын  

5 Өз ұсынысымды бере аламын  

6 Диалогке түсе аламын, өз пікірімді білдіре аламын.  

7 Карта арқылы зерттеу жасаймын  

8 Зерттеу тапсырмаларында дайын жоспарды қажет етемін  

9 Проблемаларға бағалау қиындық тудырады  

10 Шағын зерттеу жұмысын жүргізе аламын  
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8-cыныпта  нақты бағыттары мен қадамдары көрсетілген зерттеу жоспары 

ұсынылды. Берілген жоспар бойынша оқушылар адамзат әрекетінің атмосфера 

мен климатқа тигізетін кері әсерін анықтады және оларды топтастырды. Бұл 

кезеңде оқушылар жоспарлы түрде зерттеу жұмысын жүргізіп, зерттеу нәтижесін 

қорытындылап, шешу жолдарын  ұсына бастады.  

9-cыныпқа PEST талдау арқылы зерттеу жасалды, оқушы бұл әдіс арқылы 

зерттеу жүргізумен қатар бағалау дағдылары қалыптаса бастады.  

10-cыныпта кешендік атластар арқылы зерттеу ұсынылды. Зерттеу 

нәтижесінде Қазақстанның атмосфералық қолайсыз және қауіпті 

құбылыстарының қалыптасуын талдады және таралу аумақтарын картада көрсете 

отырып олардың қауіптілік деңгейіне баға беріп,  сақтану шараларын ұсынды. 

Оқушы ұсынылған ақпараттармен  өңдеуде   анализ, синтез және бағалау 

дағдыларын қолданды.  

11-cыныпта зерттеу тақырыптарын өздері таңдап, зерттеу жоспарын құрып, 

шағын зерттеу  жұмыстарын орындады.  

Олар жергілікті халықтың шаруашылығына ауа-райының (ауа 

температурасының, желдің, жауын-шашынның) әсеріне зерттеу жүргізіп, 

нәтижелерін графикалық сызбалар түрінде көрсетті.  Зерттеу нәтижелерінің 

қорытындысы бойынша жергілікті халықтың шаруашылық түрлеріне ұсыныс 

берді.  

Зерттеу тапсырмаларын бағалауда бағалау дескрипторлары қолданылды. 

Блум таксономиясына сай дағдылар сыныптар бойынша қарапайымнан күрделіге 

қарай дамуы бағаланып отырды.  

Оқыту үрдісінде оқушылардың әртүрлі графикалық органайзерлер арқылы  

зерттеу тапсырмаларын орындауы бақыланды.  Зерттеу барысында ұсынылған 

тапсырмалардағы оқушылар үшін тиімді болған графикалық органайзер түрлері 

анықталды.  

Бақылау қорытындысы бойынша оқушылардың зерттеушілік дағдысын 

жақсартуда Бромлей жіктеген  себеп-салдарлық байланыстарды көрсететін, 

концептуалдық, салыстыру және сипаттауға бағытталған органайзерлердің ішінен 

«Фишбоун», SWOT, PEST талдау, денотатты граф әдісі, кластерлер, жоспар 

бойынша сипаттау әдісін қолдану тиімді деген қортындыға келдік. 

Ол оқушыларымыздың бөлім, тоқсан және сыртқы жиынтық бағалау 

жұмыстарындағы Блум таксономиясы бойынша берілген тапсырмаларда 

талдауларға нақты дәлелдер  келтіруі, ұсынылған мәселерді шешуде өз 

ұсыныстарын беруі мен білім сапасының 100% көрсеткіші осы зерттеушілік 

дағдыларының белгілі бір деңгейде дамығанының көрінісі.  

Осы зерттеу жұмысымыздағы анықталған тиімді графикалық 

органайзерлердің түрлерін оқушылар зерттеу жобаларымен жұмыстануда 

көмекші құрал ретінде пайдаланды. 

Бұл зерттеу жұмысымыздың нәтижелігімен қатар сәтсіз шыққан тұстары да 

болды. Ол пәнді екінші сыныпта оқитын оқушылар үшін зерттеу тапсырмаларын 

орындауда тілдік қолдаудың жетіспеушілігі, бұл мәселе  бізді алдағы зерттеу 

сұрағына алып келді. 
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Аңдатпа 

Мақалада жоғары сынып оқушылары арасындағы академиялық плагиат проблемалары талқыланады, осы 

құбылыстың негізгі себептері ашылады, сонымен қатар академиялық плагиат деңгейінің төмендеуі туралы 

ұсыныстар келтірілген. Мектептерде Интернетті кеңінен қолдану және орта мектептерде зерттеу 

дағдыларын дамытуға жеткіліксіз назар аудару жоғары сынып оқушылары арасында плагиаттың 

айтарлықтай деңгейіне әкеледі. Зерттеуде жеке сұхбат, онлайн сауалнама және оқушылардың жұмысын 

талдау сияқты әдістер қолданылды. Онлайн сауалнамалар студенттер мен оқытушылардың зерттеу 

мәселелеріне қатысты көзқарастарын бағалау үшін пайдаланылды. Жеке сұхбат зерттеушіге плагиаттың 

негізгі себептерін мұғалімдер, мектеп әкімшілігі және оқушылар көзқарасы бойынша анықтауға мүмкіндік 

берді. 

Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы академического плагиата среди учеников старшей школы, 

раскрываются основные причины данного явления, а также даны рекомендации по снижению уровня 

академического плагиата. Широкое использование интернета в школах и недостаточное внимание к 

развитию исследовательских навыков в основной школе приводят к значительному уровню плагиата среди 

учеников старшей школы. В исследовании использовались методы, как индивидуальное интервью, 

онлайн-опросы и анализ работ студентов. Онлайн-опросы использовались для оценки перспектив 

студентов и преподавателей в отношении проблемы исследования. Индивидуальное интервью позволило 

исследователю определить основные причины плагиата с точки зрения учителей, администрации школы 

и учащихся. 

Abstract 

The article discusses the problems of academic plagiarism among high school students, reveals the main causes of 

this phenomenon, and gives recommendations for reducing the level of academic plagiarism. The widespread use 

of the Internet in schools and the insufficient attention to the development of research skills in secondary schools 

leads to a significant level of plagiarism among high school students. The research utilized mixed research 

methods. The research design uses instruments such as in-depth face-to-face interview, online surveys and analysis 

of students’ work. The Online surveys were used to evaluate students’ and teachers’ perspectives regarding 

research issues. An in-depth face-to-face interview allowed the researcher to determine the main reasons of 

plagiarism from teachers’, the school administration, and students’ point of view. 

 

Applying research a project approach during the lessons in high school is an 

effective way to develop students’ 21𝑠𝑡Century Skills such as comunication, critical 

thinking and research skills. In addition, to do research and be prosperous in the future, 

students have to develop skills such as evaluating, paraphrasing, synthesizing and 

communicate information [1,].  However, students’ research skills are affected by 

plagiarism phenomena.  Today, most school students copy and paste information 

published on the Internet, which can negatively affect their performance and future 

career success [1]. Plagiarism is “the practice of taking someone else's work or ideas 

and passing them off as one's own” [2]. It simply means that during academic writing 

of their research project students lift use sentences or copy paste from different works 

and present them as their own.   

Academic writing and critical thinking is one of the challenges facing all students 

and learners around the globe. This difficulty in academic writing causes great 

challenges that students invitally turn to plagiarises. Plagiarism is one of the main 

problems of senior students at Global Perspectives and Project Work (GPPW) lessons. 

GPPW lessons for instance in our school are responsible for developing students’ 

research skills and critical thinking on socio-economic issues around the globe 

especially in a Kazakhstani context. At the end of the academic year, senior students are 

expected through the process of rigorous teaching and training to produce academic 

project research on any social issues of their interest.  

Chankova (2017) states that, the existence of academic plagiarism among students 

indicates the low-level of critical differentiation among students. The students do not 
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distinguish what information is correct or not from published information and journal 

articles. Therefore, the lack of willingness of schools to teach ways to avoid plagiarism 

and impose punishment is problematic and the inadequacy of time-management skills, 

and, in addition, procrastination among student causes academic dishonesty [3]. 

According to Berling (2011), the main causes of plagiarism are the variety of ways of 

understanding plagiarism among the school community, hence some teachers accept 

copy and pasting with some minor phrases [4]. Therefore, Berling (2011) argues that 

the “fact that the notion of plagiarism vary with the culture” [4, p. 367 ]. The author 

mentions that students  also cannot distinguish between the notion of plagiarism and 

plagiarises not consciously “veries often students do not know the actual notion of 

plagiarism, nor the consequences of it”[4, p. 367 ]. Moreover, the author acknowledged 

that, one of the causes of plagiarism is the extent of teacher-student relationships. In 

addition, Sureda-Negre, Comas-Forgas and Oliver-Troba (2015) argued that the high 

probability of committing plagiarism among school students is procrastination; because 

students who tend to complete their task in the last minute has the greater probability of 

plagiarizing because it is the only option remaining for them. A “study reveal a marked 

relationship between committing plagiarism and procrastinating or postponement 

behaviors.” [5, p.109] Hence, it is imperative for teachers to train and teach learners 

effectively on the procedures of writing effective research and to ensure and revise 

absolute reliability on time management skills so that all students can write good 

research.  

According to Spiteri (2007), there are various strategies to avoid plagiarism. The 

author mentions that the ability to present an an author voice “means to know about the 

different ways in which you can correctly and appropriately use other writers or 

researchers voices in your assignments” [6, p. 6] and using different style of citation 

correctly are the main conditions to pass work in successfully. It is important for students 

to know how to reference their work properly and present it in a logical and alphabetical 

manner.  

Different styles of citation such as the American Phycologcal Association (APA), 

Modern Language Association (MLA), and other which are widely in use in academic 

society consider that when writing an academic paper, it is necessary to paraphrase, 

quote and cite from different perspectives or facts. The  approaches that are used in our 

lessons as common knowledge for academic paper is insufficient, but instead of taking 

facts from different parts of articles, the teachers suggests to their students to focus only 

on the conclusion.  For instance, according to the MLA guide “ As you write, carefully 

identify all borrowed material, including quoted words and phrases, paraphrased ideas, 

summarized arguments, and facts and other information”[7, p.7]. In addition, the APA 

guide argued that the best way to acknowledge other peoples ideas is paraphrasing, 

where the researcher re-words an original idea through his/her own words. Academic 

writing encourages paraphrasing information you have researched and read to ensure 

reliability and authentication of the original words from the chosen author’s work so 

that the student can make an informed judgment about the research project [8].  

Teaching Global Perspectives and Project Work require developing student’s 

research skills through writing independent research where the degree of plagiarism 

remains immensely high. If Kazakhstan wants to build an education system of an 
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international degree, decreasing the level of academic plagiarism especially in 

secondary and high school is very significant. Therefore, the purpose of the study is to 

identify the level of plagiarism, define the main causes, and finally determine ways that 

can help to avoid plagiarism in students’ academic work and research projects.   

The purpose of the study is to define ways that help to avoid plagiarism in student’s 

research projects in GPPW subject.    

The research objectives were:  

In what extent was academic plagiarism disseminated among 11𝑡ℎ grade students?  

What are the main causes of plagiarism? 

What are the ways forward for teacher’s and the community? 

 

Research design 

The research utilized mixed research methods with the application tools such as 

face-to-face interviews, online surveys and analyses of students works. Online surveys 

used to define students and teachers’ perspectives regarding the research issue. Face-to-

face interviews allowed for the determination of understanding and main the reasons of 

plagiarism among teachers, school administration and students.  

 
Table 1 - Interview sample includes 

Interview sample Quantity  

Administrative staff 5 Vice-principal in science development, 

Teachers 12 English and Russian language, ITC 

Students 25 11𝑡ℎ grade students 

 

Table 2 - Survey sample 

Participants Quantity 

Teachers 30 

Students 65 

 

 

The results of the study indicate that that the level of academic plagiarism, which 

addresses the first research question, is high among 11𝑡ℎ grade students. Students’ 

questionnaire and in the interview answers in comparison with teachers and the 

administration responses can allow to make such a statement.  

More details, based on questionnaire answers 49% of the respondents confirmed 

that the plagiarized during writing research project.  In addition, in the survey 74% of 

the subject teachers mentioned that they faced plagiarism among students. According to 

the interviews, the representatives of the administration said that when students 

plagiarized and avoided any punitive measures from the school they got recognition 

among their classmates. Moreover, some students while interviewed confirmed that 

plagiarism not to be counted as negative phenomena, according to their perspectives, 

plagiarism is the way to meet deadlines.  Analysis of students work illustrate that 

students plagiarized not only just to copy and paste information, they also utilized the 

translation from different languages, especially Russian articles: 

“Nowadays, the situation in the hot spots in the countries of the Middle East and 

Afghanistan has noticeably worsened. ISIS, whose militants have already been 
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implicated in fighting in this region, openly declared their intentions of moving towards 

Central Asia and Xinjiang Uygur Autonomous Region of China.” 

Сегодня растет активность террористов и экстремистов в странах Ближнего 

Востока и Афганистане. ИГИЛ (Запрещена в РФ), чьи боевики уже замечены 

в этой стране, открыто заявляют о планировании атак на Центральную Азию 

и Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая. 

Resources: https://tj.sputniknews.ru/columnists/20180716/1026125635/ig-

afganistan-vtoraya-siriya-central-asia.html 

 

The next significant findings relates to the second research question i: that 

according to the respondents, the main causes of academic plagiarism are the lack of 

time to finish the given task, procrastination, lack of time-management skills and lack 

of impunity for plagiarism; the school does not have clear instructions and procedures 

about what teacher should  do when students plagiarize.  For instance, comparing my 

findings with research of Sureda-Negre and et. al (2015) reveals a high correlation 

between procrastination and plagiarism.  At the same time, students were not taught of 

different strategies about how to avoid plagiarism in their papers in middle school. For 

instance, 58% of survey participants acknowledge that they did not train how to avoid 

plagiarism in other subjects except Global Perspectives and Project Work. For instance, 

participants mention that “Only in 11𝑡ℎ grade in GPPW lessons I discovered how to 

properly present author voice in a research paper. After teacher feedback, I fully 

understand how to correctly present author perspectives”. This finding confirmed by 

conclusion in other research, which acknowledged that developing students’ research 

skills is not the priority of the subject teachers (Berling, 2011; Kain, H. & Moukarzel, 

D., 2018). Another explanation of teachers neglecting developing research skills, for 

instance in-text citation, is the lack of awareness about research skills amount teacher’s 

themselves. For example, while interview some teachers confirmed that they need 

support or trainings in order to learn strategies about how to avoid plagiarism in 

academic papers.  

It is imperative to mention from the analyses and perspectives above, that four 

conditions can assist in preventing plagiarism in schools. Schools should focus not only 

on subject knowledge, but also put efforts to developing students’ research skills.  

Administrative support for punitive measures of academic plagiarism, through 

establishing clear instruction for teachers when plagiarism occurs. The number of tasks 

and the completion time should be in balance and schools should teach students how to 

maintain deadlines and to grant extensions only in extreme cases (e.g., sick certificate; 

medical report). These above considered measures can help to avoid plagiarism.  
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Аңдатпа 

Барлық оқушыларды қызығушылығына сай қажеттіліктерімен қамтамасыз ету үшін 

дифференциациялық оқыту тәсілдерін қолданып білім беру және оны жүзеге асыру бүгінгі таңдағы 

өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Сондықтан мұғалімдерден оқыту мен білім беру барысында 

көзқарастары мен тәжірибесін өзгерту талап етіледі. Бұл сапалық зерттеу жұмысының мақсаты 

Қазақстанның оңтүстігіндегі зияткерлік мектептердің біріндегі мұғалімдердің дифференциациялық 

оқыту мен білім беруге деген көзқарастары мен дифференциациялық оқытуды іс жүзінде қалай 

жүзеге асырып жатқаны туралы тәжірибесін анықтау.Сенімді дерек көздері мен зерттеу 

әдебиеттеріне сүйене отырып сапалық зерттеу жұмысының жүргізілуі барысында мұғалімдердің 

дифференциациялық оқыту тәсілдері туралы жалпы ұғымы, олардың оны қалай жүзеге асырып 

https://www.um.edu.mt/__data/assets/pdf_file/0006/95568/how_to_avoid_plagiarism.pdf
https://www.um.edu.mt/__data/assets/pdf_file/0006/95568/how_to_avoid_plagiarism.pdf
https://www.upla.cl/bibliotecas/wp-content/uploads/MLA-Gu%C3%ADa-03-8guide.pdf
https://www.upla.cl/bibliotecas/wp-content/uploads/MLA-Gu%C3%ADa-03-8guide.pdf
https://www.phdfood2019.it/wp-content/uploads/2019/05/APA_Guide_2017.pdf
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жатқандығы және тәжірибеге енгізу барысындағы кездескен қиыншылықтарын анықтау көзделді. 

Қазақстанның оңтүстігіндегі зияткерлік мектепте орын алып жатқан  мәселені жан-жақты саралау 

үшін кейс стади зерттеу әдісі қолданылды. 

Зерттеу әдістерінің көмегімен алынған нәтижелер қорытындысы мұғалімдерге мәселенің түпкі 

себебін анықтауға, орта мектептерде атқарылуы тиіс кейбір іс-шараларды бағамдауға және 

мұғалімдердің оқыту мен білім беруге қатысты тәжірибелерін өзгертуге қолдау көрсетуге септігі 

тиюі мүмкін.  

 

Аннотация 

Внедрение дифференцированных подходов к обучению на практике для удовлетворения 

потребностей учащихся в настоящее время является одной из широко распространенных проблем, 

требующих от учителей изменения своего восприятия и практики в направлении преподавания и 

обучения. Целью этого качественного исследования было изучение убеждений, взглядов и практики 

учителей в отношении дифференцированных подходов к обучению в одной из интеллектуальных 

школ на юге Казахстана. 

Анализируя соответствующую эмпирическую исследовательскую литературу и проводя 

качественные исследования, это исследование было направлено на то, чтобы выяснить, каково 

понимание учителями различий, и выяснить, как они практиковали это и с какими проблемами 

они сталкивались, используя дифференцированные подходы к обучению. Чтобы провести 

тщательный анализ проблемы в одной из средних школ на юге Казахстана, был проведен 

тематический подход.  Результаты исследования позволят учителям определить суть проблемы, 

могут дать представление о некоторых мерах, которые необходимо предпринять в школах 

Казахстана, и могут, в частности, побудить учителей и практиков вносить изменения в плане 

преподавания и обучения. 

 

Abstract 

Implementation of differentiated teaching approaches into practice to meet the needs of learners is currently 

one of the widespread issues that require many teachers to modify and alter their perceptions and practices 

towards teaching and learning. The purpose of this qualitative study was to explore teachers’ perceptions 

and practices about differentiated instructional approaches, and identify what challenges teachers face in 

providing differentiated instruction in the classrooms in one of the intellectual schools in southern 

Kazakhstan.  

Through reviewing relevant empirical research literature and conducting qualitative research, this study 

aimed to identify what teachers’ understanding of differentiated instruction was, and to investigate how 

they practiced it and what issues they faced using differentiated instruction. To carry out a thorough 

analysis of the problem in one of the southern Kazakhstani secondary schools, a case study approach was 

conducted. Findings from the research may enable teachers to define the core of the problem, it may provide 

about some measures to be taken in schools in Kazakhstan, and may particularly encourage teachers and 

practitioners to make changes in terms of teaching and learning. 

 

What is expected of teachers today requires not only addressing the varying needs 

of all learners, but also enhancing their educational achievements; and, therefore, a 

school has to look for effective approaches to reinforce the classroom practice (Rock, 

Gregg, Ellis & Gable, 2008). The considerable disadvantage of traditional instruction 

had proven to be 'teaching to the middle' (Hagger & Klinger, 2005, p.19), which 

signified that the needs of all learners were not met. As a result, those students whose 

needs were unmet could not cope with the standardized tests, they were labeled as low 

attaining students till graduation, and even after school contributed to increase the rate 

of the unemployed (Lipsky, 2005). Darling-Hammond and Snyder (2000) also indicated 

that in the case that teachers neglected the diverse needs of learners, they would become 

less successful; conceivably, in order to respond to the demands of learners, teachers 

ought to seek relevant teaching strategies grounded in research based experiments. 

According to experts in education the solution to this issue is the use of a 

differentiated teaching approach (Hardre & Sullivan, 2008; Tomlinson, 2004). 

https://www.powerthesaurus.org/address_the_needs/synonyms
https://www.powerthesaurus.org/effective_approach/synonyms
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Differentiation makes it feasible to address the needs of various learners along with 

curriculum requirements in a regular classroom turning it into an environment where all 

learners have equal access to excellence (Tomlinson, 2014). Therefore, Kazakhstani 

teachers also need to relook at the ways of encouraging all children to make progress.  

Nazarbayev Intellectual Schools were established in 2008 to improve the education 

system in Kazakhstan, to provide learners with quality education and to develop the 

intellectual life of the country and are now being used as an experimental platform in 

putting the new updated curriculum into practice throughout Kazakhstan (SPED 2010-

2020, 2010).  According to the state program of education development (SPED, 2010), 

teachers are expected to use differentiated instruction in the classrooms to meet the 

diverse needs of learners. Most teachers undertook in-service trainings via the support 

of trainers from CoE (Center of Excellence), but the implementation of differentiated 

teaching into regular classrooms is still a controversial issue in most of the secondary  

schools (Diagnostic Report, 2014). 

Furthermore, Nazarbayev Intellectual Schools admit students after Grade 6, after 

a rigorous selection procedure.  The students who are admitted to NIS from other 

mainstream schools do have different levels of academic performance and this poses 

additional challenges to the teachers who work at these schools. Therefore, a 

differentiated teaching approach is one of the main approaches the teachers are required 

to use. 

The purpose of this qualitative study was to explore teachers’ perceptions and 

practices about differentiated instruction in one of the intellectual schools in south 

Kazakhstan. The research aimed to identify teachers’ understanding of differentiated 

instruction, to investigate how teachers are using differentiated teaching approaches, and 

what challenges they are facing and how they are dealing with them in regular 

classrooms.   

The following question(s) were addressed in this study: 

What are teachers’ perceptions towards differentiated teaching approaches? 

What are teachers’ practices towards differentiated teaching approaches? 

What challenges do teachers face in providing differentiated instruction in their 

classrooms? 

It has been discussed and studied at length that students need learning 

environments where their individual differences are addressed (Ainscow, Booth, & 

Dyson 2006). The practice of "one size fits all" curriculum did not meet the unique needs 

of learners, therefore, differentiated instruction is the key to the success of all children 

(Loeser & John, 2018). The use of traditional instruction in the classroom did not 

encourage learners to develop their thinking and creative skills because teacher-centered 

learning limited them to memorization of facts only (Yakavets, 2014).   

Though there has been little research done on differentiation in Kazakhstan, in 

other countries researchers have studied the practice of implementing differentiation 

extensively and have identified how successfully it is being used. Researchers value the 

significance of differentiation. Winebrenner found it an effective approach of teaching, 

though challenging for the classroom teacher (1999, p. 12). Teachers may struggle 

finding the approach to each learner within a certain period of time, and preparing 

resources is also time-consuming.  
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The research of Berbaum (2009) conducted on teachers’ perceptions of 

differentiation illustrated that teachers possess a limited understanding about what 

differentiation is. In most cases they interpret it as different level tasks to different level 

students and provide their students with similar assignments according to their learning 

competence. 

In their research, Suprayogi, Valcke and  Godwin (2017) linked the 

implementation of differentiated approaches to teachers’ behavior, beliefs and 

competencies.  In implementing differentiated instructions into regular classrooms 

collaboration plays a crucial role. If teachers interact and collaborate with each other to 

learn and practice more about differentiated instruction, this issue could be solved easily 

and favourably.  

To explore secondary school teachers’ beliefs, perceptions and practices, the 

research design applied in this study was a qualitative case study. 

For this research, the qualitative approach was more applicable as it enabled a re- 

searcher to obtain the overall picture about the practice of using differentiation through 

lesson observation and semi-structured interviews.  Direct investigation from an 

observation field provides a researcher with in-depth rich data (Patton, 2005). By 

attending the lessons and talking to teachers face-to-face the researcher could better 

detect the problem and its causes (Creswell, 2012). Hancock, Windridge and Ockleford 

(2009) further extends this by mentioning that qualitative research empowers a 

researcher to observe and study the behavior of people in real - world settings.  

One secondary intellectual school in southern Kazakhstan was selected for this 

research. It is one of the 21 schools of Nazarbayev Intellectual Schools (NIS). The 

reason why I chose this school is that differentiated instruction is promoted at this 

school. The research project was conducted in accordance with ethical principles and 

standards.  

For this study, eight interviews were conducted with different subject teachers who 

have worked more than three years in the same school, and who were supposed to 

implement differentiated instruction in their classrooms. The interview questions were 

focused on teachers’ understanding and use of differentiated teaching approaches in 

regular classroom.   

Focus group discussion was conducted with five other different subject teachers to 

get the shared perceptions and concerns of the teachers about differentiated teaching. 

Focus group discussion (FCD) added to the findings from the individual interviews and 

extended some responses of the teachers. It was possible to compare the answers of the 

FCD with the main group consisting of eight people and determine the correlations and 

contrasts.   

Lesson observations were conducted with the same eight teachers, with their prior 

consent obtained after they had been interviewed. The focus of these observations were 

to observe how teachers implemented differentiated teaching approaches in their 

classes, what challenges they faced and how they dealt with those issues. 

Concerning the purpose of using differentiated instruction, researchers proved that 

(Hattie, 2009; Tomlinson & Imbeau, 2012) the proper use of a differentiated approach 

can influence the learning outcomes of students, and in cases where learners' needs were 

taken into account, they positively learnt and attained which led to the setting of goals 
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and achievements. According to the current research teachers also understand the value 

of differentiated instruction and consider it the best way to support learners to become 

better achievers.    

In educational context teachers did not always receive the relevant training and 

support to work in accordance with the new educational reforms (Westberg & Daoust, 

2004), and working with the new curricula where teachers are expected to meet the 

diverse needs of learners is not an exception. Unless teachers delegate practice through 

ongoing training and modeling, and make sure when and how to use them, they are more 

likely to fall back. According to this study, some teachers were somehow aware of 

differentiated teaching due to in-service training courses that they had attended, and 

some of them have heard about this term, though they did not fully perceive what stood 

behind it. They figured the appropriate interpretation of this term out only after they 

commenced working at this school.  

The previous studies of Dixon, Yssel, McConnell, and Hardin (2014) showed that 

if teachers were provided with workshops, seminars and coaching organised within the 

school they develop their skills and begin to teach effectively through the use of 

differentiation strategies. In the same school where present research was conducted 

teachers were also offered a lot of trainings, seminars and master classes. The school 

administration was helpful in holding such support to increase teachers' knowledge 

about this issue. However, due to the lack of time, or the nonconformity of the timetable 

not all teachers attended those courses and workshops.  

Previously conducted studies had examined various aspects of differentiation. The 

research of Berbaum (2009) done on teachers’ perceptions of differentiation 

demonstrated that teachers’ understanding of this term is somehow narrow and limited, 

and frequently they refer to it as tiered tasks assigned to different level students 

according to their learning abilities. In accordance with this assertion, the current study 

also discovered that teachers undertake it as differentiating tasks and mainly concentrate 

on assigning different level exercises to learners.  

The participant teachers of the present study did not seem to know the terms that 

divide differentiation into types, but they use various forms in their classrooms. The 

observation revealed that without certain theoretical knowledge about it different subject 

teachers use various elements of differentiation such as content, process, product and 

learning environment. They also partially try to take into measures learners' readiness, 

interests and learning profiles to predict the differentiated instruction. However, they are 

not ready to share their practices because they consider that they possess insufficient 

experience, they have limited understanding of differentiated instruction and they do not 

use all elements of differentiation properly. In contrast to this finding, research by 

Robinson, Maldonado and Whaley (2014) express that there are teachers who are 

successfully utilising the various types of differentiation, and those teachers who are 

using them effectively in their classrooms are passionate to turn it into a whole school 

practice. 

Teachers' practice about differentiated instruction have been investigated 

throughout the world in different educational organizations (Clift & Brady, 2005; 

Darling-Hammond, 2010; Santangelo & Tomlinson, 2012) and research results show 

that what teachers need is good modeling. The present study also demonstrates that 
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teachers are in deep need of support to ensure that they are using differentiated 

instruction properly.  

While talking about teaching strategies, the teachers of this study mentioned 

flexible grouping and heterogeneous groups. Rogers (2002) found out that if students 

worked in groups to solve the problem together, it led to advanced learning, and 

grouping students of the same classroom into diversified bands is a way to differentiate 

learning. Though present research participants also stated the same fact, studies of 

VanTassel-Baska and Stambaugh (2012) extend this idea by suggesting some significant 

examples. According to their research, flexibility does not mean random grouping only. 

Flexibility covers all types of differentiation, and is found to be a multiple option for 

differentiation.  

One of the important challenges that teachers are facing is the issue of standardized 

tests. Participants of the current study mentioned that use of differentiated instruction 

depends on the grades. For grades 10 and 12 where students have to take an external 

summative assessment teachers do not worry much about differentiation, they were 

more anxious of exam results. Correspondingly, they mainly focus on the similar 

assignments of the standard tests. In their study McTighe and Brown (2005) tried to find 

an answer to the question if standards and differentiation could coexist (p. 242), and it 

was maintained that teachers should make it a target to use differentiated instruction in 

the classroom despite the fact that there was a need to meet exam outcomes. Only 

coexistence of standards and differentiation can maximize the academic performance of 

learners.    

The participants further indicated some of the challenges they are facing such as 

lack of time, lack of resources and lack of knowledge. The research results of Tomlinson 

(2014) and Westwood (2013) also found the main obstacles of differentiation not being 

used in schools as lack of resources and time.  

The findings of the study demonstrated that the teachers who participated in this 

study have ideas about what differentiation is, and in most cases they perceive it as the 

tiered assignments that they offer to different level learners.  

Even though the teachers had work experiences of more than three years, they did 

not know the types of differentiation for sure, they had an understanding of some 

indicators and worked according to their own beliefs.   

The teachers seemed to be devoted to their work and they were all interested in 

professional development and self-knowledge. They use different ways to broaden their 

understanding of differentiation such as library resources, articles, magazines, internet 

articles, online courses and webinars. Teachers know some types of differentiated 

strategies and use them successfully in their classes, but they are not confident that they 

are using the differentiated instruction appropriately in their practice.  

However, teachers’ practice on differentiated instruction turned out to depend on 

the age range and the grade of students they teach. When it comes to meeting the 

requirements of the standardized tests teachers do not even try to differentiate activities 

in the classrooms. They mainly concentrate on the exam preparation and focus on the 

outcome of the external assessment.  

There was one contrasting finding. Some participants could not tell what types of 

differentiation they knew, but lesson observations revealed that they use differentiated 
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instruction with success in their classrooms. In contrast to this, some teachers were too 

confident that they were using differentiated strategies well during their lessons. Hence, 

observation implied that they misunderstood what differentiation was and needed 

support to develop their experience and practice. It showed that teachers still confused 

the difference between equity and equality while applying differentiated teaching 

strategies.  

Teachers understand the value of differentiated instruction and have some 

experience in using them in their classrooms. The implementation of differentiated 

teaching has contributed to professional development of teachers and to the change in 

their teaching practices. Using differentiated instruction in the regular classroom 

changed teachers’ attitude towards teaching and learning. However, the time issue, 

excessive workload, shortage of resources and lack of knowledge and skills inhibit the 

implementation of using differentiated approach. It is important to take immediate 

measures to encourage teachers to develop their knowledge and skills about 

differentiated instruction (allocate time, develop sharing practice between experienced 

and non-experienced teachers, reduce workload, provide with accessible resources (in 

Kazakh, Russian)). 
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Keywords: dramohermeneutics, punctuation literacy, syntactic constructions, punctograms 

 

Аңдапта: 

Білім берудің ең басты мақсаттарының бірі-оқушыларды өздігінен, дербес білім алуға 

қалыптастыру. Бұл, әсіресе, ХХІ ғасырда технологияның екпіндеп өсіп бара жатқан заманында, 

әрқашан өзін-өзі кемелдендіруді қажет ететін қасиет. Өз алдына мақсат қоя білетін,өздігінен реттеле 

алатын оқушылар жұмысты тиімді жоспарлай біледі және ұстазының ақыл-кеңесінен жемісті 

нәтиже шығара біледі. Зерттеу жұмыстары оқушыларды білім құмар, драмогерменевтика, 

жаңалықтарды қабылдайтын, мәселелердің шешімін таба білетін және пунктуациялық 

сауаттылықты,синтаксистік құрылымды түсінетін шәкірт болып өсуіне ықпалын тигізеді, олардың 

оқуға деген сүйіспешіліктерін арттырады. 

 

Аннотация: 

Одна из важнейших целей образования - формирование у учащихся грамотного построения 

высказывания. Это особенно важно в XXI веке, в эпоху стремительного развития 

коммуникативных технологий. Целеустремленные, обладающие навыками грамотного письма 

учащиеся умеют эффективно планировать свою работу и делать выводы из рекомендаций учителя. 

В данной статье представлены приемы драмогерменевтики, развивающие у учащихся 

пунктуационную зоркость. Согласно исследованиям авторов данной статьи, развитие этих навыков 

в процессе обучения помогает учащимся воспринимать возникающие проблемы как задачи, делает 

их любознательными и готовыми к восприятию нового, рождает любовь к обучению. 

Abstract: 

One of the most important goals of education is the formation of students' capability to construct of 

statements. This is especially important in the XXI century, in the era of the rapid development of 

communication technologies. Students who are purposeful and who have the ability of literate writing are 

able to plan their work effectively and draw conclusions from teacher’s recommendations. This article 

presents the techniques of dramohermeneutics that develop students' punctuation vigilance. According to 

the research of the authors of this article, the development of these skills in the learning process helps 

students to perceive emerging problems as tasks, makes them curious and ready to accept new things, gives 

rise to a love of learning. 

 

В «NIS-Program» акцент сделан на изучении лексических тем, при этом не 

уделяется должного внимания изучению синтаксического строя языка, который 

непосредственно связан с пунктуационной грамотностью. На внешнем 

оценивании особое внимание уделяется разнообразию использованных 

синтаксических конструкций и их грамотному оформлению в письменных 

работах учащихся. В связи с этим возникает необходимость усилить 

речеведческую теорию: стилистический синтаксис, структуру предложений, 

абзацев. 

Работая в течение 2018/19 учебного года в 10–12-х классах с русским языком 

обучения, мы пришли к выводу, что объём речеведческого материала, 

предложенный «NIS-Program», не позволяет учителю детально изучать 

пунктуационные правила. Контрольный срез, проведённый в начале учебного 

года, показал следующие результаты: 100 % учеников справились с заданиями по 

говорению, 65% – по чтению (стилистический анализ текста: определение роли 

различных синтаксических конструкций в предложенных для анализа текстах) и 

45% – по письму (допустили не более трёх пунктуационных ошибок). В связи с 

этим мы решили пересмотреть подходы к изучению синтаксического строя языка.  
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Для решения проблемы была взята за основу драмогерменевтическая 

технология, разработанная известным российским педагогом В. Букатовым [2, 

15]. В основе драмогерменевтики лежат наука о тексте (герменевтика), педагогика 

и театр. Данная технология не только нацелена на заранее ожидаемый результат, 

она, на наш взгляд, предусматривает выполнение определенного алгоритма, 

позволяющего ученикам вступать в диалог не только с учителем, сверстниками, 

учебником, но и с лингвистическими фактами, явлениями, процессами. При этом 

данная технология позволяет учителю разрабатывать собственные приемы на 

основе принципов, предложенных основоположником драмогерменевтики. Так, 

нами были разработаны и апробированы в педагогической практике следующие 

приёмы обучения: «Синтаксический тренажер», «Пунктуационная тетрадь», 

«Феномен», «Авторские шедевры», «Лови ошибку», «Сам себе корректор». 

Нами была выдвинута гипотеза: субъектное усвоение содержания 

лингвистического материала обеспечивает развитие пунктуационной зоркости. 

Были поставлены вопрос исследования «Какие элементы драмогерменевтики 

способны повысить пунктуационную грамотность письма?» и цель: 

формирование навыков грамотного письма. Был определен и круг задач, 

связанных с поставленной целью: развить навыки работы с синтаксическим 

конструктором и пунктуационным тренажёром; сформировать навыки 

редактирования текста с учетом пунктуационной грамотности; сформировать 

навыки стилистического анализа синтаксических конструкций. 

В ходе исследования мы провели 4 мониторинга качества письменных работ 

учащихся, обращая внимание на соблюдение пунктуационных норм. После 

каждого мониторинга мы корректировали отобранные приемы в зависимости от 

их эффективности.  

Работа над развитием пунктуационной грамотности учащихся проходила 

поэтапно, что позволило закрепить теоретический материал по синтаксическому 

строю языка и отработать его на практике. 

Мы пришли к выводу, что на первом этапе целесообразно использовать 

прием «Синтаксический тренажер», благодаря которому закрепляются 

теоретические сведения о синтаксических конструкциях [3, 42]. Тренажёр был 

построен нами на принципах программированного обучения [4, 16]. Работа с ним 

позволила учащимся получить прочные знания по синтаксису и отработать на 

практике навыки расстановки знаков препинания.  

Далее уместно использовать прием «Пунктуационная тетрадь» [5, 132]. Лист 

А4 с текстом на заданные пунктограммы мы поместили в плотный файл. 

Предложили ученикам проставить маркером в тетради пропущенные знаки 

препинания. После работы с тетрадью маркерные записи стирались. С такой 

тетрадью можно было работать неоднократно, пока правильная расстановка 

знаков препинания в тех или иных синтаксических конструкциях не была 

отработана до автоматизма.  

В результате систематического использования данной тетради на уроках мы 

пришли к выводу, что в пунктуационную тетрадь следует включать 

пунктограммы, вызывающие особые затруднения у учащихся (в нашем случае это 

были знаки препинания при обособленных членах предложения). Анализ 
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последующих письменных работ учащихся показал, что применение данного 

приема способствует запоминанию определенных моделей синтаксических 

единиц и расстановки в них знаков препинания. 

Помимо пунктуационной тетради, нами был успешно использован прием 

«Феномен». Учащиеся получали текст, в котором разными цветами маркеров были 

выделены определенные пунктограммы. Учащимся предстояло внимательно 

прочитать текст и определить, что объединяет и различает выделенные 

синтаксические конструкции. На основе своих наблюдений они формулировали 

правило, иллюстрировали его собственными примерами. Таким образом, нам 

удавалось повторить и закрепить определенные пунктуационные правила. 

Например, ученики получали текст, в котором были выделены однородные члены 

предложения. Но желтым цветом мы обозначили случаи, когда между 

однородными членами ставилась запятая, а зеленым – когда данные члены 

предложения были соединены одиночным союзом и. Учащиеся формулировали 

правило на основе своих наблюдений о постановке знаков препинания при 

однородных членах предложения. 

На третьем этапе нашей работы по развитию пунктуационной грамотности 

учащихся был использован приемы «Авторские шедевры» и «Лови ошибку». В 

ходе проверки письменных работ учащихся нами выписывались предложения, в 

которых те допускали грамматические и пунктуационные ошибки. Данные 

предложения предлагались ученикам на следующий урок для редактирования. 

Например, учащиеся примеряли на себя роль корректора одного из известных 

книжных изданий. Им предстояло исправить стилистические, грамматические, 

пунктуационные и речевые ошибки в предложениях и записать свой вариант. 

Можно использовать следующий шаблон: 

 
№ «Авторские шедевры» 

 (авторская грамматика и пунктуация сохранены) 

Исправленные версии предложений 

1 День за днем умирают тысячи животных, причиной этого является изменение 

климата, неопознанные болезни, которые забирают жизнь на земле. 

 

2 

Загрязняя море, рыбы умирают и их выбрасывает на берег. 

 

3 

Итак, я думаю, что мы должны защищать природу и животных, поэтому наша 

страна станет цивилизованной. 

 

 

Применение данного приема на уроках позволило учащимся вступить в 

диалог с языковым фактом, проигрывать варианты расстановки знаков 

препинания, редактируя синтаксические конструкции, выбранные из работ 

одноклассников. 

Следующий прием «Лови ошибку», который применялся нами наряду с 

«Авторскими шедеврами», помог нам акцентировать внимание учащихся не только 
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на пунктуационных ошибках, но и грамматических (речевые). Мы предлагали 

учащимся текст, в котором были допущены различные виды ошибок. Учащимся 

должны были определить ошибку, вспомнить правило написания данной 

пунктограммы. При этом ученики не просто объясняли пунктуационные или 

грамматические нормы, но и приводили свои примеры на данные правила. Ошибка 

могла быть специально допущена в записях на доске или в презентации. Учащиеся 

находили ошибки и объясняли, как их необходимо исправить, руководствуясь 

памятками учителя.  

Прием «Лови ошибку» мы использовали и при редактировании текстов. 

Приведём пример задания. 

Найдите в предложении ошибки, определите их вид: Заведующая 

библиотеки вручила нам список рекомендательной литературы на июль месяц 

пожелав нам творческих успехов. 

В этом предложении 5 ошибок (грамматическая, три речевых и одна 

пунктуационная):  

1. Заведующая библиотеки (грамматическая ошибка) – заведующая 

библиотекой (Д.п.) 

2. Вручила (слово принадлежит высокой лексике) – это речевая, 

стилистическая ошибка. Необходимо в данном случае использовать нейтральное 

слово дала.  

3. Рекомендательной (речевая ошибка, лексическая). Слово нужно 

заменить паронимом рекомендуемой. 

4. На июль месяц (речевая ошибка, лексическая – лексическая 

избыточность, плеоназм).  Правильный вариант – на июль. 

5. Пожелав нам творческих успехов (пунктуационная ошибка – 

отсутствие запятой при обособлении обстоятельства, выраженного деепричастным 

оборотом).   

Итоговым этапом стало использование приема «Сам себе корректор». 

Учащиеся получали свои письменные работы после проверки, в которых ошибки 

не исправлялись учителем, а только подчеркивались. Задача ученика состояла в 

том, чтобы найти пунктуационную ошибку и исправить ее.  

Анализируя синтаксические конструкции, учащиеся попутно изучали и 

повторяли пунктограммы, изученные в 7–9-х классах. Работа над грамматическим 

материалом занимала, как правило, не более 5 минут на уроке [1, с. 36]. Так, 

сведения о вводных словах и знаках препинания при них мы предлагали учащимся 

повторить перед написанием любого текста-рассуждения. Учащиеся 

анализировали следующую таблицу: 

 

Схема сочинения-

рассуждения 

Вводные слова 

1.Тезис = постановка 

вопроса 

1.По-моему, по моему мнению, 

кажется.. 

2. Аргументы = 

доказательства 

2. Во-первых, во-вторых, в-третьих, и, 

наконец.. 
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3.Вывод = заключение 3. Так, итак, следовательно, таким 

образом. 

   

Систематическая работа, направленная на повышение пунктуационной 

грамотности речи учащихся, дала определенные результаты. Качество 

письменных работ улучшилось на 44%, количество пунктуационных ошибок 

уменьшилось на 25%. 

Таким образом, применение драмогерменевтической технологии позволило 

организовать диалоговые формы в процессе обучения языку; выбранные нами 

драмогерменевтические приёмы позволили учащимся вести диалог с 

синтаксическими конструкциями, способствовали субъектному усвоению 

содержания лингвистического материала и развитию пунктуационной зоркости.  
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Аңдатпа 

Қазіргі қарқынды дамыған әлемде білім беру жүйесі реформалануда. Қазақстандық білім беру 

жүйесі оқытушылар құрамының жоғары біліктілігін талап ететін үздіксіз маңызды үдеріс болып 

табылады. Бұл мақала мектепішілік курстың мектеп мұғалімдерінің кәсіби деңгейін көтерудегі 

рөлін зерттеуге арналған. Зерттеудің негізінде авторлар курстың тыңдаушыларын оқытудың түрлі 

әдіс-тәсілдерін ұсынады: сабақты бақылау, сауалнамалар, бірлесіп орта мерзімді сабақтарды 
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жоспарлау және пән бойынша мұғалімдердің зерттеу топтарын құру. Зерттеу нәтижесінде 2019 

жылдың наурыз айында «Мұғалімнің зерттеушілік қызметі» атты аймақтық семинарында 

әріптестердің баяндамасы қорғалды. Зерттеу тобының мұғалімдері «Сабақта дарынды балаларды 

оқыту» мектепішілік курсы оларға дарындылық пен дарынды балалар ұғымдарының мағынасын 

терең түсінуге, дарынды балаларды анықтаудың тәсілдері олардың қажеттіліктері мен қабілеттерін 

ескере отырып, саралау принциптеріне сай әр түрлі жастағы дарынды балаларды оқытуды 

әдістерін таңдауға көмектескен. Жүргізілген зерттеу нәтижесі бұл мектепішілік курстың 

мұғалімдердің кәсіби деңгейін, сонымен қатар, дарынды балалардың білім сапасын 

арттыраттыруда маңызды рөл артақаратынын көрсетті.  

 

Аннотация 

В современном, быстро меняющемся мире реформируется система образования. Казахстанская 

система образования придерживается идеи, что образование – это непрерывный процесс, в котором 

важна преемственность обучения, требующая высокий уровень профессионализма педагогических 

кадров. Данная статья посвящается исследованию роли внутришкольного курса на повышение 

профессионального уровня развития учителей школы. На основе проведенного исследования 

авторами предлагаются методы обучения слушателей курса: наблюдение уроков, анкетирование, 

фокусная группа учителей, среднесрочное планирование уроков и объединение в исследовательские 

группы по предметам. Итогом исследования стало выступление коллег на областном семинаре 

«Мұғалімнің зертеушілік қызметі» в марте 2019 года. Фокусная группа учителей отметила, что 

внутришкольный курс «Обучение одаренных детей на уроке» помог им понять значение терминов 

«одаренность» и «одаренные дети», определить способы выявления одаренных детей; выбрать 

исходя из их потребностей и способностей, принципы дифференциации, методы обучения 

одаренных детей разных возрастов. Проведенное исследование доказало, курс повышает уровень 

профессионального развития учителей, что в свою очередь влияет на качество обучения одаренных 

детей. 

 

Abstract 

The education system is being reformed. The Kazakhstani education system adheres to the idea that 

education is an ongoing process in which continuity of education is important. Moreover, it requires a high 

level of professionalism of teaching staff. This article is devoted to the study of the role of an intra-school 

course in improving the professional level of development of school teachers. Based on the study, the authors 

propose methods for teaching students of the course: observation of lessons, questionnaires, a focus group 

of teachers, medium-term planning of lessons and integration into study groups in subjects. The result of 

the study was the presentation of colleagues at the regional seminar «Мұғалімнің зертеушілік қызметі» 

in March 2019. The focus group of teachers noted that the school course «Teaching gifted children in the 

lesson» helped them understand the meaning of the term «gifted children», and to realize the ways to 

identify gifted children. Also, it helped to choose, based on the needs and abilities of children, the principles 

of differentiation, teaching methods for gifted children of different ages. The study proved that the course 

increases the level of professional development of teachers, which in turn affects the quality of education of 

gifted children. 

 

Цитата К.Д. Ушинского «Учитель живёт до тех пор, пока он учится. Как 

только он перестаёт учиться, в нём умирает учитель» подтверждает важность 

постоянного саморазвития и самосовершенствования профессии учителя [6, 4]. 

Главной методической задачей для учителя является развитие профессионализма, 

формирование навыка саморефлексии педагогической деятельности, и не менее 

важно найти и организовать группу единомышленников. 

Стратегической задачей АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» 

является «создание профессионального сообщества педагогов для обеспечения 

высокого качества преподавания в школах страны. АОО продолжит 

осуществление профессионального развития педагогов через курсы повышения 

квалификации… Будет продолжена работа по системному наращиванию 

потенциала школ через подготовку и поддержку школьных тренеров, и 

координаторов» [4, 23].  
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Деятельность Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического 

направления г. Тараза в 2018/19 учебном году строилась в соответствии с 

задачами, обозначенными в Стратегии развития автономной организации 

образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» до 2030 года и Плана 

развития школы на 2018/19 учебный год. 

Для реализации девиза «Высокое качество и лидерство в образовании» и 

миссии школы «Способствовать развитию интеллектуальной, полиязычной и 

здоровой личности, готовой приносить пользу стране и миру» методическая 

работа в АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» физико-математического 

направления г. Тараза ориентирована на развитие и повышение 

профессионального и творческого потенциала всего педагогического коллектива. 

В свою очередь профессиональное мастерство педагогов повышает качество 

преподавания предмета и рост уровня знаний и компетентности учащихся школы. 

Для повышения педагогического мастерства через освоение эффективных 

методов педагогической деятельности и осуществление обмена опытом между 

коллегами в школе введены внутришкольные курсы согласно потребностям 

учителей.  

В условиях модернизации казахстанской системы образования 

приоритетным направлением АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» 

становится обучение одаренных детей для сохранения и развития 

интеллектуального потенциала страны. Это направление совпадает с мировым, о 

чем свидетельствует Постановление за № 1248 Совета Европы в 1994 г. по работе 

с одаренными детьми: «…Одаренным детям должны быть предоставлены условия 

образования, позволяющие в полной мере реализовать их возможности для их 

собственного блага и на благо всего общества» [5, 3]. Поэтому каждый урок 

должен быть ориентирован на предоставление условий для всестороннего 

развития интеллектуального потенциала учеников. Современные педагогические 

технологии признают важность индивидуальности ученика, которая определяет 

направление его обучения и развития. Главной целью дифференциации обучения 

является личностно-ориентированный подход преподавания на уроках с учетом 

индивидуальности (психологического, интеллектуального) каждого ребенка.  

От школы в 2014/15 учебном году курс повышения квалификации по 

программе «Развитие одаренности детей» с участием эксперта Шилы Галахер 

Центра талантливой молодежи Университета Дж. Хопкинса для педагогов 

филиалов АОО «НИШ» прошли четверо учителей. Для повышения качества 

преподавания и уровня профессионального мастерства учителей Методическим 

советом школы был рекомендован внутришкольный курс «Обучение одаренных 

детей на уроках», который действует шестой год. В первый год обучения мы 

составили план на 34 часа в год на основе программы Университета Центра 

талантливой молодежи. Первый курс был самым трудным, тренера 

ориентировались на раздаточном материале и записях тренинга с Ш. Галахер. 

Объяснить теоретические знания было легче, чем отвечать на практические 

вопросы. 34-часовой курс был неэффективен из-за большого объема информации 

и занятости учителей. Поэтому новый план внутришкольного курса на 2018/19 

учебный год был разработан на 8 часов на основе программы «Развитие 
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одаренности детей» Центра талантливой молодежи Университета Дж. Хопкинса 

и дистанционного курса обучения республиканского ЦПИ «Обучение одаренных 

детей в школе» в первом и во втором полугодиях.  

Целью внутришкольного курса было обучение учителей эффективным 

методам и стратегиям работы с одаренными детьми, обеспечивающим развитие 

высокого уровня мышления. Результатом курса было составление трех планов 

урока с применением изученного материала.  

В начале учебного года заместителем директора по методической работе 

была предложена ссылка, по которой учителя записывались на курсы согласно 

своим интересам и потребностям. Прошли обучение на курсе «Обучение 

одаренных детей на уроках» 22 учителя: в первом полугодии прошли обучение 

12, а во втором – 10 учителей.  

Для выявления одаренных учеников, определения их способностей и 

потребностей, уровня мышления, психологической службой на основе 

проведенных диагностик (по Гарднеру, по типу темперамента, стилю восприятия 

информации, уровню мотивации, социометрии) создан банк данных для каждого 

ученика. Затем согласно целям обучения и ключевых спецификаций предметного 

учебного плана была создана «Карта одаренности», которая помогла учителям в 

практической деятельности: выбора принципов дифференциации и методов 

обучения на уроке для работы с одаренными учениками.  

На первом занятии ВШК провели анкетирование с целью выявления знаний 

принципов дифференциации и методов обучения. Анкета включала 6 вопросов, 

которые затрагивали понимание одаренности и таланта ребенка, способы 

выявления одаренных детей, принципы дифференциации и модели обучения, 

оценивание учебной деятельности одаренных детей. Анализ анкеты показал 

следующие результаты: учителя знают термины (одаренность, интеллект, 

дифференциация), знают методы обучения и принципы дифференциации, но не 

понимали взаимосвязи между принципами дифференциации и методами 

обучения. В основном учителя затруднялись ответить на вопрос, связанный с 

оцениванием учебной деятельности одаренного ученика. Исходя из анализа 

анкеты в плане внутришкольного курса были объединены темы по принципам 

дифференциации, а на оценивание одаренных детей выделили три часа. Во время 

практической деятельности – составление индивидуального поурочного плана, 

акцент был направлен на методы оценивания учебной деятельности учащихся. 

Перед каждым занятием проводили совместное планирование и обсуждение 

содержания обучающего семинара, которое помогло установить связь между 

темами, выбрать самые оптимальные стратегии обучения с учетом темы занятий 

и непрерывности обучения коллег. Совместное обсуждение планирования 

привело к более глубокому пониманию теоретических знаний и повышения 

уровня качества проведения курса. Выбранные ресурсы учитывали потребности 

учителей-предметников: физиков, биологов, русского и английского языков, 

физкультуры, географии и математиков. Обучение состояло из двух частей: 

теории и практического задания. Чтобы эффективнее провести следующее 

занятие, были разработаны новые вопросы для обратной связи. Перед началом 

каждой сессии проходило обсуждение листа обратной связи и вопросов к 
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тренерам. Коллег волновали вопросы преподавания своего предмета для развития 

одаренности у учащихся. Ключевым моментом обучения были практические 

задания для поддержки качества преподавания коллег. Уделялось внимание 

аргументации выбора принципа дифференциации, моделей обучения, 

составление заданий к выбранному принципу, чтобы учителя формировали навык 

и опыт их реализации на каждом уроке, а не только на период обучения. Для 

улучшения качества преподавания, исходя из целей профессионального развития, 

учителя объединились в исследовательские группы по предметам. Методические 

объединения выбрали следующие темы для исследования: 

М.О. «Математика» – «Оқушылардың математиқалық есептерді талдау 

дағдысын деңгейлік тапсырмалар арқылы дамыту». 

М.О. «Физика» – «Физика сабағында оқушылардың жоғары деңгейдегі ойлау 

дағдыларын саралау тапсырмалар көмегімен қалай дамытуға болады?» 

М.О. «Казахский язык и литература» – «Жоғары ойлау дағдысына (талдау, 

жинақтау, бағалау) негізделген тапсырмалар арқылы оқушылардың тілік 

дағдыларын арртыру». 

М.О. «История/искусство/география» – «Развитие навыка структурного 

анализа источника на уроках истории, географии и искусства через модель 

аргументирования». Итогом исследования стало выступление коллег на 

областном семинаре «Мұғалімнің зерттеушілік қызметі» в марте 2019 года. 

Самой сложной темой для понимания слушателей стала тема 

«Концептуальное обучение». Стало понятно, что концептуальное мышление 

связано с высоким уровнем мышления: на анализ, оценку и синтез. Оказывается, 

и учителям важна зона ближайшего развития. Для развития навыка анализа и 

оценки слушатели составили концептуальную карту «План урока». Коллеги 

смогли выделить основной концепт урока. Работа над составлением 

концептуальной карты, таблиц «Примеры концепций и связанные с ними 

обобщения» дала возможность выявить интеграцию межпредметных связей. 

Слушатели курса пришли к выводу, что между моделью обучения и разделом 

учебного плана существует тесная взаимосвязь, которая направлена на создание 

мини-проекта и развитие исследовательских навыков каждого ученика. 

Формой поддержки коллег было совместное планирование уроков с учетом 

специфики предмета, класса, потребностей и способностей учащихся, цели 

профессионального развития. Опираясь на собственные календарно-

тематические планы, учителя разрабатывали уроки с учетом принципов 

дифференциации. Предметное обсуждение, аргументация выбора принципа 

дифференциации и задания к нему, привела к пониманию содержания каждого 

принципа. Создание среднесрочного плана серии уроков каждого учителя стало 

конечным результатом обучающегося курса.  

Для развития практики обучения и обратной связи тренеров при посещении 

уроков был разработан новый формат наблюдения уроков коллег на основе 

рекомендаций ЦПИ и методических объединений. В ходе группового обсуждения 

при планировании урока коллеги определили взаимосвязь между целями 

обучения, критериями оценивания, основные концепты урока и инструментов 

оценивания учебной деятельности учащихся. Учителя опирались на карту 
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одаренности, которая помогла составить дифференцированные задания с учетом 

способностей и потребностей учащихся класса. 

После завершения каждого занятия велся рефлексивный дневник, который 

помог планировать качество содержания внутришкольного курса. Нас очень 

расстраивало, что коллеги не всегда выполняли практические домашние задания, 

связанные с разработкой нового поурочного плана и посещением уроков. 

Изменить качество преподавания предмета можно только исходя из 

ответственного и осознанного отношения к собственной учебе и 

взаимопосещений уроков. Для развития навыка саморефлексии 

профессиональной деятельности учителю важно теоретические знания применять 

в практической деятельности. 

По завершении курса был проведен опрос среди слушателей. Работу 

тренеров коллеги оценили на 4,5 балла по 5-балльной системе. Для повышения 

качества деятельности тренеров коллеги рекомендовали больше времени уделять 

совместному планированию уроков. На будущий учебный год планируем 

разработать план внутришкольного курса с учетом рекомендаций коллег. Коллеги 

увидели взаимосвязь между этапами урока: от целей обучения до модели 

обучения. Внедрение принципов дифференциации дает возможность провести 

полную исследовательскую деятельность учащихся на каждом уроке. По 

завершении учебного года написаны методические рекомендации «Применение 

принципов дифференциации и методов обучения на уроках» на основе поурочных 

планов слушателей курса, которая была утверждена Методическим советом 

школы, которая станет методическим руководством для всех учителей школы. 

На будущий учебный год для повышения качества деятельности 

внутришкольного курса планируется: 

 оказывать поддержку учителям в проведении исследования практики по 

развитию одаренности детей (организовать работу в творческих группах по 

принципу схожести ЦПР); 

 провести мониторинг качества обучения в разрезе предметов с целью 

определения влияния принципов дифференциации обучения, моделей 

преподавания и обучения, приемов оценивания для повышения мотивации 

обучения учащихся в школе; 

 провести исследование, как реализация программы влияет на качество 

преподавания и обучения; 

 в ходе обучения педагогических работников приглашать на свои уроки, 

демонстрируя, как идеи курса могут быть реализованы на практике. 

Принципы дифференциации обучения, примененные на занятиях, 

способствовали повышению эффективности процесса обучения: прочному и 

глубокому усвоению знаний, развитию индивидуальных способностей, развитию 

самостоятельного творческого и критического мышления. 

На основе результатов деятельности внутришкольного курса сделан вывод, 

что учитель перейдет на новую модель преподавания через собственную 

практику, которая развивает одаренность учеников.  
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Только критически мыслящий учитель формирует талантливого и 

гениального ученика! Изменишь собственное мышление – изменится мышление 

ученика!  
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Аңдатпа 

Мақалада жазбаша жұмыстың сапасын жақсарту үшін мәтіндік талдаудың тиімді әдістері 

ұсынылған. Мәтінді талдау мәтіндік ақпарат көлемінің ұлғаюын ескере отырып, оның прогресі 

арқылы ғаламдық және жергілікті деңгейлердегі мазмұнды және құрылымдық сипаттамаларды 

анықтауды қамтиды. Оқушылардың мәтіннің әртүрлі бөліктерінің арақатынасын анықтау қабілеті 

жазбаша жұмыстың логикалық және семантикалық ұйымдастырылуына тікелей әсер етеді. 

Мақала авторы тақырыптық-ревматикалық жоспардың «байланыстарын» анықтау арқылы 

сызықты прогрессиядағы мәтін көлемінің ұлғаюына әсер ететін мәтінді немесе оның жеке 

http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED425567.pdf
http://planetadetstva.net/vospitatelam/pedsovet/statya-dlya-vospitatelej-sozdanie-uslovij-dlya-razvitiya-odarennosti-rebenka-v-detskom-sadu.html
http://planetadetstva.net/vospitatelam/pedsovet/statya-dlya-vospitatelej-sozdanie-uslovij-dlya-razvitiya-odarennosti-rebenka-v-detskom-sadu.html
https://moluch.ru/th/4/archive/48/1621/
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бөліктерін талдауды ұсынады. Жұмыстың жаңалығы - практик мұғалімнің оқу мен жазу 

дағдыларын бір-бірімен тығыз байланыста қарастырып, оқушылардың жазбаша жұмысын 

жақсарту үшін мәтіндік талдауды ұсынатындығында. Практикалық маңыздылығын мұғалімдер 

оқушылардың жазба жұмыстарының сапасын жақсарту үшін автор ұсынған оқу стратегиясын 

қолдана білуінде атап өтуге болады. 

 

Аннотация 

В статье предлагаются эффективные приемы анализа текста для повышения качества письменных 

работ. Анализ текста подразумевает выявление содержательных и структурных характеристик как 

на глобальном, так и локальном уровнях через его прогрессию, подразумевающую увеличение 

количества информации текста. Умение учащихся выявлять соотношение разных частей текста 

напрямую влияет на логико-смысловую организацию письменных работ. Автор статьи также 

предлагает анализ текста или отдельных его фрагментов через выявление так называемых 

«сцеплений» тема-рематического плана, влияющих на увеличение объема текста в линейной 

прогрессии. Новизна работы заключается в том, что учитель-практик рассматривает навыки 

чтения и письма в тесной взаимосвязи и предлагает анализ текста для совершенствования 

письменных работ учащихся. Практическую значимость можно отметить в возможности 

использования учителями предлагаемых автором стратегий чтений для повышения качества 

письменных работ учащихся.  

 

Abstract 

This article offers some effective text analysis techniques to improve the quality ofwriting papers. The 

analysis of the text involves the identification of meaningful and structural characteristics both at the global 

and local levels through its progression, which implies an increase in the amount of text information. The 

ability of students to identify the ratio of different parts of the text directly affects the logical and semantic 

organization of writing papers. The author of the article also offers an analysis of the text or its individual 

fragments through the identification of the so-called “links” of the theme-rheumatic plan, affecting the 

increase in the volume of the text in a linear progression. The innovation of the work is that the practicing 

teacher examines reading and writing skills in close interconnection and offers text analysis to improve 

students' writing papers. The practical significance can be highlighted in the ability of teachers to use 

reading strategies proposed by the author to improve the quality of students' writing papers. 

 

Введение 

Одним из критериев успешной коммуникации как в устной, так и в 

письменной речи, является связность и последовательность речи. Это также один 

из принципиально важных критериев оценивания внешнего суммативного 

оценивания любой письменной работы (рассказа, аргументированного эссе, эссе-

синтеза, статьи, отзыва и пр.). Цель исследования – выявить влияние анализа 

прогрессии текста на качество письменных работ. Предмет исследования – 

письменные ответы учащихся. Для достижения поставленной цели были 

использованы следующие методы: изучение научно-методической литературы: 

сбор данных, анализ результатов, обобщение и систематизация, наблюдение, 

опрос. 

Связность и последовательность речи – это, по существу, «основные 

конструктивные признаки текста, которые отражают содержательную и 

структурную сущность текста» [1; 12]. Эти две характеристики текста 

предполагают преемственность предложений, соотношение макро- и микротемы, 

тема-рематическое единство, лексико-грамматическую связь, соответствие 

содержания текста или абзаца его коммуникативной задаче. 

Данное исследование проводилось на основе теоретических положений 

известного российского ученого-лингвиста, профессора МГУ Валгиной Н.С. В 

своем научном труде «Теория текста. Целостность и связность текста как 
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конструктивные признаки текста» автор указывает на то, что текст – это не сумма 

компонентов, «а цельное произведение, имеющее целеустановку, 

функциональное назначение и обладающее авторской модальностью» [1; 15]. 

Результаты исследования 
В ходе изучения определенной литературы были выявлены основные 

индикаторы смысловой и внутритекстовой связи. К ним относятся следующие 

смысловые элементы: 

- регулярная повторяемость ключевых слов заданного вопроса или темы; 

- соотнесенность макро- и микротемы; 

- ситуативные связи: наличие одних отображаемых предметов предполагает 

наличие и других, вводно-ситуативно, связанных с ними (например, ответ 

учащегося на какую-либо нравственную тему предполагает использование таких 

слов, как уважение, ответственность, честность и пр.); 

- графические средства языка (знаки препинания, красная строка, абзацы); 

- лексическо-грамматические средства связи (единство видовременных 

форм глагола, местоименная замена, вводно-модальные конструкции, 

предложения-скрепы типа об этом будет сказано позже) 

Анализ результатов учащихся 9-х классов I четверти показал низкий уровень 

представления письменного ответа в форме аргументированного эссе.  

Работы были проанализированы на уровне макро- (соотнесенность тезиса и 

аргумента, вывода и тезиса, аргументов и вывода, регулярная повторяемость 

ключевых слов) и микроуровня (лексико-грамматические средства связи между 

предложениями и абзацами). Результаты анализа фокус-группы представлены в 

таблице 1 «Поэлементный анализ данных I четверти», где знаки «+»/«-» 

обозначает наличие/отсутствие тех или иных элементов письма. К отдельным 

столбцам даются краткие комментарии. 

 

 

Таблица 1. Поэлементный анализ данных I четверти 

 
Номера  Уровни 

текстообразования 

Ученик А Ученик В Ученик С 

Глобальный уровень (текстовые связи) 

1 Регулярная 

повторяемость 

ключевых слов 

+ + - 

2 Соотнесенность макро- 

и микротемы 

+  - частичная связь, 

т.к. вывод не 

совсем 

соответствует 

основной части) 

-  

3 Ситуативные связи 

(наличие одних 

отображаемых 

предметов предполагает 

наличие и других, 

вводно ситуативно 

связанных с ними) 

частичная 

связь, т.к. не 

хватает 

статистики 

для полного 

раскрытия 

аргумента 

- частичная связь, 

т.к. не хватает 

детальной 

информации для 

полного 

раскрытия 

аргумента 

- 
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4 Синонимизация 

(контекстуальные 

синонимы, повтор слова 

и словоформы) 

+ - частичная связь, 

т.к. слово 

«нравственность» 

повторяется два 

раза 

- 

5 Логико-смысловая связь 

между предложениями 

- - - 

6 Графические средства 

связи (абзацы) 

+ + - 

Локальный уровень (внутритекстовые связи) 

7 Графические средства 

связи (знаки 

препинания) 

+ + + 

8 Лексико-

грамматическая связь 

+ + -  

 

Из таблицы видно, что у учащегося А в целом на достаточно высоком уровне 

развит навык письма, за исключением степени раскрытия темы и 

внутритекстовых связей. У учащегося В можно констатировать отсутствие 

ситуативных связей и синонимизации ключевых слов или фраз. У учащегося С не 

повторяются в работе ключевые слова или словоформы темы, нет соотнесенности 

микрочастей с тезисом, ситуативных связей, лексико-грамматических связей. 

Для решения обозначенной проблемы были определены некоторые методы 

и приемы работы с текстом: «Денотатный граф», «Фишбоун», «Мозаика», «Тема-

рема». Остановимся на некоторых из них. Прием «Денотатный граф» 

использовался для выработки умения видеть логико-смысловые связи на 

глобальном уровне, подразумевающем умение соотносить отдельные абзацы с 

темой, идеей, проблемой. Так, например, проанализировав текст «Влияние 

глобализации», учащиеся составили следующий денотатный граф.  

  
Прием «Тема-рема» формирует у учащихся умение выявлять логико-

смысловые связи между предложениями. Учащиеся анализируют текст или 

отдельный его абзац с точки зрения постепенного раскрытия темы через так 

называемые ремы, связанные с коммуникативной задачей текста или абзаца. На 

«данную» информацию «накладывается» «новая» информация, то есть рема (Р) с 

каждым новым предложением. Таким образом тема нового предложения 

перестает быть темой и становится ремой [2; 15]. Количество рем («новой» 

информации) условно обозначается Р1, Р2 и т.д. в зависимости от 

содержательности и объема текста. Вот как представили результат анализа одного 

абзаца при изучении темы «Роль религии в современном обществе» в разделе 

глобализация

обогащает 
науку и 

культуру

искореняет 
нищету

"заражает" 
финансово

увеличивает 
разрыв между 

богатыми и 
бедными

способствует 
менее  

охотному 
развязыванию 

войн
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«Праздники. Верования. Поклонение» учащиеся 10-х классов. Поскольку КЗТ – 

объяснить роль религии с современном мире, значит, религия – тема.  

Анализ абзаца 

«В современном мировом сообществе ситуация в отношении религии (Т1) 

постепенно усложняется. Религия, (Р1) вместо того, чтобы быть фактором 

стабильности и умиротворения, чем она и является по сути своей, превращается в 

конфликтогенный фактор (Т2). Религию втягивают во многие формы 

противостояния и конфликты (Р2) наших дней. Наряду с этическим аспектом 

(Т3) религия становится основным элементом всех заметных конфликтов 

современности (Р3). Возникает вопрос: почему? Почему религия, которая 

постоянно говорит о своей духовности, нравственности, гуманности и 

миротворческом потенциале (Р4), втягивается в конфликты и волей-неволей 

освящает эти конфликты (Т4)? Это происходит по причине слабой позиции 

религии (Т5). Она не выдерживает агрессивного секулярного напора современного 

мира (Р5), слабнет духовно, теряет свои абсолютные основы и суть, изменяет 

себе». 

Схематично данный анализ можно представить следующим образом: 

 
Такое активное «вмешательство» позволило повысить качество письменных 

ответов учащихся. Ниже представлены результаты письменной работы III 

четверти. 

 

Таблица 2. Поэлементный анализ данных III четверти 

 
Номера  Уровни текстообразования Ученик А Ученик В Ученик С 

Глобальный уровень (текстовые связи) 

1 Регулярная повторяемость 

ключевых слов 

+ + + 

2 Соотнесенность макро- и 

микротемы 

+  + - частичная 

связь, так как 

вывод не совсем 

соответствует 

основной части 

3 Ситуативные связи 

(наличие одних 

отображаемых предметов 

предполагает наличие и 

других, вводно ситуативно 

связанных с ними) 

+ частичная связь, 

так как вторая 

микротема не 

совсем раскрыта 

частичная связь, 

т.к. не хватает 

детальной 

информации для 

полного 

раскрытия темы 

4 Синонимизация 

(контекстуальные 

синонимы, повтор слова и 

словоформы) 

+ + + 

5 Логико-смысловая связь 

между предложениями 

+ + + 

6 Графические средства 

связи (абзацы) 

+ + + 

Локальный уровень (внутритекстовые связи) 

Т1 Р1 Т2 Р2 Т3 Р3 Р4 Т4 Т5 Р5
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7 Графические средства 

связи (знаки препинания) 

+ + + 

8 Лексико-грамматическая 

связь 

+ + + 

 

Из таблицы 2 видно, что у учащегося А прослеживается последовательность 

и связность по всем аспектам письма. У учащегося В в целом сформирован навык 

последовательной и связной речи, за исключением полноты раскрытия одной 

микротемы. Учащийся С все еще испытывает затруднения в понимании 

смысловой связности текста, так как в представленной письменной форме вывод 

не соответствует основной части и не совсем полно раскрыта одна из 

микрочастей. 

Количественный анализ данных суммативного оценивания показал, что из 

42 учащихся 31 учащиqся имеет положительную динамику письма. Если средний 

показатель письма за содержание и структуру у этих учащихся в I четверти 

составлял 3 балла, то в конце III четверти – 4. Три ученика не показали явную 

динамику, хотя эти ребята находились в таких же учебных условиях. Один 

учащийся по результатам суммативного оценивания за III четверть показал 

результат ниже, чем в I-II четверти.  

Тема-рематический анализ текста способствует более связным ответам 

учащихся. Так, в данном фрагменте аргументированного эссе учащегося на тему 

«Природа покоряется лишь тому, кто сам подчиняется ей» можно увидеть 

логическое развертывание идеи: «Мы рубим сук, на котором сидим. 

Эксплуатируем природу, расточительно относясь ко всем ее недрам и ресурсам. 

Берем воду и еду, тепло и свет, нефть и другие полезные ископаемые самым 

жестоким образом, не думая о последствиях, о нашем будущем поколении, о 

наших будущих детях». 

Выводы 

Разумеется, добиться от каждого учащегося наличие всех показателей 

последовательности и связности речи невозможно, но «подтянуть» большую 

часть обучаемых можно при постоянном и системном использовании данных 

приемов, глубоком анализе текста, качественной обратной связи как со стороны 

учителя, так и со стороны самих учащихся.  

Таким образом, можно утверждать, что анализ прогрессии текста как на 

глобальном, так и на локальном уровне, способствует формированию 

последовательности и связности письменных работ при условии поэтапного и 

продуманного применения предлагаемых методов и приемов.  

Учителям-языковедам рекомендуется включать в комплексный анализ 

текста задания, направленные на умение определять логико-смысловые связи, 

прогрессию текста через «новое» и «данное», тема-рематическое единство частей 

текста, лексико-грамматические связи на уровне предложений. 
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Аңдатпа 

Жетекші мектептер олардың серіктес мектептерін қолдау мақсатында өткізетін  шаралардың 

сапасы олардың  өзектілігі мен тиімді жоспарлауына тікелей байланысты. Сондықтан осы зерттеу 

жұмысы  арқылы жетекші мектеп басшылары мен үйлестірушілері сәйкес жоспарлау әдістемесін 

анықтап,  күтілетін нәтижелерге қол жеткізу мүмкіндігін жоғарылатады. 

 

Аннотация 

Ведущие школы  созданы для  методической поддержки назначенных опорных школ. Качество 

проводимых мероприятий для опорных школ тесно связаны  с эффективным планирование. В 

рамках данного исследования  руководители и координаторы ведущих школ  смогли определить 

эффективную методику при планировании, что повысил возможность достижения  ожидаемых 

результатов. 

 

Abstract 

Leading schools are created to provide methodological support to designated core schools. The quality of 

activities for core schools is closely linked to effective planning. In the framework of this study, leaders and 

coordinators of leading schools were able to determine an effective methodology for planning, which 

increased the possibility of achieving the expected results. 

 

1. Кіріспе 

Жетекші мектептердің мақсаты  аймақтағы серіктес мектептеріне Қазақстан 

Республикасында жаңартылған орта білім мазмұнын енгізу бойынша 

мұғалімдердің кәсіби қоғамдастығының қызметтеріне және Назарбаев Зияткерлік 

мектептері тәжірибесін таратуға ұйымдастырушылық-әдістемелік жағдайлар 

жасау болып табылады. 

http://ksu.edu.kz/files/TB/book/cz/sarmanova_ft_izucenie_naucnogo_stily_reci_sovremennogo_russkogo_yzjka.pdf%20(2018
http://ksu.edu.kz/files/TB/book/cz/sarmanova_ft_izucenie_naucnogo_stily_reci_sovremennogo_russkogo_yzjka.pdf%20(2018
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2018–2019 оқу жылының басында Ақтау қаласындағы Педагогикалық 

шеберлік орталығының филиалы жаңартылған білім беру мазмұны аясында 

мұғалімдерге қолдауды іске асырып жатқан облыстағы жетекші мектептердегі 

қиындықтарды анықтап, оларға бағытталған көмек беру мақсатында зерттеу 

жүргізді. Маңғыстау облысының жетекші мектептерінің үйлестірушілері 

жұмысты  ұйымдастыру мен жүргізуде келесі қиындықтарды анықтады: 

1. Жетекші мектептер жұмысын жоспарлауда  нақты талаптарды қажетсіну. 

2. Жасалған жұмыстың көздеген нәтижелерді бермеуі. 

Зерттеу жұмысы: Үйлестіру кеңесі мен жетекші мектептердің басшылары 

мен үйлестірушілерінің жұмысын жүйеге келтіріп, зерттеу форматына 

ауыстыруға көмектесу, олардың  жұмысты саралап, мәселелердің шешімін табуға  

көмектесетін ұсыныстар құрастырды. 

2. Зерттеу мақсаты  
Әртүрлі жоспарлау әдістерін қолдана отырып, олардың әрбіреуінің жетекші 

мектеп жұмысын оңтайландыру мен тиімді етуіне әсерін зерттеу.     

3. Зерттеу міндеттері: 

4. Жоспарлаудың тиімді түрлерін анықтау және бейімдеу.  

5. Жоспарлау әдістеріне  сәйкес  жетекші мектеп жұмыс жоспарлары 

үлгілерін әзірлеу және апробациялау.  

6. Әр жоспарлау әдістерінің тиімділігін анықтау, сапалы жұмыс нәтижесіне 

әсерін зерттеп, ұсыныстар құрастыру. 

4. Зерттеу болжамы : тиімді жоспарлау әдісі жетекші мектептің 

қажеттіліктері мүмкіндіктерін ескере отырып таңдалып алған жағдайда жетекші 

мектептің тиімді жұмысы   мен  сапалы білімге алып келеді.   

Күтілетін нәтижелер:  
4. Жетекші мектептер жоспарлау әдістемелерін қолданып, тиімдісін 

анықтайды; 

5. Зерттеу тобы жоспарлау әдістемелерін пайдаланудың ұсыныстарын 

шығарады; 

5. Зерттеу методологиясы 

Scrum-әдістемесі, сауалнама, бақылау, синтез. 

Scrum-әдістемесі  бірнеше спринтке негізделіп,  жоспарды іске асырудың 

фазасы ретінде белгілі  талаптарды орындайды, сондай-ақ, спринт  ұзақтығы 

30 күн.  

Scrum-әдістемесі  зерттеу  жұмысын жүйелі құруға, жоспарлауға, 

міндеттерді бөлуге, уақытында аяқтауға мүмкіндік береді. Scrum-ды меңгеру өте 

оңай, сонымен қатар, ол өз бетімен реттелетін, алдындағы мәселелерді шеше 

алатын көп функционалды топты қалыптастырады. Бұл әдістеме  өзгерістер  мен 

әрқашан дамуға бағытталған, қатысушылардың бір-бірімен  үздіксіз тиімді 

қарым-қатынасы арқылы  икемді жоба  болып келеді.  

Бақылау әдісі – әр жоспарлау әдістемесін қолдану мен тиімділігіне бақылау 

жүргізу кезінде пайдалану. 

Сауалнама әдісі – зерттеу жұмысын бастамас бұрын зерттеу тобындағы 

жоспарлау әдістері туралы түсініктерін  анықтау мақсатында жүргізілді.  
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Синтез – бұл әдіс арқылы алынған деректерді жинақтап қорытындылау, 

біріктіре отырып зерттеу қорытындысы мен ұсыныстар әзірлеу кезінде 

қолданылды [3]. 

Зерттеу барысында 7 адамнан тұратын зерттеу тобы құрылды. Зерттеу  

тобының мақсаты – жоспарлау әдістерінің тиімділігін анықтау үшін өз 

тәжірибесінде қолдана отырып салыстыру, бақылау жасау.  

Scrum әдістемесінің әр спринттерінде зерттеу жұмысының міндеттерін 

шешуге тырыстық. Зерттеу жұмысының міндеттеріне сәйкес 4 спринттен тұрды.  

1-ші спринтте АВС жоспарлау әдістемесі бойынша жетекші міндеттері алға 

қойған міндетін орындауды жоспарланды. Бірінші міндет: жетекші және серіктес 

мектептердің қажеттіліктерін анықтау болды [2]. 

2-ші спринтте зерттеу тобы 2-ші міндетті орындады. Ол міндет алынған 

қажеттіліктерді саралап, іс-шаралар жоспарын  құруды көздеді. Бұл спринт  

Эйзенхауэр матрицасы әдістемесі арқылы жүргізілді [1]. 

3-ші спринтте ең өзекті мәселе бойынша жоспарланған шараларды іске 

асыруға арналған болатын. Сонымен қатар, олардың тиімділігін анықтау үшін 

мониторинг өткізу белгіленген. 3-ші спринт Гант диаграммасы әдістемесімен 

жүргізілді [4]. 

4-ші спринтте зерттеу тобы зерттеу барысында пайдаланған 3 әдістеменің 

тиімділігін талдады. Ол үшін әр спринттің міндетін күтілетін нәтижелер мен 

фактілі алынған нәтижелермен салыстырды (кесте). 

 
Спринттер Спринтте 

белгіленген міндет 

Күтілетін нәтижелер Алынған 

нәтижелер 

1-ші спринт. 

АВС жоспарлау 

жетекші және 

серіктес 

мектептердің  

қажеттіліктерін 

анықтау 

1. Педагогтердің 

қажеттіліктерін 

анықтаудың 

сауалнамасын құру 

2. Жетекші және серіктес 

мектептердің барлық 

мұғалімдерін 

сауалнамаға қатыстыру; 

3. Сауалнама 

нәтижелерін талдау 

1. Педагогтердің 

қажеттіліктерін 

анықтаудың 

сауалнамасы 

жасақталды. 

2. Жетекші және 

серіктес 

мектептердің 76% 

мұғалімдері 

қатысты. 

3. Сауалнама 

нәтижелері 

талданды 

2-ші спринт. 

Эйзенхауэр 

матрицасы 

іс-шаралар 

жоспарын құру 

1. Сауалнама 

нәтижелерін негізінде  

өзекті мәселелерді 

анықтау 

2. Анықталған 

мәселелерді шешу үшін 

1 айға іс-шаралар 

жоспарлау 

1. Сауалнама 

нәтижесінде өзекті 

мәселелердің 

6 категориясы 

анықталды. 

2. Анықталған 

мәселелердің 

үшеуін шешуге 

жоспар құрылды. 

3-ші спринт 

Гант 

диаграммасы 

жоспарланған 

шараларды іске 

асыру 

1. Жоспарланған 

шараларды өткізу 

1. Жоспарланған 

шаралар өткізілді. 
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2. Әр шараның 

тиімділігін анықтау 

мақсатында  

қатысушылардан кері 

байланыс алу. 

2. Әр шараның 

соңында кері 

байланыстар 

алынды. 

6. Зерттеу қорытындысы 

Зерттеу нәтижесінде нақты, әрі күтілетін нәтижеге сай алынған нәтижелер 

Гант диаграммасы арқылы жоспарланған спринт болып анықталды. 

1-ші спринттің міндеті  76%-ға орындалды.  

2-ші спринттің міндеті 50%-ға орындалды; 

3-ші спринттің міндеті 100%-ға орындалды.  

Сонымен, жоспарлаудың тиімді әдістемесі Гант диаграммасының 

анықталуының себептері: 

1. Гант диаграммасы көрнекі түрде , түсінікті болуы; 

2. Диаграмма орындау қажет міндеттердің уақытын, жауапты  тұлғаны 

көрсететіндігі тиімді. Жауапты адам өз міндетін белгіленген уақытта орындау 

қажеттігін түсініп, орындайды; 

3. Диаграмма мониторингті көрнекі түрде көрсетеді. Бұл дер кезінде мәселені 

анықтау шешуге ыңғайлы. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 
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2. Попова И., Сюсюкалова Б.И. Социальное познание и управление / Под ред. С. 

// М.: Мысль, 1983.  

3. Сазерленд Джефф., Scrum. Революционный метод управления проектами, 

Манн, Иванов и Фербер, 2015 г. 
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Аңдатпа 

Мақалада Қазақстанда орналасқан мамандырылған мектептердің бірінде бірлескен жоспарлау 

және бірлескен жоспарлаудың оқыту мен оқуға әсері мәселесі көтеріліп отыр. Соңғы жылдарда бұл 

https://www.flip.kz/descript?cat=publish&id=37
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үрдістің дамуы және іске асу кезеңдері аталған мектепте қарастырылады. Мақала авторлары 

мектеп мұғалімдердің бірлескен сабақ жоспарлауды түсінуін және олардың пәндік аумағында іске 

асыруын анықтайды. Зерттеу қатысушылардың пікірі бойынша оқыту мен оқудың сапасына 

бірлескен сабақ жоспарлаудың әсерін сандық және сапалық талдау жасайды. Жинақталған 

мәліметтер бірлескен сабақ жоспарлаудың жағымды тұстарын және мұғалімге кездескен 

қиындықтарды анықтауға септігін тигізді. Мұғалімдердің бірлескен сабақ жоспарлаудың 

мақсаттары мен артықшылықтарын ролін түсіну және бұл үрдіске көзқарасы туралы тұжырымдар 

жасалынды. Бірлескен сабақ жоспарлаудың дұрыс ұйымдастырылуы оқыту мен оқуға оң әсерін 

тигізетінін өткізілген зерттеу көрсетті.  

 

Аннотация 

В статье рассматривается вопрос о практике совместного планирования уроков и влиянии 

совместного планирования на преподавание и обучение в одной специализированной школе 

Казахстана. Рассматриваются этапы развития и реализации данного процесса в течение последних 

лет. Авторы статьи определяют, как учителя школы понимают и интерпретируют совместное 

планирование уроков; выявляют, как учителя воспринимают внедрение совместного 

планирования в их предметной области; проводят качественный и количественный анализ того, 

как совместное планирование влияет на качество преподавания и обучения, по мнению участников 

исследования. Собранные данные позволили определить как положительные стороны совместного 

планирования, так и проблемы, с которыми сталкиваются учителя. Были сделаны выводы о 

важности понимания целей и преимуществ совместного планирования. Проведенное исследование 

показало, что правильная организация совместного планирования имеет положительный эффект 

на преподавание и обучение. 

 

Abstract 

The article considers the practice of joint lesson planning and the impact of joint planning on teaching and 

learning in one specialized school in Kazakhstan. The stages of development and implementation of this 

process in recent years are considered. The authors of the article determine how school teachers understand 

and interpret collaborative lesson planning; identify how teachers perceive the implementation of 

collaborative planning in their subject area; conduct a qualitative and quantitative analysis of how joint 

planning affects the quality of teaching and learning, according to the participants in the study. The data 

collected allowed to identify both the positive aspects of collaborative planning and the challenges that 

teachers face. Conclusions were drawn on the importance of understanding the goals and benefits of 

collaborative planning.  

 

Введение  

Исследование проводилось в одной специализированной школе в Южном 

Казахстане. Школа была открыта менее 10 лет назад. Педагогический персонал 

школы – это отобранные учителя из региона, которые прошли неоднократные 

тренинги по педагогике и методике преподавания предмета, как внутри школы, 

так и за ее пределами. Школа практикует совместное планирование (СП) уроков, 

которое означает, что все учителя, преподающие в одной параллели (например, 

10-е классы), регулярно встречаются для совместного обсуждения уроков и 

постановки целей урока, планирования этапов урока, планирования видов 

деятельности на уроке, стратегий оценивания и прочее. Администрация школы 

ставила приоритетом СП для повышения качества преподавания и обучения, 

начиная с 2015 г., в рамках подготовки к международной аккредитации и 

старалась создать условия для эффективной реализации СП. Однако у учителей 

наблюдалось разное понимание, трактовка и отношение к СП. В неформальных 

беседах некоторые учителя высказывали позитивное видение и восприятие СП, в 

то время как некоторые педагоги высказывали критику в адрес СП.  

Цель исследования 
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Целью исследования было определить, как учителя школы понимают и 

интерпретируют СП уроков; выявить восприятие учителей о том, как внедряется 

СП в их предметной области; провести качественный и количественный анализ 

того, как СП влияет на качество преподавания и обучения, по мнению участников 

интервью и по результатам проведенных опросов.  

Теоретическая основа 

Обзор литературы показывает, что СП (co-planning) широко применяется в 

контексте командного преподавания (co-teaching), когда учитель по предмету и 

учитель в области специального образования работают и планируют урок в паре 

для более эффективного преподавания и поддержки всех учеников в классе [1]. 

Другие исследования описывают уровень и характер взаимодействия учителей, 

которые принимают участие в командном планировании на параллели в течение 

учебного года, а также роль опытных учителей и новых учителей в данном 

процессе [2]. Одно из исследований в Техасе в 2008 г. выявило неудачный опыт 

создания профессиональных сообществ учителей, так как функционирование 

данных сообществ не повлияло положительно на повышение достижений 

учащихся из-за слишком «узкого фокуса» [3], который сводился к рассмотрению 

и обсуждению данных в группе. Среди негативных факторов были отмечены 

отсутствие времени и коллаборации, а также отсутствие необходимой поддержки 

для эффективной работы сообщества. В контексте Казахстана некоторые формы 

профессиональных сообществ практикуются, но мало исследованы [4, с. 132]. СП 

в данном исследовании представляет одну из форм работы профессионального 

сообщества учителей, поэтому будет рассматриваться в контексте теории по 

созданию и функционированию профессионального сообщества учителей.   

Методология  

Используя метод исследования кейс-стади, четыре учителя разных 

методических объединений (МО) были приглашены на индивидуальные полу-

структурированные (semi-structured interviews) интервью [5] с применением 

метода целенаправленной выборки [6] участников. Участниками были два 

координатора по предмету, один руководитель МО, один учитель. Интервью были 

затранскрибированы, закодированы и обработаны, в результате чего были 

выявлены основные темы и категории. Результаты двух онлайн-опросов в 2017/18 

учебном году и 2018/19 учебном году были проанализированы с использованием 

метода описательной статистики. Собранные качественные и количественные 

данные позволили сделать определенные выводы.  

Результаты исследования и анализ 

Основные темы и категории, которые были выявлены в результате бесед с 

педагогами, приведены в таблице 1. 

  
Таблица 1 

Темы Категории 

Понимание СП Определение СП 

Позитивные стороны 

Негативные стороны 

Внедрение СП Первый опыт по СП 

Текущая практика СП 
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Трудности во внедрении СП 

Факторы, влияющие на эффективность 

внедрения СП 

Использование шаблона планов по разделу 

Влияние СП на качество преподавания и 

обучения  

 

- 

Итак, по мнению одного учителя, «цель СП – достичь результата в виде 

качественного урока». Руководитель МО (РМО) поясняет, что СП помогает 

достичь «единого видения по построению урока, составлению целей урока, 

критериев оценивания» так, чтобы сформировалось «общее видение урока». 

Кроме этого, она отмечает, что во время СП «они (учителя) будут друг друга 

обучать. Это будет самообучение, как форма профессионального развития 

учителя». В то же время педагог утверждает, что «зависит от самого учителя, 

насколько учитель вовлечен, насколько сам учитель понимает, осознает сущность 

СП и хочет ли учитель работать совместно с коллегами, потому что есть разные 

люди, разные взгляды и может кому-то удобно работать одной, нежели тратить с 

коллегой свое время». РМО подчеркивает роль лидера в процессе СП: «Роль РМО 

– четко запланировать, заранее определить для себя, кто будет курировать 

параллель и правильно все распределить. Разъяснить правильно, акцентировать 

внимание на результатах СП, позитивно настроить свой коллектив». РМО верит, 

что «учителя должны увидеть, насколько это «выгодно». Это экономия времени, 

это качественный урок, это разнообразные ресурсы». СП обеспечивает «основной 

костяк качественного урока, который они могут дополнять в зависимости от 

особенностей своего класса».  

К преимуществам СП один из учителей относит тот факт, что «учителями 

одного МО на одной параллели обеспечивается равномерное и одинаковое 

достижение целей урока, достижение результатов на одном уровне: объем знаний, 

методика и стратегии обучения». По мнению учителя, очень влияет на СП уровень 

профессионализма учителей и прошлый опыт (например, имеющийся опыт 

работы в параллели 9-х классов). «СП влияет на достижение целей обучения, 

критериев оценивания, дифференциацию на уроке, так как урок при СП основан 

на выводах и обсуждениях всех учителей, принимающих участие в СП. СП дает 

возможность сэкономить время для индивидуальной работы учителя. Могу 

больше времени тратить на свое профессиональное развитие, исследование, 

составление заданий для оценивания».  

Другой учитель интерпретирует СП следующим образом: «…когда учителя 

по одному предмету, в одной параллели планируют свои уроки. Могут принимать 

участие и учителя не этой параллели, а также с другим языком обучения». «Польза 

СП в том, что это обмен опытом между молодыми и опытными учителями. Это 

хорошо для подбора ресурсов, экономии времени. В течение 2-3 лет, планируя, 

мы поняли, что, чем планировать отдельно, когда иногда на один план тратилось 

2-3 дня, при СП учителя дополняют друг друга и быстро создают качественный 

план урока». Таким образом, СП влияет на создание качественного плана урока, 

по мнению координатора по программе, «совместно созданный план служит 

базой для последующих изменений, куда легче вносить дополнения». На СП 
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влияет ответственность учителей по отношению к СП; правильно 

запланированное и удобное для всех участников время СП. Учитель отмечает, что 

в результате СП «все стали более опытны в планировании. Нам удобно, когда есть 

предварительное время, график для СП. Все стараются принимать участие в 

презентации чернового плана, так как бывают нюансы, которые там устно 

проговариваются, бывают дискуссии. Уже как привычка, навык. Но есть и 

минусы, редко, но… когда берут готовые планы, например, из СМК».  

Кроме этого, на начальном этапе были случаи, когда проявлялся 

«паразитизм» со стороны некоторых коллег. Один учитель вспоминает: «В то 

время, надо признать, было активных два-три учителя, остальные пассивно 

записывали идеи и уходили, впоследствии пользуясь готовыми планами урока. 

Потом начало проявляться недовольство некоторых учителей. Я считаю, что СП 

будет на должном уровне в том случае, когда каждый учитель будет высказывать 

свое мнение и давать предложения. Далее был этап, когда один учитель 

презентовал готовые планы, а остальные учителя должны были предоставить 

обратную связь, на основе которой улучшался бы план. Однако зачастую не было 

активного обсуждения, учителя просто соглашались с готовым планом. Было 

тяжело сразу вникнуть в чей-то план. Были также моменты, когда не все учителя 

могли принять участие в обсуждениях из-за занятости другими проектами. Но 

если вести СП по графику, оно дает хорошие результаты в преподавании и 

обучении». Одной из трудностей в СП оказалось то, что «кто-то качественный 

контент подготовил, а кто-то недоработанный материал вставил в планы уроков».  

Один учитель отмечает, что внедрение СП «зависит от понимания 

учителей. Надо, чтобы учителя сами увидели преимущества. Для этого 

администрация должна организовать какое-либо оценивание, возможно, по 

результатам четверти. Либо позволить учителям самим себя оценить, насколько 

эффективно СП». Кроме этого, подмечено, что успешное СП «зависит от желания, 

понимания учителя; от количества учителей на параллели и количества 

параллелей, в которых работает учитель». РМО вспоминает о первом опыте: 

«Когда мы начинали СП, задавались вопросы: «Зачем нам это нужно? Зачем СП?» 

При организации мне пришлось объяснять. Был вопрос: «Кто будет это 

проверять?» Начали обсуждать уроки с 7-х классов. Было и такое, что из старых 

планов копировали. Было даже болезненное восприятие учителей, и мне 

говорили: «Я столько лет работаю учителем и знаю, как планировать урок, и у 

меня все правильно».  

Один из учителей подчеркнул, что, «…когда план готов заранее – это кайф! 

В прошлом году у нас была практика, когда все уроки первой четверти были 

готовы. Подготовка была минимальная: только распечатываешь план, 

просматриваешь его 10–15 минут – и идешь на урок». Другой учитель описывает 

свой опыт: «Была практика, когда мы делили уроки между собой. Например, 

каждый учитель на параллели должен был разработать планы 5 уроков за 

четверть». 

В последнее время учителям был предложен шаблон плана по разделу для 

использования при СП. Учителя отметили, что «при использовании нового 

шаблона по разделу мы увидели многие минусы своих предыдущих планов. А 
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именно, мы поняли, что не всегда разработанные нами критерии оценивания 

полностью соответствовали целям обучения. И, соответственно, не все задания и 

виды деятельности на уроке в полной мере способствовали достижению целей. 

Мы это переосмыслили и, используя шаблон, быстро смогли внести изменения и 

улучшить свои планы. Если план «сильный», то и урок будет «хороший»; будет 

правильное оценивание, соответственно, качество преподавания и обучения 

повысится. Если ясны ожидаемые результаты, то и сами результаты будут 

положительными».  

Результаты опросов 

В сентябре 2017 г. приняло участие 86 респондентов, и в июне 2018 г. – 65.  

Опросник состоял из трех вопросов: 

1. Что вам дало СП? (Учителя могли выбрать несколько из предложенных 

ответов.)  

2. Что мне мешало работать во время планирования? (Учителя выбирали только 

один из предложенных ответов.) 

3. Во время СП для меня стало открытием… (Открытый вопрос, где педагоги 

предлагали свои ответы.) 

 По результатам опроса видно, что СП влияет на преподавание и 

обучение. 36% и 23% респондентов видят позитивное влияние СП на 

преподавание и обучение. В целом имеется спад по некоторым показателям, 

который предположительно связан со временем проведения второго опроса 

(конец учебного года), с накоплением опыта в планировании и преподавании, а 

также с более углубленным пониманием специфики учебной программы. Среди 

факторов, которые препятствовали успешному внедрению СП, были 

непонимание и неприятие со стороны коллег (10% – в 2017/18 уч. г. и 12% – в 

2018/19 уч. г.); недостаточный уровень знаний и навыков самих респондентов 

(22% – в 2017/18 уч. г. и 12% – в 2018/19 уч. г.); неясные инструкции со стороны 

руководителей процесса СП (36% – в 2017/18 уч. г. и 33% – в 2018/19 уч. г.).  

Выводы 

 Данные показывают, что СП обеспечивает модель плана урока, а не его 

окончательную версию, так как каждый учитель индивидуально, исходя из нужд 

класса и своих собственных потребностей и интересов, детально дорабатывает 

план урока. Роль лидера важна для обеспечения правильного понимания процесса 

СП, осознания его преимуществ, а также его качественного внедрения. Кроме 

этого, роль администратора или руководителя может заключаться в мониторинге 

и оценке процесса СП, в обеспечении времени и благоприятных условий для 

коллаборации коллег, в разъяснении целей СП. Неясные инструкции лидера могут 

препятствовать эффективному СП. Отношение учителей к СП, ответственность, 

желание или нежелание принимать участие, вовлеченность в процесс 

планирования определяет качественное внедрение СП. Выявлены такие 

преимущества СП, как экономия времени, развитие коллаборации между 

коллегами, обмен опытом, взаимообучение, подбор качественных и 

разнообразных ресурсов наряду с недостатками и сложностями во внедрении в 

форме «паразитизма», недостатком доступного для планирования времени, 

разным пониманием и отношением к СП со стороны коллег. Участники данного 
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исследования осознают преимущества СП и верят в то, что при правильной 

организации СП имеет положительный эффект на преподавание и обучение.  
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Андатпа 

Оқушылар арасында белсенді азаматтық ұстанымы қалыптастыратын манызды құндылықтарды 

қалыптастырудың негізі өткен және қазіргі оқиғаларға шолу жасау, оларға саналы баға беру және 

болып жатқан жағдайға қатысты өзіндік ұстанымды анықтау мүмкіндігі болып табылады. Берілген 

мақалада оқушылардың тарихи өзгерістерді бағылау дағдысын дамыту үшін бағытталған 

ранжирлеу әдісінің тиімділігін зерттеу туралы сипаттап жазылған. Зерттеудің негізгі міндеттері – 

оқулық ақпараттарымен жұмыс істеу барысында ранжирлеу әдісінің мүмкіндіктерін қарастыру, 

оқушылардың практикалық жұмыстары арқылы берілген әдістін тиімділігін бағалау. Аталған 

зерттеудің нәтижесінде осы жастағы топ оқушыларының тарихи құбылыстарды бағалау 

дағдыларын қалыптастыру үшін саралау әдісінің тиімділігі туралы қорытынды жасалды. 

Жұмыстың нәтижесі ретінде тарих пәні сабағында практикада ранжирлеу әдісін қолдану туралы 

ұсыныстар беру. 

 

Аннотация 

Основой для формирования важнейших ценностных ориентиров, формирующих у учащихся 

активную гражданскую позицию, является умение ориентироваться в событиях прошлого и 

настоящего, давать им обоснованную оценку и определять собственную позицию по отношению к 

происходящему. В статье представлены результаты исследования, направленного на определение 

степени эффективности метода ранжирования для развития навыков оценки исторических явлений 

у учащихся. Основные задачи исследования – рассмотреть возможности практического применения 

метода ранжирования в работе с учебной информацией, оценка эффективности данного метода 

через анализ продуктов деятельности учащихся. В результате данного исследования были сделаны 

выводы о степени эффективности метода ранжирования для развития навыков оценки 

исторических явлений у учащихся данной возрастной группы. Итогом работы является ряд 

рекомендаций по практическому применению метода ранжирования на уроках истории. 

 

Abstract 
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The basis for the formation of the most important values, contributing to the development of active 

citizenship position, is the ability to navigate in the events occurring in the past and present, and be able to 

evaluate, define personal perspective in relation to them. The article presents the results of a study aimed 

at determining the degree of effectiveness of the ranking method for the development of skills for evaluating 

historical phenomena in students. The main objectives of the study are to consider the possibilities of 

practical application of the ranking method in working with educational information, evaluation of the 

effectiveness of this method through the analysis of the products of students' activities. As a result of this 

study, conclusions about the degree of ranking efficiency for developing skills in assessing historical 

phenomena among students in this age group were drawn. The result of the work is a number of 

recommendations on the practical application of the ranking method on history lessons. 

 

Основой для формирования важнейших ценностных ориентиров, 

формирующих у учащихся активную гражданскую позицию, является умение 

ориентироваться в событиях прошлого и настоящего, давать им обоснованную 

оценку и определять собственную позицию по отношению к происходящему. Это 

нашло отражение в NIS-Program по всемирной истории, где большое внимание 

уделено развитию данных умений и навыков. Наблюдение за деятельностью 

учащихся в процессе обучения показало, что наиболее сложной задачей для них 

является оценка исторических событий, явлений, деятельности исторических 

персоналий.  

Данная проблема выражается в том, что многие учащиеся затрудняются 

объяснить, почему они занимают ту или иную позицию или же учащиеся вовсе не 

могут занять позицию, что вынуждает их обращаться за помощью к учителю. 

Конечно, каждому историческому деятелю, событию можно давать любые оценки 

с позиций ученых-историков, однако при перенесении этих оценок на уроки у 

учащихся начинает формироваться устойчивое представление о ком-либо или о 

чем-либо, чего нельзя допускать. Поэтому очень важно, чтобы дети научились это 

делать самостоятельно, но чему необходимо учить [1]. Это стало основанием для 

поиска и детального анализа возможностей имеющихся приемов, методов и 

стратегий для развития у учащихся навыков оценки исторических явлений. 

В результате данного анализа метод ранжирования был определен как метод, 

который способен помочь учащимся отойти от односторонних, «черно-белых» 

оценок исторических событий и формирует у ученика умение объяснить свою 

позицию, обосновать ее с помощью фактов. Что же такое ранжирование? 

Ранжирование – расположение собранных данных в определенной 

последовательности (убывания или нарастания показателей), определение места 

в этом ряду изучаемых объектов. При оценке исторического события, явления или 

деятельности исторических деятелей учащимся достаточно часто приходится 

принимать решения на основе данных, которые носят в той или иной степени 

условный характер [2]. Соответственно, более объективную основу для выводов 

в подобных случаях могут дать только соотношения между такими данными.  

Например, при анализе данных по территориальным изменениям в первой 

половине ХХ века учащиеся считают государство, имеющее больше колоний 

более прогрессивным, чем государство, имеющее наименьшее количество 

колоний. В то же время они не могут сказать, насколько (или во сколько раз) одно 

государство прогрессивнее другого, потому что отсутствуют объективные 

единицы измерения. Это стало основанием для проведения исследования 

практики в действии, целью которого являлось определение степени 
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эффективности метода ранжирования для развития навыков оценки исторических 

событий, явлений, деятельности исторических персоналий у учащихся. Были 

сформулированы основные задачи исследования – рассмотреть возможности 

практического применения метода ранжирования в работе с учебной 

информацией, оценить эффективность данного метода через анализ продуктов и 

учебную деятельность учащихся на уроке.  

В AR были использованы следующие методы исследования: теоретический 

анализ литературы, относящейся к содержанию исследования; наблюдение за 

ходом учебного процесса и анализ педагогического опыта; проведение 

экспериментальной проверки практического применения метода ранжирования 

при организации учебной деятельности учащихся; анализ итогов учебной 

деятельности учащихся и статистическая обработка результатов исследования. 

Для проведения исследования были использованы стандартные инструменты: 

рисунки и фотографии, собранные за определенный период, ситуативные записи 

об исследовании, опрос, оценка деятельности, групповые и индивидуальные 

работы за определенный период [3]. С помощью этих методов и инструментов 

была получена необходимая информация об уровне сформированности навыков 

оценки исторических явлений у учащихся и его изменении в процессе применения 

метода ранжирования. Сбор данных проводился в течение 2-го полугодия 2018/19 

учебного года. В качестве исследовательской площадки был выбран 9 «А» класс 

с казахским языком обучения, который разделен на подгруппы по 12 человек. Из 

состава 1-й подгруппы в качестве объекта наблюдения были определены три 

ученика (А, В, С). На начало исследования была проведена предварительная 

диагностика, которая показала средний уровень сформированности навыков 

оценки исторических событий, деятельности исторических персоналий.  

Во время проведения Action Recearch учащиеся работали с заданиями, в 

которых применялся метод ранжирования в серии последовательных уроков. 

Первое задание с применением метода ранжирования было предложено на 

вводном уроке раздела «Почему фашизм получил развитие в Италии и Германии 

после Первой мировой войны?». В данном случае было важно не просто 

рассмотреть предпосылки и причины развития фашизма в Италии и Германии 

после Первой мировой войны, но и определить их значимость, так как учащиеся 

должны понимать, какие из причин являлись главными, а какие носили 

вспомогательный, дополняющий характер. Таким образом, данное задание было 

направлено на определение значимости тех или иных факторов, обусловивших 

приход к власти фашистов в Германии и Италии после Первой мировой войны. 

Оценка проводилась методом чередующегося ранжирования – на листе бумаги с 

левой стороны записывается то, что требуется проранжировать, затем из данного 

списка учащийся выбирает N с самым высоким уровнем по оцениваемому 

показателю, зачеркивает его и переносит в верхнюю часть на правой стороне 

листа. Потом выбирает N с самым низким уровнем по оцениваемому показателю, 

записывает в нижнюю часть на правой стороне. Этот процесс повторяется до тех 

пор, пока весь список не будет распределен. В результате получается список N, 

выстроенных учащимся в ранг от наиболее важного до наименее значимого.  
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Следующее задание с применением метода ранжирования учащиеся 

выполняли на втором уроке данного раздела «Какое влияние оказала нацистская 

политика на жизнь людей в Германии?». Здесь сама тема предполагает 

применение метода ранжирования, так как учащимся необходимо дать оценку 

влиянию нацистской политики на жизнь немецкого общества. На данном уроке 

был использован метод прямого ранжирования (применяется в случаях, когда для 

объективной оценки исторического явления необходимо провести сравнение по 

определенному показателю или нескольким показателям), так как в данном случае 

было важно определить не только общую степень влияния, но и рассмотреть 

положительную и отрицательную стороны исследуемого явления. Учащиеся 

должны были оценить влияние нацистской политики на жизнь немецкого 

общества по трехбалльной шкале: 3 балла – максимальное влияние (кардинальные 

изменения по сравнению с донацистским периодом), 2 балла – средний уровень 

влияния (примерно, 50 х 50), 1 балл – минимальное влияние (незначительные 

изменения по сравнению с донацистским периодом или их полное отсутствие). 

Промежуточный анализ результатов практической деятельности учащихся 

на двух предыдущих уроках показал, что применение заданий с использованием 

метода ранжирования способствует созданию исследовательской атмосферы на 

уроке и позволяет вовлечь учащихся в активный познавательный процесс. В 

процессе ранжирования учащиеся более тщательно изучают учебный материал, 

устанавливают взаимосвязь между всеми объектами, рассматривая их как единую 

совокупность, дают ясный и аргументированный ответ.  

На заключительном уроке данного раздела учащимся была предоставлена 

возможность самостоятельно определиться с тем методом ранжированной 

оценки, какой они считают наиболее целесообразным в данном случае. Для 

формирования окончательных выводов по теме исследования было важно 

определить, насколько учащиеся понимают, какой метод подходит в конкретной 

учебной ситуации, насколько он сможет помочь им дать более объективную 

оценку изучаемому явлению. Данное задание было дано индивидуально каждому 

на дом, как опережающее, чтобы учащиеся могли определиться с методом 

ранжированной оценки, исходя из темы и целей урока, составить задание и 

объяснить, почему они сделали такой выбор. В результате ученик С предложил 

использовать метод чередующегося ранжирования, по его мнению, тема урока 

«Насколько тоталитарной была Япония в межвоенный период?» предполагает 

рассмотрение особенностей развития тоталитаризма в Японии в межвоенный 

период, и задача учащихся должна состоять в том, чтобы определить место того 

или иного признака тоталитаризма в Японии в данный период. Другими словами, 

данный метод позволит учащимся определить, имел ли место данный признак в 

Японии в изучаемый период и степень его проявления. Ученик В предложил 

другой вариант – по его мнению, по данной теме целесообразнее будет 

использовать метод прямого ранжирования, так как между двумя войнами 

временной отрезок составляет 20 лет, и более четкую и полную картину развития 

тоталитаризма в Японии можно получить только при детальном рассмотрении 

признаков тоталитаризма в 20-е и 30-е годы ХХ века, т.е. в периоды их 

формирования и развития. Ученик А предложил использовать на данном уроке 
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метод ранжирования – парное сравнение (метод эффективен при общей оценке 

чего-либо и предусматривает поочередное сравнение оцениваемых категорий 

друг с другом по определенному критерию; парное сравнение проводится с 

помощью таблицы, в ней указывают возможные пары сравниваемых категорий по 

оцениваемой характеристике). Он объяснил свой выбор тем, что тема урока 

ориентирует учащегося на то, чтобы была глубоко изучена деятельность первых 

руководителей страны, определявших направления внутренней и внешней 

политики Японии в межвоенный период, и только тогда, по его мнению, можно, 

оперируя фактами, определить степень тоталитарности Японии в то или иное 

время. Ученик А обозначил невозможность опираться только на время, так как в 

этот период была слишком частая смена кабинетов правительства, и им были 

отобраны пять премьер-министров Японии, которые в межвоенный период 

сыграли значительную роль в политических изменениях страны. По его мнению, 

сравнивая их деятельность по конкретным критериям, можно более полно 

охарактеризовать развитие тоталитаризма в Японии, дать объективную оценку 

данному явлению.  

Таким образом, результаты наблюдения за учащимися, анализ продуктов 

деятельности в процессе исследования позволили сделать окончательные выводы 

относительно эффективности метода ранжирования для развития навыков оценки 

исторических явлений у учащихся: 

1. Использование метода ранжирования ориентирует учащегося на глубокий 

анализ исторических источников, синтез, сравнение, обобщение, оценку и 

критическое отношение к различным интерпретациям исторических фактов. 

2. Метод ранжирования создает более объективную основу для выводов, т.к. 

четко показывает соотношения между какими-либо фактами, явлениями, тем 

самым исключая возможность принятия решений на основе данных, которые 

носят в той или иной степени условный характер. 

3. В процессе ранжирования учащийся устанавливает взаимосвязь между 

всеми объектами, рассматривая их как единую совокупность. 

4. Метод ранжирования позволяет рассмотреть историческое явление с 

разных позиций, в зависимости от исследовательской ситуации, проблемного 

вопроса урока. 

Кроме того, использование метода ранжирования ярко продемонстрировало 

возможность осуществлять дифференцированный подход в обучении, т.е. 

развивать учащихся в соответствии с их возможностями. Также развиваются 

умения объективной само- и взаимооценки учебной деятельности по 

определенным критериям, навыки рефлексии и коррекции учебной работы [4].  

Тем не менее, несмотря на эффективность метода ранжирования имеются 

определенные сложности его использования. Во-первых, применение метода 

ранжирования требует от учителя тщательного отбора учебных материалов и 

исторических источников, так как важно, чтобы при сравнении объектов в 

материалах имелась необходимая информация. Сложность заключается в том, что 

не всегда можно найти в одном документе информацию по оцениваемым 

показателям, и учителю требуется время (иногда немало!) для поиска и отбора 

учебного материала из разных источников. Во-вторых, следует обратить 
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внимание на то, что применять ранжирование нужно только в тех случаях, когда 

приоритетной задачей является сравнение чего-либо или кого-либо друг с другом, 

чтобы выделить конкретные показатели, дающие возможность объективно 

подойти к оценке изучаемых исторических событий, явлений, деятельности 

исторических персоналий. Для того чтобы снизить вероятность субъективного 

сравнения, рекомендуется давать подробную расшифровку каждого 

оцениваемого показателя. Если необходима общая оценка, то наиболее 

эффективен в данном случае метод ранжирования – парное сравнение, который 

предусматривает поочередное сравнение оцениваемых категорий друг с другом 

по определенному критерию. Важно иметь в виду, что при сравнении 

определенных категорий всегда одной из пар должно быть отдано предпочтение. 

Нельзя ставить двум категориям в паре нули или единицы. Это противоречит сути 

ранжирования, где каждый объект в конечном счете должен иметь свое отличное 

количество баллов [5]. 

Подводя итоги исследования, необходимо отметить, что развитие навыков 

оценки исторических событий через использование эффективных методов и 

стратегий позволяет учащимся глубже проникать в сущность процесса 

общественного развития и правильно понимать явления общественной 

жизни.  Соответственно, учитель-профессионал должен стремиться внедрять 

новые методы и стратегии, которые позволят реализовать главный принцип 

Назарбаев Интеллектуальных школ, а именно «научить детей учиться». 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада мұғалімдерді өз тәжірибесін зерттеу жұмыстарына тарту мәселесі қарастырылды. 

Осы сұрақты шешу мақсатында авторлар мәліметтерді жинақтау және өндеу дағдыларын дамытуға 

бағытталған семинар-практикумды құрастырды. Зерттеу жұмысының құндылығы – қысқа мерзім 

барысында әртүрлі әдістер арқылы семинар тиімділігін аңықтау. Семинар теоретикалық және 

практикалық бөлімдерден түрады. Мәліметтерді жинау әдістері: бастапқы және қорытынды түсіну 

дағдыларын бақылау, сапалық мәліметтер ретінде қатысушылардың жұмыстары және кері 

байланыс ретінде сауалнама. Өткізілген семинар мұғалімдердің өз тәжірибесін зерттеуге мотивация 

денгейін өсуіне оңтайлы ықпал етті. Авторлардың тәжірибесі мұғалімдерге, квалификация 

жоғарылауымен айналысатын мекемелерге және директордың ғылыми-әдістемелік жұмысы 

жөніндегі орынбасарларына пайдалы болады.  

 

Аннотация 

В статье рассматривается проблема вовлечения учителей в исследование собственной практики. С 

целью решения данного вопроса авторы разработали семинар-практикум, направленный на 

развитие навыка сбора и обработки данных. Ценность данного исследования заключается в 

определении эффективности разнообразными методами в сжатые сроки. Семинар включал в себя 

теоретическую и практическую часть. Методы сбора информации: входной и выходной контроль 

понимания, работа участников в виде качественных данных и обратная связь в виде 

анкетирования. В ходе анализа была определена эффективность проведенного семинара в виде 

повышения мотивации учителей к исследованию собственной практики. Опыт, описанный 

авторами статьи, будет полезен учителям, организациям, занимающимся повышением 

квалификации, заместителям директора школы по научно-методической работе.  

 

Abstract 

Article considers the problem of involving teachers in the study of their own practice. In order to solve this 

issue, the authors developed a workshop aimed at developing the skill of data collection and processing. The 

value of this study is to determine the effectiveness of a variety of methods in a short time. The seminar 

included a theoretical and practical part. Methods of data collecting: input and output control of 

understanding, the work of participants in the form of quality data and feedback in the form of 

questionnaires. During the analysis, effectiveness of the seminar was determined in the form of increasing 

motivation of teachers to study their own practice. The experience described by the authors of the article 

will be useful to teachers, organizations involved in continuing education, deputy directors of the school for 

scientific and methodological work. 

 

Научные навыки, или навыки методологического аппарата, достаточно 

подробно описаны многими авторами, например, зарубежный автор Майкл 

Падилла рассмотрел как базовые, так и расширенные навыки [1], Элиза Стоун в 

своей работе постаралась собрать все навыки в алфавитном порядке [2], Карен 

Ланкур проработала данные навыки с рекомендациями для научной олимпиады 

среди учащихся [3]. Однако вышеназванные авторы рассматривали навыки 

научной работы в контексте обучения учащихся. Авторы из стран СНГ, такие как 

Черняк и Новикова, также дают подробное описание навыков методологического 

аппарата и способы их развития [4, 5]. Данные авторы рассматривали развитие 

навыков методологического аппарата у студентов вузов и аспирантов. Для 

развития исследовательских навыков учителя в Российской Федерации при 

некоторых институтах работают школы педагогического исследования и школа 

исследовательской культуры, данные школы выпустили более 200 педагогов-

исследователей за 15 лет [6, 7]. Центром педагогического мастерства проводятся 

курсы для учителей «Исследование в практике учителя» с целью развития 
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исследовательской деятельности среди практикующих педагогов. Однако 

эмпирические исследования среди учителей нашей страны еще находятся на 

стадии развития. Это связано с высокой интенсификацией работы учителя, в связи 

с изменениями в учебной программе модели оценивания, модели аттестации. 

Изменение модели аттестации с категорий в пользу уровня педагогического 

мастерства открыл для многих педагогов такое понятие, как «учитель-

исследователь». В своей статье в IX Международной конференции НИШ 

«Ценности, благополучие и инновации для будущего образования» менеджеры 

Центра педагогических измерений отразили свои исследования относительно 

реализации новой модели аттестации педагогических сотрудников, где в выводах 

акцентировали внимание на необходимости «развития способности учителя к 

исследованию собственной практики» [8]. Исходя из чего от современного 

учителя требуется регулярное развитие собственной практики через 

исследовательскую деятельность. Однако для успешной исследовательской 

деятельности учителям недостает научных навыков, так как, даже имея на руках 

работы учащихся, то есть данные, педагоги затрудняются в их обработке. Для 

поддержки учителей в данном направлении авторами был разработан семинар-

практикум о количественных и качественных данных и методах работы с ними. 

Данный семинар проводился по модели семинара с контролем эффективности, 

что включало в себя как теоретическую и практическую часть, так и сбор данных 

различными методами, для реализации триангуляции [9]. Исходя из чего целью 

данной статьи является определение эффективности развития навыков сбора и 

обработки данных через семинар-практикум, что должно повысить мотивацию 

учителей в исследовательской деятельности. 

 

Методология 

В семинаре-практикуме приняли участие 30 человек, 30 марта 2019 года – 22 

учителя из общеобразовательных школ, 10 апреля 2019 года – 8 учителей НИШ 

ФМН города Костаная, длительность – 1 академический час.  

Семинар-практикум состоял из теоретического и практического 

компонентов, в последовательности навыков относительно таксономии Блума. 

Формирование знания и понимания в теоретической части, применение, анализ и 

оценивание в практической части. В теоретической части представлялась 

информация о количественных и качественных данных в контексте развития 

академического языка и навыков работы с командными глаголами. Практическая 

часть состояла из трех этапов: квантификация качественных данных (слов-

индикаторов) в дискретные количественные; обработка и распределение 

качественных данных на категории; сбор данных в таблицы с последующим 

анализом. 

Основными независимыми переменными являлись идеи семинара, то есть 

количественные и качественные данные, зависимыми переменными 

рассматривались степень понимания терминов, степень согласия в 

положительном влиянии семинара на понимание, а также качество выполнения 

работы в ходе семинара, что представлено в таблице 1. 
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Таблица 1. Соотношение основных идей семинара с методами сбора данных 

по навыкам 

Методы сбора данных 
Проверка навыков относительно идей семинара 

Качественные данные Количественные данные 

Входной контроль Знание и понимание Знание и понимание 

Задания на квантификацию в 

дискретные данные 

Применение, анализ и 

оценка 

Применение, анализ и 

оценка 

Задания на квантификацию в 

номинативные данные 

Применение, анализ и 

оценка 

Применение, анализ и 

оценка 

Задание на анализ 

количественных данных и 

последующие выводы 

Анализ и синтез Анализ и синтез 

Выходной контроль Знание и понимание Знание и понимание 

Анкетирование Понимание и применение Понимание и применение 

Методы сбора данных включали в себя входной контроль (до начала) и 

выходной контроль (по завершении); анализ качества работы участников; 

обратная связь. Целью контроля было определение динамики уровня понимания 

терминов «количественные данные» и «качественные данные» участниками. 

Обратная связь включала в себя анкетирование с определением степени согласия 

участников с влиянием семинара на их понимание в данном контексте, а также 

уверенность в применении полученных навыков в исследовательской 

деятельности. 

 

Анализ и обсуждение 

В ходе анализа качества выполнения работ были определены некорректные 

или незаполненные ответы, результаты этих работ учитывались отдельно. При 

обработке данных анкетирования принималось во внимание только полное 

согласие участников. С целью стандартизации все результаты были переведены в 

проценты, а их анализ производился путем триангуляции результатов 

вышеперечисленных методов (таблица 2). Данные качества выполнения 

приведены в виде арифметической средней, так как включают в себя множество 

данных. 

Таблица 2. Объединенные данные об усвоении участниками семинара 

основных понятий 

Идеи семинара 
Качество выполнения 

работы (%) 

Выходной 

контроль (%) 

Обратная 

связь (%) 

Количественные данные 78,7 83,3 85,2 

Качественные данные 76 83,3 81,5 

Результаты данных понимания, применения и оценки количественных 

данных показали схожую результативность, и расположены они в небольшом 

диапазоне. По окончании семинара порядка 16,6% участников развили свое 

понимание количественных данных, и данные выходного контроля составили 

83,3% понимания участников. Однако понятие количественных данных не было 

большой проблемой, так как на входном контроле 66,7% участников имели четкое 

представление. В течение семинара учителя выполняли работу с качеством в 

78,7%, и можно утверждать, что три четверти из них были активно вовлечены в 

практическую часть, что в свою очередь подтверждают результаты обратной 
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связи. Так, 85,2% участников были полностью согласны с утверждениями 

относительно положительного влияния семинара на понимание количественных 

данных и уверенности работы с ними. 

Четкое представление о качественных данных до семинара имели 46,7% 

участников, в ходе работы, выполнив ее на 76%, они повысили свое понимание 

до 83,3% (на 36,6%). Мы можем расценивать это как положительный эффект 

семинара, так, 81,5% участников полностью согласились с влиянием семинара на 

их понимание. 

Основная доля принимавших участие в семинаре (70%) в обратной связи 

полностью согласились с тем, что смогут использовать данные работ учащихся в 

исследовательской деятельности. Две трети участников (66,7%) полностью 

согласны с тем, что смогут квантифицировать качественные данные в работах 

учащихся, а также провести их последующий анализ. В целом отмечается 

положительное влияние семинара на развитие навыков сбора и обработки данных 

у 20 из 30 участников, что в свою очередь побудило мотивацию к исследованию 

собственной практики участниками, что доказывает согласие 96,3% 

анкетированных (66,7% полностью согласны). 

 

Выводы и перспективы дальнейшего изучения 

Обобщая результаты проведенного исследования, можно признать 

эффективность семинара в развитии навыков положительной, методы работы с 

данными – валидными. Следует особо отметить роль семинара в развитии 

навыков работы с качественными данными, так как именно они составляют 

большую часть показателей работы педагога. 

Модель семинара-практикума с контролем эффективности показала себя 

результативной и применима как в методических, так и в предметно-

ориентированных семинарах. 

В дальнейшем планируется разработать серию последовательных семинаров 

для учителей с целью развития навыков методологического аппарата научного 

исследования. Внедрение серии семинаров в трансляцию опыта Назарбаев 

Интеллектуальных школ позволит повысить мотивацию учителей в исследовании 

собственной практики. 
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Аңдатпа 

Мақаланың авторлары аттестация аясында жазылатын рефлексивті есептеме жазу үшін қажетті 

рефлексивті жазу дағдысын дамытуды қолдау бойынша жұмыс жасады. Осы себепті тиімділікті 

бақылау бойынша семинар-практикум жасалып, сынақтан өткізілді. Семинардың ұзақтығы бір 

академиялық сағатқа тең, оның барысында материалды ұсыну және зерттеу, сонымен қатар 

қатысушылардан мәліметтер жинау жүзеге асырылады, бұл осы бағытта мүлдем жаңа болып 

табылады. Деректерді жинау әр түрлі әдістермен жүзеге асырылды, негізгі тәуелді айнымалы Блум 

таксономиясы бойынша дағдылардың даму динамикасы болды. Семинардың негізгі идеялары 

тәуелсіз айнымалылар ретінде қабылданды. Талдау нәтижесінде қатысушылардың материалды 

игеруінің сәттілігі, семинардың идеяларын түсіну және баяндама жазу кезінде тиімді пайдалану 

анықталды. Мақалада жинақталған тәжірибе Назарбаев Зияткерлік мектептері мұғалімдеріне, 

https://www.soinc.org/sites/default/files/uploaded_files/BIO-PROCESS_HANDOUT_2015.pdf
https://www.soinc.org/sites/default/files/uploaded_files/BIO-PROCESS_HANDOUT_2015.pdf
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сондай-ақ мектептердегі ғылыми және әдістемелік жұмыстарға жетекшілік ететін басшыларға 

қызығушылық тудырады. 
 

Аннотация 
Авторы статьи работали над поддержкой учителей в развитии навыков рефлексивного письма для 

рефлексивного отчета в рамках аттестации, в с связи с чем был разработан и апробирован семинар-

практикум с контролем эффективности. Длительность семинара равна одному академическому 

часу, в течение которого производится как подача и проработка материала, так и сбор данных с 

участников, что имеет достаточную новизну в данном направлении. Сбор данных производился 

различными методами, основной зависимой переменной являлась динамика развития навыков по 

таксономии Блума. Независимыми переменными были взяты основные идеи семинара. В 

результате анализа выявлена успешность усвоения материала участниками, понимание идей 

семинара и эффективное применение при написании отчета. Опыт, полученный в статье, будет 

интересен учителям Назарбаев Интеллектуальных школ, а также менеджерам, курирующим 

научно-методическую работу в школах. 

 
Abstract 

The authors of this article worked to support teachers in developing reflective writing skills for reflective 

report, it is the part of certification. For this reason, have been developed and tested a workshop with 

efficiency monitoring. The duration of the seminar is equal to one academic hour, during which both the 

submission and study of the material and the collection of data from the participants are carried out, which 

has sufficient novelty in this direction. Data collection was carried out by various methods, the main 

dependent variable was the dynamics of development of skills in Bloom's taxonomy. The main ideas of the 

workshop were taken as independent variables. As a result of the analysis, the success of the assimilation of 

the material by the participants, understanding of the ideas of the seminar and effective use in writing the 

report were revealed. The experience gained in the article will be the interest to teachers of Nazarbayev 

Intellectual Schools, as well as to managers supervising scientific and methodological work in schools. 

 

Введение 

Согласно словарю, рефлексия определяется как акт самосознания, 

самопознания, самоанализа, самооценки [1]. В педагогической практике 

рефлексия является неотъемлемой частью, так основатели понятия 

«рефлексивный практик» Джон Дьюи и Дональд Шон позиционировали свои идеи 

на том, что рефлексия является критической основой роста и обучения [2]. Также 

Джон Дьюи призывал педагогов проверять идеи и подтверждать свои теории на 

практике, принимать самостоятельные решения, основанные на изучении 

собственного опыта. Профессор образования Дэвид Боуд утверждал, что, «...когда 

человек что-то испытывает, он может неявно учиться, но ему бывает трудно 

выстроить свои эмоции, мысли и события в определенную последовательность. 

Когда человек переосмысливает или пересказывает события, можно 

классифицировать события, эмоции, идеи и т.д.» [3].  

Сфера образования в Республике Казахстан неоднократно подвергалась 

различного рода трансформациям. Так, обновление содержания образования 

явилось катализатором кардинальных изменений аттестации педагогических 

работников, одним из пунктов которой является комплексное аналитическое 

обобщение итогов деятельности, что подразумевает умение наших коллег 

рефлексировать над собственной практикой [4]. Основой данных изменений 

послужило правило аттестации педагогических работников АОО «Назарбаев 

Интеллектуальные школы» [5], состоящее из трёх этапов – школьное оценивание, 

независимое оценивание и заключительный этап. Разработку процедуры 

аттестации и инструментов оценивания осуществляет Центр педагогических 
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измерений, исходя из чего нами была изучена статья сотрудников ЦПИ [6] в 

материалах IX Международной научно-практической конференции НИШ. 

Основным выводом исследования сотрудников ЦПИ является необходимость 

«развития способности учителя к исследованию собственной практики, что может 

служить критерием в определении уровня профессионализма учителя». 

Исходя из вышесказанного нами сформулированы следующие пункты в 

форме заключения:  

● педагог с навыками рефлексии системного характера может иметь 

тенденцию к профессиональному развитию; 

● рефлексивные навыки неизбежно приведут развивающегося коллегу к 

необходимости полноценного исследования собственной практики (Action 

Research и Lesson Study); 

В данной статье рассматривается второй этап, который заключается в 

оценивании рефлексивного отчета по четырем направлениям, относительно 

навыков анализа, оценки и синтеза по таксономии Блума. Форма данного отчета 

частично соответствует модели рефлексирующего практика Гиббса, то есть 

полного структурированного разбора [7]. Различия заключаются в том, что в 

модели НИШ нет акцента на эмоциональной составляющей и оценка следует за 

анализом.  

Для развития навыков рефлексивного педагога мы выбрали форму семинара-

практикума, выстроенного в формате обратного дизайна [8], где коллегам 

предлагалось провести оценивание фрагмента отчетов по критериям с целью 

понимания системы экспертизы рефлексивного отчета. Следующим этапом 

требовалось написать краткий отчет по разделу «преподавание» с целью развития 

навыка работы в рамках критериев оценивания. Заключительным этапом 

необходимо провести самооценивание своей работы для определения 

соответствия собственного отчета заданным критериям. 

Предпосылкой к проведению семинара данного формата и содержания 

являлась поддержка коллег в успешном написании рефлексивного отчета в 

рамках аттестации. 

Методология 
Семинар-практикум состоялся 11 апреля 2019 года, длительность составила 

40 минут, в работе приняло участие 20 человек, однако имеются данные только 

по 16 из них. Семинар-практикум включал в себя как практическую, так и 

теоретическую часть, и был направлен на реализацию основных идей (таблица 1), 

основанных на нашем предшествующем опыте написания рефлексивного отчета. 

  

Таблица 1. Соотношение основных идей семинара с методами 

 сбора данных по навыкам 
Методы сбора 

данных 

Проверка навыков относительно идей семинара 

Структура 

отчета 

Ограничение в 

объеме 

Фокус 

внимания 

Модель «Анализ, 

оценка, синтез» 

Входной контроль    Понимание 

Применение 
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Задания на анализ и 

оценку образца 

отчета 

Анализ, 

оценка и 

синтез 

 Анализ, 

оценка и 

синтез 

Анализ, оценка и 

синтез 

Письменное задание Применение Применение Применение, 

синтез 

Применение, 

синтез 

Самооценивание 

письменного задания 

Анализ, 

оценка и 

синтез 

Анализ, оценка 

и синтез 

Анализ, 

оценка и 

синтез 

Анализ, оценка и 

синтез 

Анкетирование Понимание 

Применение 

Понимание 

Применение 

Понимание 

Применение 

Понимание 

Применение 

Основной целью теоретической части являлась синхронизация терминов и 

понятий, представленных в критериях оценивания рефлексивного отчета: 

1. Ограничение в объеме и рекомендуемая структура отчета. 

2. Выдерживать фокус на основных идеях при написании отчета. 

3. Интерпретация терминов «анализ», «оценка» и «синтез». 

По первому пункту мы предложили две модели структуры рефлексивного 

отчета, которые зарекомендовали себя успешными в нашем предшествующем 

опыте. Второе, так как термины «анализ» и «оценка» имеют множество 

определений и каждый человек может понимать их по-своему, мы предложили 

определение, более подходящее контексту написания рефлексивного отчета. 

Согласно словарю Мерриам – Уэбстер, «Анализ – детальное изучение чего-либо 

сложного, чтобы понять его природу или определить его существенные 

особенности»; «Оценка – действие или пример вынесения суждения о чем-то» [9]. 

Во избежание описательного характера отчета, в помощь коллегам, нами была 

предложена визуальная модель, соответствующая критериям оценивания 

«анализ», «оценка» и «синтез» (далее – модель АОС). 

Практическая часть семинара запланирована и реализована в соответствии с 

таксономией Блума и состояла из 3 основных этапов: 

1. Понимание системы оценивания рефлексивного отчета. 

2. Применение критериев при написании рефлексивного отчета. 

3. Анализ и оценка соответствия собственного отчета заданным критериям с 

последующей рефлексией. 

В практической части семинара учителя работали в буклетах, являвшихся 

инструментом сбора качественных и количественных данных относительно 

контекста (таблица 1). С целью повышения объективности в буклетах не 

требовалось указание персональных данных. 

Целью входного контроля являлось определение понимания и применения 

нашими коллегами значений терминов «анализ», «оценка» и «синтез» в рамках 

одной части рефлексивного отчета – преподавание. Промежуточный контроль 

разработан для применения нашими коллегами критериев распознавания 

структуры отчета. Выходной контроль включал анализ и оценку фрагмента урока, 

условно названным «Колобок», для возможности увидеть множество аспектов для 

фокуса участникам семинара-практикума. 

Внутренняя уверенность участников в применении идей семинара при 

написании рефлексивного отчета отражена в анкетировании, которое включало 

утверждения с ранжированной степенью согласия.  
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По итогам внешней оценки были получены данные об успешности отчетов, 

а также было проведено анкетирование с участниками по определению 

применения идей семинара при написании отчета. 

 

Анализ и обсуждение 

В процессе анализа работ участников выявлены частично или полностью 

несоответствующие ответы требованиям, их результаты отмечены как 

некорректные ответы. Работы слушателей, имеющие полное соответствие, 

начиная с входного контроля и на протяжении семинара-практикума, 

определялись как полностью сформированные навыки без значительного влияния 

семинара. Вышеперечисленные данные рассматривались отдельно, однако 

учитывались в общем проценте. Данные, полученные с двух и более заданий, 

приведены в виде арифметической средней. 

Данные относительно моделей структуры отчета показали влияние семинара 

на 43,8% слушателей, результаты обратной связи показали схожие 

количественные значения, 56,3% выразили полное согласие с влиянием семинара 

на понимание структуры. В последующем анкетировании 88,9% участников 

заявили о применении данной идеи при написании рефлексивного отчета в рамках 

аттестации. 

Данные динамики развития навыка написания отчета в соответствии с 

заданным объемом сложны для анализа, так как это требует ряда письменных 

заданий, что не было реализовано в данном случае. Исходя из чего полное 

соответствие заданному объему интерпретировалось как сформированность без 

влияния семинара, частичное соответствие и адекватная самооценка по данному 

параметру рассматривалась как развитие навыка под влиянием семинара. Данные 

демонстрируют влияние семинара на развитие этого навыка у 53% участников 

(первое задание – 41,3%, второе задание – 68%), обратная связь показала полное 

согласие 56,3% участников. В последующем анкетировании 88,9% участников 

сообщили о применении идеи семинара при написании отчета. 

Результаты относительно фокуса выглядят следующим образом: первое 

задание выполнено на 35,2%, второе задание – на 64%, третье – на 60% в среднем. 

В обратной связи 50% участников полностью согласились с утверждением о 

влиянии семинара на понимание роли фокуса при написании отчета. В 

анкетировании, проведенном позже, 77,8% сообщили о том, что применяли 

данную идею семинара. 

Данные динамики относительно модели АОС показали следующие 

результаты влияния семинара на развитие навыка слушателей: 62,5% – анализ; 

12,5% – оценка; 43,8% – синтез. Данные обратной связи показали полное согласие 

43,8% слушателей с влиянием семинара на визуализацию анализа, оценки и 

синтеза. Необходимо обратить внимание на небольшое влияние семинара на 

навык оценивания, так как данные участников, набравших максимальные баллы 

по этому навыку, интерпретировались как сформированные без влияния 

семинара-практикума. В последующем анкетировании 77,8% участников указало, 

что они применяли модель АОС при написании рефлексивных отчетов. 
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Обобщенные данные результатов работы участников (таблица 2) и их 

обратная связь показали аналогичный результат, процент верно выполненных 

заданий близок к полному согласию участников с влиянием семинара на их 

понимание идей семинара, сумма полного согласия и частичного согласия близка 

к проценту участников, применявших идеи семинара при написании отчета. 

 

Таблица 2. Обобщенные данные о понимании и применении участниками 

основных идей семинара 

Идея семинара 

Качество 

выполнения 

заданий (%) 

Степень согласия с 

пониманием (%) Применение при 

написании отчета (%) 
полн. +част. 

Структура отчета 
57,6 56,3 81,3 (25) 88,9 

Ограничение в 

объеме 
45,8 56,3 93,8 (37,5) 88,9 

Фокус внимания 
51,7 50 93,8 (43,8) 77,8 

Модель «Анализ, 

оценка, синтез» 
70,8 43,8 87,5 (43,8) 77,8 

 

Выводы и перспективы дальнейшего изучения 

Результаты демонстрируют положительное влияние семинара-практикума 

на развитие таких навыков рефлексивного письма, как работа по определенной 

структуре, анализу, оценке и синтезу результатов, фокуса внимания при 

написании отчета и соответствию объема отчета заданным рамкам. Определенная 

часть участников применяла методы и идеи, представленные им на семинаре-

практикуме, что говорит об эффективности в целом.  

Работы с частично и полностью не выполненными заданиями в среднем 

составили 34,4%, что демонстрирует недостаточное количество времени, 

отведенного на семинар, это подтверждают и рекомендации участников в 

обратной связи. В связи с чем в дальнейшем планируется расширение времени, 

отведенного на данный семинар, до двух академических часов в 2019/20 учебном 

году.  

Планируется улучшение методов сбора данных посредством интервью 

учителей и анализа данных через статистические методы. Дальнейшее 

исследование в данном направлении поможет развить навыки рефлексивного 

письма у учителей наиболее эффективным способом, а также разработки 

конструктивных дескрипторов или рубрикатора для оценки рефлексивных 

отчетов. 

Модель семинаров-практикумов с контролем эффективности, примененная 

в данной работе, зарекомендовала себя как метод получения данных различными 

методами и возможность получить наиболее объективную оценку проведенной 

работе. 
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Аңдатпа: 

Бұл мақала мектеп мұғалімдеріне арналған. Мақалада оқушылардың үй тапсырмаларын орындау 

тиімділігін арттыру арқылы оқытуды күшейту құралдары қарастырылады. Авторлар үй 

тапсырмасының оқу үрдісіндегі рөлін қарастырып, үй жұмысын ұйымдастыру бойынша әлемдік 

білім беру зерттеулерінің қысқаша мазмұнын, өз мектебінде үй тапсырмасын ұйымдастыру 

тәжірибесін зерттеу нәтижелерін және жаңа тәсілдерді апробациялау бойынша қорытындыларды 

ұсынады. Сондай-ақ, үй тапсырмасын орындау мазмұны, көлемі мен уақытына назар аударады, 

тиімді үй жұмысының элементтерін талқылайды және тәжірибеге енгізу үшін ұсынады. Зерттеу 

нәтижелері үй тапсырмаларын дұрыс пайдалану кезінде сыныпта оқыту үрдісін күшейту үшін 

құнды құрал бола алатынын көрсетті, атап айтқанда, оқушылардың пәнді оқуға деген ішкі 

уәждемесін қалыптастыруға, шығармашылық, іздеу және зерттеу дағдыларын дамытуға, білім 

сапасын арттыруға ықпал етеді. Кез келген үй тапсырмасы оқушы үшін барынша пайдалы болуы 

тиіс, сонымен бірге баланың эмоционалдық және физикалық денсаулығы ескерілуі тиіс. Жұмысты 

ұйымдастыру кезінде оқушылардың апталық жүктемесін ескеру, басқа пән мұғалімдерімен бірге үй 

тапсырмасын орындау көлемі мен мерзімін жоспарлау маңызды. 

 

Аннотация: 
Данная статья предназначена для учителей школ. В ней рассматриваются инструменты для 

усиления обучения через повышение эффективности выполнения домашних заданий учащимися. 

Авторы рассматривают роль домашнего задания в учебном процессе, предлагают краткое 

изложение мировых образовательных исследований по организации домашней работы, результаты 

исследования практики организации домашнего задания в своей школе и выводы по апробации 

новых подходов. А также акцентируют внимание на содержании, объеме и времени выполнения 

домашнего задания, обсуждают элементы эффективной домашней работы и предлагают в качестве 

эксперимента для внедрения. Результаты исследования показали, что домашнее задание при 

правильном использовании может стать ценным инструментом для усиления процесса обучения в 

классе, а именно, способствует формированию внутренней мотивации учащихся к изучению 

предмета, развитию творческих, поисковых и исследовательских навыков, повышению качества 

знаний. Любое домашнее задание должно даваться с максимальной пользой для ученика, в том 

числе должны учитываться эмоциональное и физическое здоровье ребенка. При организации 

домашней работы важно учитывать недельную нагрузку учащихся, планировать совместно с 

другими учителями объем и сроки выполнения домашнего задания. 

 

 

Abstract: 

This article is intended for educators. It discusses tools to enhance learning by improving students' 

homework. The authors consider the role of homework in the educational process; offer a summary of 

global educational research on organizing homework, the results of a study of homework organization at 

their school, and conclusions on testing new approaches. They also focus on the content, volume and 

duration of homework, discuss elements of effective homework and offer as an experiment for 

implementation. The results of the study showed that homework, when carried out correctly, could be a 

valuable tool to strengthen the learning process in the classroom. Significantly, it helps to shape students' 

innate motivation to study the subject, develop creativity, improve research skills, and improve the quality 

of knowledge. Any homework should be given to the maximum benefit for the student, including the 

emotional and physical health of the child. When organizing homework, it is important to take into account 

the weekly workload of students, and to plan together with other teachers the volume and timing of 

homework. 

 

Введение 

На данный момент очень много спорных суждений о важности домашнего 

задания среди учителей, учащихся и их родителей. Существует две 

противоположные позиции: в то время, как одни считают, что домашние задания 

необходимы для успешного обучения, другие предлагают отказаться от них, 
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считая это пустой тратой времени. Многие родители задумываются над тем, 

нужно ли домашнее задание их ребёнку? Количество домашней работы 

увеличивается в геометрической прогрессии, а физическое здоровье ребенка, 

наоборот, ухудшается, так как не остается свободного времени на отдых, общение 

с семьей, прогулку, посещение творческих кружков и спортивных секций. 

Безусловно, здоровье ребенка стоит на первом месте, однако и процесс обучения 

немаловажен, так как домашнее задание является одним из основных 

инструментов повышения качества знаний в работе учителя. 

Как же найти золотую середину, учитывая интересы и желания учителей, 

учащихся и их родителей? 

Появляется необходимость в поиске средств оптимизации домашнего 

задания. Используя результаты мировых исследований и проверенные стратегии 

в данной области, нами были апробированы оптимальные подходы в организации 

домашних заданий и сделаны выводы с целью дальнейшего внедрения в 

образовательную деятельность школы.  

Цель исследования  

Апробировать и проанализировать новые подходы в организации домашнего 

задания и его практического применения в классе, в целях оптимизации и 

повышения эффективности учебного процесса. 

Материал и методы исследования 

Для достижения цели исследования нами были поставлены следующие 

задачи: 

 Определение потребностей учителей и учащихся. 

 Исследование существующих подходов в организации домашнего задания. 

 Планирование оптимальных методов организации эффективного 

домашнего задания. 

 Реализация на практике, выбранных методов и стратегий. 

 Анализ результатов и выводы. 

В своем исследовании мы попытались выяснить, какие затруднения 

испытывают учителя при организации домашнего задания в школе, с какими 

трудностями встречаются учащиеся при его выполнении. С этой целью нами было 

организовано анкетирование учителей, учащихся и их родителей. В исследовании 

приняли участие 31 учитель из методических объединений физики, химии и 

биологии, а также 165 учащихся 7–12-х классов нашей школы. Процесс сбора 

данных включал использование онлайн-анкетирования и интервью учителей и 

учащихся.  

Далее нами был проведен обзор существующих подходов в организации 

домашнего задания, а именно, как организовано задание на дом и в других 

странах. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

провела подробное исследование с целью определения количества часов, 

отводимых на выполнение домашних заданий учащимися во всем мире, и провела 

исследование в 38 странах. Объектами исследования были 15-летние школьники 

из стран, которые использовали экзамены PISA в своих системах образования. 

Результаты показали: в Шанхае (Китай) у 15-летних учащихся было наибольшее 

количество часов домашних заданий – 13,8 часа в неделю, в России – 9,7 часа, в 



 

141 
 
 

Казахстане – 8,8 часа, в Финляндии было наименьшее количество часов домашней 

работы – 2,8 часа в неделю, за ней следует Южная Корея – 2,9 часа. Из всех 

протестированных стран среднее время выполнения домашних заданий составило 

4,9 часа в неделю. Несмотря на то, что учащиеся из Финляндии тратили на 

домашнее задание наименьшее количество часов в неделю, они показали 

относительно хорошие результаты при тестировании, что противоположно 

представлению о соотношении количества часов, потраченных на выполнение 

домашних заданий, с результатами экзаменов [4].  

Количество часов, уделяемое школьниками на выполнение домашней 

работы, не влияет на эффективность и производительность школьной системы в 

целом. Исследователи выяснили, что количество часов, проведенных за 

выполнением домашних заданий, никак не сказывается на результатах 

контрольных тестов [3]. 

Однако исследования показывают, что наряду с преподаванием в классе и 

деятельностью учеников на уроках домашняя работа также является ценным 

инструментом оценивания учащихся и диагностики обучения, если она 

организована правильно, с максимальной пользой для учащегося. Домашние 

задания не должны сводиться только к заучиванию того, о чем говорилось в 

классе учителем, к чтению параграфа учебника, решению нескольких задач по 

типу решаемых в классе, выполнению всевозможных упражнений на одно и то же 

правило и т.п., также они не должны приводить к перегрузкам детей, ухудшению 

состояния здоровья ребенка. Любое домашнее задание должно выводить 

учащегося на новый уровень его познавательной деятельности по сравнению с 

той, какую он выполнял в классе, стимулировать его любознательность. 

Поисковый, исследовательский характер – вот главный признак домашней работы 

[3].  

Обобщив изученный материал, мы пришли к выводу о том, что домашние 

задания нужны и важны для учащихся, так как у них появляется возможность для 

самостоятельной работы. Мы решили изменить подход к задаваемому на дом 

материалу путем применения оптимальных методов: 

 дозирование объема и времени выполнения домашнего задания в 

зависимости от возраста: 

 сокращение количества домашних заданий до 1 раза в неделю по предмету; 

 планирование объема домашней работы таким образом, чтобы учащиеся 

тратили от 30 до 45 минут в зависимости от возраста учащегося; 

 применение домашних заданий творческого и поискового характера 

(учащиеся среднего звена создавали рекламные постеры, веселые задачи и 

вопросы, головоломки и кроссворды, презентации, поделки и макеты, проводили 

домашние эксперименты); 

 применение самоанализа при подготовке к суммативному оцениванию. 

(учащиеся старших классов письменно анализировали собственные работы, 

строили диаграмму успеваемости по результатам пробных тестов и планировали 

деятельность).  

Апробация длилась в течение учебного года – с ноября 2018 года по май 

2019-го. В ходе исследования периодически проводился промежуточный 
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сравнительный анализ навыков, приобретенных учащимися в исследуемый 

период. 

Результаты исследования и их анализ 
Результаты анкетирования показывают, что большинство учащихся без 

интереса и желания выполняют домашние задания, которые предлагаются в 

большом количестве и носят однотипный характер, а также дети испытывают 

сильную усталость. А учителя и родители рассматривают домашнее задание 

положительно и считают его важным аспектом в расширении обучения в классе. 

Большая часть учителей утверждает, что они распределяют домашние задания 

равномерно, но результаты опроса показывают, что не существует согласованных 

усилий между учителями по планированию домашних заданий для каждого 

класса. Каждый учитель задает и проверяет домашнюю работу ежеурочно, не 

учитывая нагрузку учащегося по другим предметам. Учителя используют больше 

заданий на закрепление знаний в виде повторения материала, изученного в классе, 

нежели задания, направленные на расширение, углубление знаний и развитие 

реальных жизненных навыков. Результаты анкетирования приведены в таблице 

ниже. 

 

Результаты анкетирования  
Учащиеся 

 

% Учителя % Родители % 

Тратят более  

2 часов в день 

49% Регулярно 

назначают 

домашние 

задания 

93% Считают 

домашнее 

задание 

необходимым 

69% 

Выполняют без 

интереса и желания 

67% Используют 

для 

закрепления 

знаний 

95% Выполняют 

вместе с 

ребенком 

14% 

Устают от домашних 

заданий 

 

97% Учитывают 

способности 

учащихся 

47% Полагают, что 

ухудшают 

здоровье 

ребенка 

78% 

Выполняют 

самостоятельно 

 

92% Предлагают 

творческие и 

поисковые 

работы 

8%   

Не получают 

индивидуальных 

заданий 

90% Дозируют 

объем и время 

выполнения 

16%   

Анализ результатов анкетирования показал, что имеется необходимость в 

оптимизации домашнего задания, а именно, уделить внимание объему, времени и 

содержанию домашнего задания.  

Эксперты в области разработки домашнего задания рекомендуют следовать 

«Правилу 10 минут», принцип которого заключается в пошаговом увелечении 

объема и времени, затрачиваемого на выполнение домашнего задания. В 

нижеследующей таблице предлагается распределение времени и количества 

заданий на протяжении всего периода обучения в школе [1]. 
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Распределение времени и количества заданий 
Класс Время, затрачиваемое на выполнение 

домашнего задания в минутах 

Количество заданий в 

неделю 

7 50–60 От 3 до 5 

8 50–60 От 3 до 5 

9 50–60 От 3 до 5 

10 60–90 От 4 до 5 

11 60–90 От 4 до 5 

12 60–90 От 4 до 5 

 Учителя должны помнить, что учащимся часто дают домашние задания и 

по другим предметам, поэтому необходима координация во избежание перегрузки 

учащихся. Для более четкого распределения обьема домашнего задания 

предлагается нижеследующая таблица, в которой видно, по каким предметам и в 

какие дни учащиеся могут выполнять домашнее задание [1].  
Пример недельного распределения объема домашнего задания 

Класс  

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

7 Химия 

Физика 

 

Казахский язык 

Английский 

язык 

Биология  

Искусство 

Информатика 

История 

Казахстана 

География 

Всемирная 

история 

Русский язык 

8 История 

Казахстана 

Биология  

Всемирная 

история  

Физика 

Химия 

Русский язык 

Информатика 

Казахский язык 

География 

Английский 

язык  

Искусство  

9 Информатика 

Казахский язык 

Химия 

Всемирная 

история 

Биология 

Английский 

язык  

Физика 

Русский язык 

География 

Основы права 

История 

Казахстана 

11 Химия 

Английский язык 

Физика 

Математика 

Русский язык 

Информатика 

 

Казахский язык 

Глобальные 

перспективы 

Казахстан в 

современном 

мире 

Литература 

12 Казахстан в 

современном 

мире 

Литература 

Глобальные 

перспективы 

Химия 

 

Физика 

Математика 

Английский 

язык 

Информатика 

 

Русский язык 

Казахский язык  

 

 

Из таблицы отчетливо видно, что учащийся ежедневно в силах выполнять 

домашние задания по 2-3 предметам, не более; при этом на каждый предмет 

отводится от 10–20 до 30–45 минут в зависимости от возраста. Следовательно, 

выполнять домашнее задание по каждому предмету учащийся может только 1 раз 

в неделю. 

По окончании апробации выбранных методов мы убедились в том, что 

выбранные нами новые подходы способствуют формированию внутренней 

мотивации учащихся: дети стали более активны, инициативны и самостоятельны. 

Учащиеся прочно усваивали то, что прошло через их индивидуальные усилия. Это 

также отразилось на их успеваемости, наблюдалась положительная динамика в 

процессе обучения. 

Выводы или заключение 
Таким образом, правильная организация домашнего задания является одним 

из основных путей, способствующих повышению мотивации учащихся к 
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обучению, развитию их способности самостоятельно, творчески думать и 

действовать, формированию личной ответственности учащегося. Поэтому при 

организации домашней работы важно учитывать следующие правила: 

 планировать совместно с другими учителями объем и сроки выполнения 

домашнего задания, учитывая нагрузку учащихся; 

 дифференцировать содержание домашнего задания в зависимости от 

уровня подготовки и способностей учащихся; 

 подбирать актуальные, увлекательные, достижимые и связанные с 

реальной жизнью задания; 

 оценивать домашнее задание, чтобы каждый ученик знал об 

индивидуальном прогрессе; 

 предоставлять конструктивную обратную связь, так как без нее домашняя 

работа может привести к повторению ошибок; 

 создать программу поддержки, подключая учащихся старших классов. 

Сегодня для педагога важно уметь ориентировать детей на создание 

возможностей занимать активную, инициативную позицию в учебном процессе, 

не просто усваивать предлагаемый материал, а активно познавать мир, самому 

искать ответы на вопросы и не останавливаться на достигнутом. Хотелось бы 

поделиться словами автора книги «The Woj Way. Как воспитать успешного 

человека», Эстер Войджицки: «На выпускном вечере учащиеся празднуют 

окончание учебы! А должны радоваться приобретенным навыкам, которые 

позволят учиться дальше в течение всей жизни…» [2]. Возможно, эти слова станут 

одним из ориентиров для участников учебного процесса в достижении их 

истинной цели. 
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Аңдатпа 

Бұл іс-әрекетті зерттеу жұмысында  оқушылардың жазылым дағдысын дамытуда кездесетін 

қиындықтарды анықтау мен оны шешудегі оңтайлы  әдіс-тәсілдерді қолдану тиімділігі талданады. 

Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен сыртқы жиынтық бағалау емтиханын тапсыратын оқушылардың 

шығармашылық жазылым тапсырмасын орындау дағдыларын қалыптастырудағы мұғалімдердің  

ізденістері, зерттеулері, тәжірибелері және одан шыққан нәтиже талқыланады. Зерттеу барысында 

жазылым дағдысын дамытуда қолданылған тиімді  әдістер іріктеледі және дамыту жолдары 

көрсетіледі. Бұл жұмыс осы мәселе бойынша жұмыс жасайтын мұғалімдерге әдістемелік құрал 

ретінде қолдануға ұсынылады. 

 

Аннотация 

Это исследование деятельности анализирует эффективность поиска и решения трудностей, 

возникающих при развитии навыка письма учащихся. При подготовке учащихся к внешнему 

оцениванию по казахскому языку и литературе исследуются проблемы и пути их решения, опыт 

учителей и эффективные методы по развитию навыка письма. Это послужит руководством для 

учителей, работающих над этим вопросом. 

  

Abstract 

This action research analyzes the methodology and students' difficulties in developing writing skill. it 

discusses teachers’ research and experience on students’ writing skills in kazakh external summative 

assessment. during the research, the effective methods used to develop the writing skills are selected and 

ways to develop are reflected upon. this work is recommended as a guide for teachers working on this issue. 

 

Кіріспе 

10-сыныптың барлық оқушысы қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша сыртқы 

жиынтық бағалау емтихан жұмысын тапсыруға  міндетті. Бұл емтихан 

оқушылардың 7–10-сыныптарда қалыптасқан дағдыларын өлшейтін негізгі құрал 

деуге болады. 

НЗМ мектептеріндегі қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша ортақ өзекті 

мәселенің бірі  СЖБ емтиханының ІІ компоненті  бойынша  оқушылардың 

креативті жазу  дағдысының төмен болуы ,яғни оқушылар шығармашылық 

жазылым тапсырмасындағы сипаттау, суреттеу, әңгімелеу мәтіндерін жазуда 

жанрлық ерекшелікті сақтау және көркемдік тәсілді қолдануда жұмыстары 

бағалау талаптарына сай келмейтіні емтихан жұмыстарында жиі байқалды.  Осы 
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мәселенің себебін анықтау мақсатында 10-сынып оқушыларының 

диагностикалық картасына сараптама жасау, сауалнама, сұхбат, зерттеушілік 

әңгіме жүргізу, мектеп психологі, ата-ана, куратормен және басқа пән 

мұғалімдерімен байланыс жасау барысында мол дерек көзі жинақталды. 

Нәтижесінде  шығармашылық жазба жұмыстарын жазуда кездесетін қиындықтар: 

ТЖБ және СЖБ нәтижелері бойынша  оқушылардың жазылым тапсырмаларында 

эмоционалды-экспрессивті лексикалық минимумды (түсіну,кративті жазу, 

автор дауысын көрсете алу, оқырманға әсер ету, сендіре жазу) дағдылары толық 

қалыптаспағаны  анықталды. Қиындықтарды шешу үшін осы тақырыпта жұмыс 

жасаған ғалымдардың еңбектеріне шолу жасалынып, мәселенің туындау 

себептері жан –жақты зерттелді және мәселені шешу мақсатында  тиімді  

шағармашылық тәсілдемені дамытуға арналған тиімді әдіс-тәсілдер таңдалды. 

Оқушылардан алынған сауалнама және керібайланыстар нәтижесінде 

оқушылардың креативті жазу дағдысын дамытуға қандай әдістер тиімді екендігі 

сараланды. 

Зерттеудің мақсаты: 10-сынып оқушыларының қазақ тілі пәнінен жазылым 

тапсырмаларында эмоционалды-экспрессивті лексиканы тиімді қолданып, 

шығармашылық тәсілдемені түрлендіру арқылы оқырманға әсер ету, 

аудиторияны сендіре жазу дағдысын арттыруға көмектесетін тиімді  әдістерді 

анықтау.  

Негізгі бөлім: 

ЗЕРТТЕУГЕ НЕГЕ  10-СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫ АЛЫНДЫ? 

СЖБ емтиханында жазылым тапсырмасын орындау нәтижелері бойынша  

оқушылардың жазылымның 1-бөліміндегі әңгіме , сипаттау, суреттеу мәтіндерін 

креативті жазуда эмоционалды-экспрессивті лексикалық минимумды  (оқырманға 

әсер ету, сипаттау арқылы сендіре жазу) орынды қолдана алмауының әсерінен 

өткен оқу жылында емтихан тапсырушылардың жазылым дағдысы бойынша орта 

балы 25 баллдың 13,4%-ын  көрсетті. (ӘНХ-2018ж.ПӨО) [1]. Осы дерекке сүйене 

отырып, биылғы емтихан тапсыратын 10-сынып оқушыларының ТЖБ 

жұмыстарындағы жазылым тапсырмаларының орындалу  сапасы талданды. 

Нәтижесінде өткен оқу жылында оқушыларда кездескен қиындықтар бұл 

сыныптарда да бар екеніні анықталды. Сонымен қатар күнделікті сабақтағы  

қалыптастырушы бағалау тапсырмалары бойынша жүргізілген керібайланыс бұл 

мәселенің расында күрделі екенін дәлелдеді.  

«Іс-әрекеттегі зерттеу адамдардың тәжірибесін, тәжірибе туралы түсінігін 

және тәжірибе жүргізілетін жағдайды түсінуін өзгертеді. Ол жаңа үлгілерді – жаңа 

өмірлік бағыттарды қалыптастыра отырып, «сөйлеу», «тәжірибе» санаттарының 

мазмұнын өзгертеді. Бұл тәжірибе – басқа тәжірибелерді өзгертетін мета 

тәжірибе» (Kemmis, 2007). деген пікірдің  растығы тәжірибедеде дәлелденді.  Іс-

әрекетті зерттеу жұмысы оқу үдерісін жақсартуға  негізделген және тікелей 

мұғалім мен оқушының  әрекетіне бағытталған. Саналы және бірлесе шешім 

қабылдау мақсатында оқу мүддесімен  жүзеге асатын тәжірибедегі  іс-әрекеттегі 

зерттеу үшін 2 сынып қатар алынды. Оқу жылының басында іс-әрекетті 

зерттеудің арнайы жоспары дайындалды және зерттеу тақырыбы таңдалды. 

Оқушылардың жұмыстарына сараптама жасалып, олармен болған сұхбатқа 
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сүйене отырып, «Оқырманға ерекше әсер ету мақсатында тілдік  құралдарды 

меңгертуде қандай әдістер тиімді?»  деген тақырып алынды. 

Дерек жинау төмендегі бағыттар бойынша жүзеге асты: 
( зерттеу құралдары- диаграммалар, сапалық көрсеткіштер) 

- Оқушылардың диагностикалық картасына сараптама жасау (темперамент, 

ақпаратты қабылдау және өңдеу дағдылары,  көшбасшылық қабілет т.б.). 

- Мектеп психологі, ата-ана мен куратормен, басқа пән мұғалімдерімен 

байланыс жасау. 

- Сауалнама, сұхбат, зерттеушілік әңгіме. 

Сауалнамаға академиялық деңгейлері әртүрлі және әртүрлі жастағы (14-

16жас) оқушылар қатысты. (қосымша 1). 

1-қосымша 

 
Жұмысты орындау сапасына әсер ететін негізгі факторлардың бірі ретінде 

оқушылардың жынысы да есепке алынды. ТЖБ жұмыстарының нәтижесіне 

сараптама жасауда 14–16 жастағы оқушылардың жұмысы сапалы екендігі 

анықталды. 

2-қосымша 

 

 
Оқушылардың жыныстық ерекшелігіне сай оқырманға ерекше әсер ету 

құралдарын әсіресе экспрессивті-эмоцияналды көркем тіл құралдарын  ұлдарға 

қарағанда қыздар тиімді қолданатындығы анықталды.  
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 «Креативті жазуда қай жанр ерекше қиындық туғызады?» деген сұраққа 

жағдаятқа байланысты көңіл күйді сипаттау мәтінін жазудан 33 оқушы 

қиналатыны анықталды.  

3-қосымша 

 
 

Сауалнама нәтижесі 

Барлығы 10 сұрақтан тұратын сауалнаманың нәтижесі бойынша 

оқушылардың 50%-ы сөздік қордың аздығы мен оқырманға әсер ету құралдарын 

дұрыс қолдана алмауы кері әсер ететін көрсеткен. Атап айтқанда: 

- Тұрақты тіркестердің мәнін дұрыс түсінбейді. 

- Көркемдегіш құралдарды орынды пайдалана алмайды. 

- Оқиғаны қызықты етіп құрастыруда ой-қиял еркіндігі жетіспейді. 

- Сипаттау мәтінінде өзінің және өзгелердің әсерін сипаттауда 

эмоциональды –экспрессивті сөздердің орынды қолдана алмайды. 

- Суреттеу мәтінін жазуда эмоциональды-образды сөздерді орынды қолдана 

алмайды. 

- Сөздік қоры аз болғандықтан, ойды  шұбалаңқы жеткізеді. Осы қиындықтар 

сыныпта белгіленген уақытта тапсырманы толық үлгермеуінің басты себебі деген 

қорытынды шықты. Сонымен бірге зерттеуге алынған сынып оқушыларының  

диагностикалық картасына сараптама жасау арқылы (темперамент, ақпаратты 

қабылдау және өңдеу дағдылары, көшбасшылық қабілет т.б), АВС тобындағы 

оқушылар анықталды; 

- Оқушылардың тұлғалық ерекшеліктері (қарым-қатынас, білімді қабылдау 

сипаты, білім деңгейі, қабілеті (жаратылыстану-гуманитарлық) анықталды; 

Мектеп психологі, ата-ана мен куратормен, басқа пән мұғалімдерімен байланыс 

жасау арқылы сыныптың әлеуметтік жағдайы, деңгейі, қабілеті, мінез құлқындағы 

ерекшеліктері анықталды. 

Сапалық әдіс – ауызша және жазбаша керібайланыс жасау. 

ӘДЕБИЕТКЕ ШОЛУ: 

Жинақталған ақпаратты сараптау нәтижелеріне сүйене отырып, 

оқушылардың креативті жазылым дағдысын дамытуда қандай тәсілдердің тиімді 

екеніне зерттеу жүргізген ғалымдардың еңбектеріне, қосымша әдебиеттерге шолу 

жасалынды. Себебі креативті жазуда қай жанр ерекше қиындық туғызады?деген 

сұраққа жағдаятқа байланысты көңіл күйді сипаттау мәтінін жазудан 33 оқушы 
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қиналатыны анықталғандықтан, осы мәселе зерттеудің негізгі обьектісі етіп 

алынды. 

Сабақты жоспарлауда сипаттау мәтінін жазуды оқушыға бірден тапсырмас 

бұрын алдын-ала жеңіл қадамдар жасалуы тиіс. Мысалы, оқушыларға күнделікті 

өмірдегі эмоция тудырған жағдаяттарға (ата-анасымен, досымен, мұғалімдермен 

т.б.) сәйкес сол сәттегі денесінің қимыл-әрекеті, түріндегі өзгеріс, ішкі сезімін 

ғана сипаттауды жаздыртып үйреткен нәтижелі болмақ. Оқушы сол сәттегі 

денесінің қызынып-суынғанын, жұдырығын түйгенін, қатты қуанған сәттегі 

өзінің келбетін, күлгенін, ренішін, қуанышын сипаттауды ғана жазудан бастау 

керек. 

Кез келген адамда ойша  өзімен өзі іштей сөйлесу, ішкі диалог жүреді немесе 

басқамен ойша диалог жүреді, яғни оқушы осындай сәттерді қағазға түсіріп 

үйренуі тиіс.Бұл да сипаттап жазуды үйренудің маңызды қадамдары. Сондай-ақ 

«Оқиғаның бәрі өмірден алынады» деген ұстанымды үнемі еске түсіріп отырған 

дұрыс, қарапайым мысал, тамақтың ,әтірдің т.б иістің сол сәттегі тигізетін әсерін 

сипаттап жазу. Тағы бір тиімді әдіс қысқаша қарапайым баяндау түріндегі 

мәтіндерді түзетіп, оған сипаттау құралдарын қосып жазу (Как научить учеников 

писать сочинения: приемы и рекомендации для учителей. Галина Шутова) [1]. 

Ал Л.Ермолаева-Томина секілді шетел зерттеушілерінің тәжірибесіне 

сүйенсек, жазылымда оқушылардың креативтілігін дамытуда оқушының жеке 

психологиялық ерешелігін ескеру, сабақта  оқушының танымдық әрекетінің 

басым болуын назарда ұстау, ішкі сезімдерінің,  оқуға деген жағымды 

көзқарасының оянуына  бағытталған іс - әрекеттерді тиімді ұйымдастыру өте 

маңызды [2]. 

Жазу – бұл шығармашылық әрекет. Бұл мәселе Л.В. Занков, Д.Б. 

Богоявленская, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев т.б. еңбектерінде 

көрініс тапқан. Тәжірибеде оқушылардың барлығы шығармашылығын дамыту  

әрекеті үнемі ойлаған нәтиже бермейді. Ол үшін сыныпта шығармашылық 

атмосфераны құрылып, шығармашылыққа жағымды жағдай туғызу керек. Ол 

үшін когнитивті және эмоционалды қызығушылықты оятатын инновациялық 

технологияларды қолданған жөн. Тағы бір маңызды шарт- оқушының 

креативтілігін дамытуда маңызды шарттың бірі қауіпсіз, комфортты 

психологиялық орта [3]. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 

«Педагогикалық өлшеулер орталығының сараптамасында (2018) қазақ тілі мен 

әдебиеті арасындағы пәнаралық байланыс өте маңызды.Оқушы көркем 

шығарманы оқып, кейіпкерлердің портретін, іс-әрекетін, шығармадағы табиғат 

көрінісін, оқиғаның композициясын талдау барысында суреттеу, сипаттау, 

әңгімелеу мәтіндерін жазудың алгоритімін біледі.Сондықтан оқушының көркем 

шығарманы жетік талдай алу дағдысын дамытуға күш салу керек және үнемі 

шығармалардан үлгі ретінде үзінді ұсыну өте маңызды делінген [4]. 

Отандық ғалымдардың зерттеулеріне сүйенсек, жазылым әрекетіне, оның 

ішінде сипаттау мәтінін жазуда оқырманға әсер етіп, аудиторияны сендіре 

жазудың амал-тәсілдерін таңдауда тиімді әдістерді  назарға  алған. 

Ж.Ғ. Шарипованың  «Жазылым дағдысын қалыптастыруда қолданылатын 

инновациялық технологияның тиімді жолдары». Қ.Әбдібекқызының 
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«Оқушылардың көркем шығармашылық қабілетін дамыту» атты әдістемелік 

көмекші құралдары, «Оқушылардың әдеби тіл стильдеріндегі мәтін бойынша 

жазбаша сөйлеу әрекетін дамыту әдістемесі» тақырыбындағы зерттеу 

мақалалардан алынған ақпараттарды саралай келе, көркем мәтін құрастыру 

арқылы оқушының жазбаша тілін дамытуға байланысты көркем емес мәтінді көркем 

мәтінге айналдыру немесе көркем мәтінді  қайта өңдеу жұмыстары, тірек сөздерді 

ұсыну нәтижеге тікелей бағытталғанын айтады. 

Әдебиеттерге шолу барысында байқалғаны жазылым күрделі дағды 

болғандықтан, оған дайындау жолдары жеңілден басталуы тиіс. Жазылым 

мақсаттары іріктеліп, оны қалай меңгертудің жолдары алдын-ала жоспарлануы 

тиіс деген қорытынды пайда болды. Зерттеу барысында төмендегі зерттеу 

сұрақтармен жұмыс жасау көзделді. 

ЗЕРТТЕУ СҰРАҚТАРЫ: 
1.Оқырманға ерекше әсер ету мақсатында сипаттау мәтінінде тілдік 

құралдарды қалай және қандай әдістер арқылы меңгертуге болады? 

2. Эмоционалды-экспрессивті лексикалық минимумды орынды қолдануға 

қалай үйретуге болады? 

3. Жағдаятқа сәйкес өзінің немесе  өзгелердің сезімін сипаттап жазуға қалай 

дағдыландыру керек?  

 4. Сипаттау мәтіндерін жаздыруда қандай әдістер тиімді? 

Зерттеу құралдары/Методология 

5.Табылған ақпараттар 
Зерттеу құралдары бойынша қандай тың ойларды таптық? 

Жазылым дағдысының дамуы. «10-сынып оқушыларының  қазақ тілі 

пәнінен жазылым тапсырмасында оқырманға ерекше әсер ететін тілдік 

құралдарды тиімді қолдану дағдысын қалай дамытуға болады?» негізгі сұрақ 

төңірегінде ғылыми әдебиеттерге шолу жасау барысында анықталғаны - 

шығармашылық дағдыны қалыптастыру тікелей оқытушының  ізденімпаздығы 

мен шеберлігіне байланысты. Ал шеберлік тәжірибе арқылы ғана шыңдалады. 

«Өз ойын жаза білу – зиялылықтың ең бірінші белгісі. Жазушылық 

адамдардың бақылағыштық қабілетін, қиялын, фантазиясын дамытады, 

адамзатты өркениеттендіреді»  (А.Рыбаков) деген пікірдің растығы ерте ғасырда 

анықталып, күні бүгінге дейін өз маңызын жоймай келеді. Ертеде қытай 

философы Конфуций, грек философы Платон  дарынды балаларды патша 

сарайында арнайы тәрбиелегенде  ең алдымен, оларды көркемөнер түрлеріне 

үйреткен. Олар, әрине, балалардан сарай ақындары, суретшілер шықсын дегенді 

мақсат тұтпаған. Өз ұлтын, мемлекетін өркендететін білімді, алғыр, болашақ 

данышпан шәкірттер тәрбиелеу үшін бірінші кезекте балалардың сезімталдығын, 

ойын, тілін дамытуды қолға алған. Ендеше оқушыға сөз өнерін меңгерту - қазақ 

педагогикасының да алға қойған мақсаттарының қазығы болуы  тиіс. Ол үшін 

оқытудың мазмұны мен әдістемесін оқушылардың жас ерекшелігін, 

қызығушылығын, бейімділігін ескере отырып, оқытудың шығармашылық 

сипатын күшейту, баланың жеке қабілеті мен әлеуметтік белсенділігінің дамуына 

жол ашу, шығармашылық тұлға қалыптастыру қабілеті туындайды. Ендеше 

оқушы шығармашылығын дамытудың мазмұн формасы, әдістемесі қандай? 
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Оқушы қиялын дамытатын, оқырманға ерекше әсер ететін тілдік құралдарды 

тиімді қолдану дағдысын қалай дамытуға болады?» негізгі зерттеу сұрағына 

байланысты ғылыми әдебиеттерге шолу жасалынып, зерттеу жұмысына сәйкес 

келетін тұжырымдар, пікірлер іріктелді. Қ.Әбдібекқызының «Оқушылардың 

көркем шығармашылық қабілетін дамыту» зерттеу еңбегін басшылыққа ала 

отырып, оқушыға шығармашылық жазба жұмысын жаздыру үшін ең әуелі 

«Психологиялық әсер» беруді күнделікті дағдыға айналды. Яғни, шығармашылық 

жазылым кезінде баланы  құлшындырып, еліктіріп отыратын жағдай қажет. 

Екіншіден, шығармашылық жағдаят туғызу немесе өміршең қызықты жағдаяттық 

тапсырма беру, себебі ұсынылатын тапсырманың шығармашылық жағдаят 

тудыруда рөлі зор. Оқушылар берілген жағдаятқа байланысты сипаттау, суреттеу, 

әңгімелеу тәсілдері арқылы ойды қызықты етіп  өрбітеді. Үшіншісі, эвристикалық 

кезең (ой ұшқырлығын тудыру) әңгіме желісіне күрт өзгеретін тағы бір оқиға 

кірістіру немесе шығармашылық ситуация тудыру үшін арнайы әдеби 

тапсырмалар ұсыну. Көркемдік шешім табуға жетелеу үшін эвристикалық 

ситуация - идея, ой тудырудың,сюжет, оқиға құрудың, образ жасаудың кілті 

(Қ.Әбдібекқызы) Эвристикалық ситуация туғызу психология ғылымында ертеден 

келе жатқан тәсілі «Методика подсказок» (БрушлинскийА.В) оқушылар көбіне 

сюжет, оқиға құруда, шығарманы аяқтауда қатты қиналады, сондай уақытта 

олардың интуициясына түрткі болатын түрлі формаларды ойластыруға 

көмектеседі.Жазылымның өзіндік ерекшеліктерін назарда ұстап, оқушыларды 

шығармашылыққа баулитын, қызықтыратын  әдістер мен тапсырмалар  іріктелді.  

Зерттеу нәтижесі: Оқушылар жазылымның аса күрделі, репродуктивті 

дағды екенін түсінді,оқушылардың білімі мен қабілетіне қарай сараланған 

тапсырмалар үлгісі дайындалды, жазуды жеңілдететін әдістер анықталды, 

оқырманға ерекше әсер ету құралдары мен тәсілдемелерді орынды қолдануда өте 

маңызды білім-білік дағдылары қалыптасты. 

Зерттеу нәтижесі мен қалыптастырушы бағалау тапсырмаларынан кейінгі 

кері байланыстарда  байқалғаны оқушыларда сипаттауды тек тұрақты 

тіркестер арқылы жүзеге асыруға болады деген түсінік қалыптасқан. Тұрақты 

тіркестерді орынды қолданудың қиындық тудыратынын  мына сөйлемдерден 

көруге болады «көретіннің көкесі байқау күні болды; қолмен санарлық; бір 

партаны бөліп өсті.» Мұндай түсініспеушілікті болдырмау үшін  оқушыларға әр 

сабақта 3 тұрақты тіркестің мәнін ашып, оған өмірден мысал келтіру арқылы  

сөйлем құрату да жоспарлаудың бір бөлігі ретінде қарастырылды. 

Іс-әрекетті зерттеу барысында сабақты жоспарлауда мақсатқа сәйкес  

сипаттау мәтінінде көңіл күйді, сезімді сипаттау үшін  көңіл күй етістіктері, көңіл 

күй одағайлары, көңіл күйді сипаттайтын тұрақты тіркестерді дайын күйінше 

ұсыну  үлгі жұмыстар беру сабақта үздіксіз жүріп отырды. Сонымен бірге 

синонимдес фразелогизмдерді қатар қолданып, шұбалаңқы сөйлем арқылы 

әсерді әлсіретіп жіберу жиі кездеседі. Оқушылардың берген сұхбатына сүйене 

отырып, зерттеу тақырыбына сәйкес келетін әдістер іріктелді.Атап айтқанда,  

«Жағдаяттық жазылым» әдісі арқылы  көңіл-күйді сипаттау жұмысы да  үздіксіз 

жүріп отырды. «Сюжетсіз оқиға» әдісі арқылы сезімді сипаттау, «Салыстыру»  

әдісі оқиғаны әсерлі бейнелеген тілдік құралдардың қолданысын түсінуге 
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көмектесті. Сабақта жазылым дағдысын дамыту үшін нақты бір әдісті жоспарлап, 

оның СМАРТ  мақсатқа жетудегі қызметі әр сабақты жоспарлауда жүзеге асты. 

Оқушылар жұмысын бағалауда қолданған (топтық,жұптық,жеке) «Лайықты 

жұмысқа лайк бас» бағалау әдісінің  тапсырманы жоғары деңгейде орындауға  

құлшыныстары мен ішкі уәждерін арттыруға үлкен ықпал ететіні байқалды 

(Зерттеу барысындағы бағалау бөлек әңгіме). Орындалған әрбір тапсырмаға 

берілген сауатты кері байланыстың оқушының қатемен жұмыс жасауға 

көмектесетіні және оны болдырмауға ықпал жасайтынын көрсетті.  

Оқушылардың қазақ әдебиетінде оқыған шығармаларындағы жазушының 

қолданған шығармашылық тәсілдемесін жазба жұмысында байланыстыра алуды 

меңгерту мақсатында күнделікті сабақта жазылым тапсырмаларын орындауда 

қосымша берілетін тұрақты тіркестер, көңіл күй етістіктері, қыстырма сөздер, 

мақал-мәтелдерді ұсыну оқушыларға уақытты үнемдеп, әдеби тілде жазуға 

көмектесетіні байқалды.  

Зерттеу барысында бұған дәлел ретінде зерттеу соңында алынған сауалнама 

нәтижесі мен оқушылардың сынама емтихандарын ұсынуға болады. 

6. ТАЛҚЫЛАУ 
a) Сізге дейінгі ғалымдардың сіздің тақырып бойынша айтылған 

тұжырымдамасына сіздің зерттеу не қосады?  

Зерттеулер нәтижесінде таңдап алынған әдістер 10-сынып оқушыларының 

сипаттау мәтінін жазу дағдыларын дамытуға үлкен үлес қосатындығы тәжірибе 

дәлелдеді. Мысалы, «Жағдаяттық жазылым» тапсырмасында көңіл күй одағайы 

мен еліктеуіш сөз, тұрақты тіркес арқылы отбасындағы бір сәттік жағдаятты 

сипаттады. Нәтижесінде тірек сөздің (тілдік құралдар) көмегімен әсерлі жаза 

алды. Ал «Сюжет» әдісі арқылы шешендік сөздерді қолдана отырып, тарихи 

тұлғамен кездескен сәтін сипаттап жазды. Нәтижесінде тірек сөздерсіз сипаттау, 

оқиғаны дамытып, өрбітіп жазу, тосын оқиғаны аяқтау дағдысының 

қалыптасқаны байқалды. «Композиция» әдісі әңгіме жазуда ой-қиял еркіндігін 

дамытуға көмектесті, оқиғаны қалаған жерінен жалғастыруда таңдауға мүмкіндік 

берілді.  

Ал өз тәжірибемізде жаңадан қолданысқа енгізген «Көңіл-күй» кестесі  әдісі  

тыңдалымдағы ерекше әсер еткен оқиғаның әсерін тұрақты тіркестермен сипаттау 

арқылы, сөздік қорын дамытуға үлкен септігін тигізді. «Сөзбен сурет салыңыз» 

әдісі суретке қарап эмоцияналды-экспрессивті лексиканы пайдаланып, суреттеу 

мәтінін жазуға көмектесті.  

Тәжірибеден түйген ой: 
- Оқырманға ерекше әсер ету үшін  сипаттау мәтінін жазуда жағдаятты 

көзбен көру арқылы оқушының сезіміне әсер ету қажет. Ол үшін кинофильмдер 

көрсету өте маңызды. 

- Әдеби шығармалардан үзінділерді оқыту арқылы сезіміне әсер ету, 

оқырманға әсер ету құралдарды талдату өте маңызды. 

Қорытындылай келе, зерттеу жұмысы барысында қолданылған аралас 

зерттеу әдістері зерттеу сұрақтарына жауап беруге көмектесті және зерттеу 

барысында қолжетімді болды, дегенмен зерттеу деңгейі мектеп аясында 
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болғандықтан, болашақта НЗМ-нің өзге мектептерімен кәсіби қоғамдастықта 

бірлесе жұмыс жасау арқылы мәселені тереңірек зерттеуге мүмкіндік береді. 

ҚОРЫТЫНДЫ: оқушылардың шығармашылық жазба жұмыстарында  

оқырманға ерекше әсер етіп, аудиорияны сендіре жазу дағдыларын арттыру үшін  

пән мұғалімдері  мына міндеттерді жүзеге асыруы  тиіс: 

1.7-сыныптан бастап оқушыларға әдебиеттік оқу пәні бойынша 

шығармаларды оқыту барысында, образдарды таныту, сипаттама беру, мінездеме 

беру, құбылысты, бейнені сипаттау мәтіндерін жаздыруды үнемі жүзеге асыру; 

Әдеби шығарма үзінділерінен алынған бейнені таныту, сезіміне әсер ету, 

оқырманға әсер ету құралдарды талдату өте маңызды. Мысалы, «Менің атым 

Қожа» повесіндегі Қожаны сипаттау, табиғатты суреттеу. 

2.Оқырманға ерекше әсер ету үшін сипаттау мәтінін жазуда оқушыға 

жағдаятты көзбен көру, түйсікпен қабылдау, сезіміне әсер ету, бойынан өткізу өте 

қажет. Осы орайда сенсорлық бейнені қалыптастыру үшін жағдаяттар 

сипатталған бейнефильмдер мен қойылымдардан үзінді т.б. көрсету, одан алған 

әсерін, сезімін сипаттап жаздыру өте маңызды 

3. Жағдаятқа сай жазылым тапсырмасын беруде  оқушының жас ерекшелігін 

ескеріп, қоршаған ортасы, күнделікті өмірімен тығыз байланысты жағдаятарды 

қызықты етіп дайындау өте маңызды.   

ҰСЫНЫСТАР: 

1. НЗМ мектептерінің  қазақ тілі мен әдебиетіне арналған орта мерзімді оқу 

жоспарында  сипаттау мәтінін жазуға арналған көңіл күйді, оқиға болған жерді, 

оқиғаны сипаттау мәтіндерін жазу дағдысын дамытуды мұғалімдер 7,8-сыныптың 

орта мерзімді жоспарларында қамтылған мақсаттар бойынша төменгі 

сыныптардан бастап, кезең-кезеңімен жүзеге асыруы тиіс. 

2. Әдебиет пәнінен шығармаларды оқытуда  автор қолданған  сипаттауларға 

талдау жасату арқылы сипаттау мәтінінің ерекшелігін меңгерту.  

3.Сипаттау мәтінін жазу дағдыларын оңайдан күрделіге қарай бағытталған 

арнайы қадамдар арқылы жүзеге асыру керек. Мысалы, көңіл күйді , оқиға болған 

орта адамдарының әрекетін , құбылыстарды ғана сипаттау т.б. 

4. Сипаттау мәтінін жазу дағдысын қалыптастыратын тиімді әдістер: тірек 

сөздер арқылы жазу, «жағдаяттық жазылым», «сюжетсіз оқиға», «көңіл күй 

кестесі».  
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Аңдатпа 

Орыс тілі және әдебиет пәнінде жаңа технология (ақпаратты коммуникативті) технологияны 

пайдаланужаңа, әрі тиімді әдіс. Бұл әдісте оқушылардың ой-өрісі артады, белсенділігі артып, 

ақпаратты тез меңгереді: оқушылар текст және өлеңдерді тез жазып, білу қабілеті артады және 

өздерінің баяндама жұмыстарын компьютермен жұмыс істеу арқылы меңгереді, ойлау қабілеттері 

артады. 

 

Аннотация 

Использование новых технологий в области русского языка и литературы (информационно-

коммуникативных) является новым и эффективным методом обучения. Данный метод способствует  

развитию эмоций, расширению знаний и быстрому обучению: учащиеся имеют возможность быстро 

писать и читать тексты и стихи, а также выполнять свою работу с помощью навыков владения 

компьютером, повышать свои мыслительные способности. 

 

Abstract 

To use education – communicative method in Russia and literature is a new and effective method. Using 

this method the pupils world view widens, their activity increses, the information is mastered quickly. Pupils 

the texts and write the poems quickly. They master to write reports and the works by working on computers 

and their thinking ability is increased. 

 

Традиционная система обучения, ориентирующаяся в основном на 

деятельность учителя и отводящая ученику роль пассивного преемника, 

передаваемого ему социального опыта, не в состоянии обеспечить достижение 

современных целей образования. Новое время выдвинуло в качестве приоритета 

в области образования формирование компетентной личности, готовой к 

самостоятельной жизни. Сегодня недостаточно наполнить голову ученика массой 

информации и затем проверить ее усвоение, невозможно ребёнка обучить всему, 
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дать ему готовые знания и представления буквально обо всём. Но его можно 

научить получать знания самостоятельно, анализировать ситуацию, делать 

выводы. Всё это достигается с большей эффективностью при внедрении в 

образовательный процесс информационных технологий [1.5]. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – это технологии, 

связанные с созданием, сохранением, передачей, обработкой и управлением 

информацией. Этот широко используемый термин включает в себя все 

технологии, используемые для общения и работы с информацией. Под этими 

технологиями подразумевают компьютеры, сеть Интернет, радио- и 

телепередачи. В педагогике это специальные программные и технические 

средства для работы с информацией (кино, аудио- и видеосредства). 

Использование этих средств в учебно-воспитательном процессе является 

средством повышения мотивации учения и развития мышления учащихся и 

позволяет с меньшими нагрузками и в более короткий срок получить более 

высокий уровень усвоения информации [13.15]. 

Введение ИКТ в учебный процесс расширяет возможности преподавателя, 

помогает ему также решать важные лингводидактические проблемы: 

 совершенствование организации преподавания, повышение 

индивидуализации обучения (максимум работы с каждым учащимся); 

 ИКТ могут помочь в ликвидации пробелов, возникших из-за пропуска 

уроков; 

 повышение продуктивности самоподготовки учащихся после уроков; 

 ускоряется тиражирование и доступ ко всему тому, что накоплено в 

педагогической практике; 

 возможность собрать данные по индивидуальной и коллективной динамике 

процесса обучения. Информация будет полной, регулярной и объективной [2.11]. 

Выделяют следующую классификацию средств ИКТ в области 

методического назначения: 

 обучающие (сообщают знания, формируют умения, навыки учебной или 

практической деятельности, обеспечивая необходимый уровень усвоения); 

 тренажёры (предназначены для отработки разного рода умений и навыков, 

повторения или закрепления пройденного материала); 

 информационно-поисковые и справочные (сообщают сведения, формируют 

умения и навыки по систематизации информации); 

 демонстрационные (визуализируют изучаемые объекты, явления, процессы 

с целью их исследования и изучения); 

 имитационные (представляют определённый аспект реальности для 

изучения его структурных или функциональных характеристик); 

 лабораторные; 

 моделирующие (позволяют моделировать объекты, явления, процессы с 

целью их исследования и изучения); 

 расчётные (автоматизируют различные расчеты и другие рутинные 

операции); 
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 учебно-игровые (предназначены для создания учебных ситуаций, в 

которых деятельность обучаемых реализуется в игровой форме) [4.11]. 

Использование информационных и коммуникационных технологий на 

уроках русского языка и литературы, на наш взгляд, позволяет: 

 развить у учащихся творческие способности, навыки исследовательской 

деятельности, умение принимать оптимальные решения; 

 расширить возможности предъявления учебной информации; 

 сформировать у школьников умение работать с информацией, развить 

коммуникативные способности; 

 усилить мотивацию учения; 

 активно вовлекать учащихся в учебный процесс; 

 дать ребенку максимально возможный для него объем учебного материала; 

 расширить наборы применяемых учебных задач; 

 качественно изменить контроль за деятельностью учащихся; 

 позволяют приобщить школьника к достижениям информационного 

общества и адекватному поведению в нем [7.9]. 

Достичь этого непросто, т.к. только системное и целесообразное применение 

информационно-коммуникационных средств обучения в процессе обучения 

позволяет оптимизировать деятельность учителя на уроке, т.е. повысить качество 

обучения школьников за счёт улучшения качества деятельности учителя [8.19]. 

Задачи, стоящие перед учителем-словесником при применении ИКТ, во многом 

отличаются от целей и задач других учителей-предметников. Они предполагают 

работу с текстом, художественным словом, книгой. Учителю русского языка 

необходимо сформировать прочные орфографические и пунктуационные умения 

и навыки, обогатить словарный запас учащихся, научить их владеть нормами 

литературного языка, дать детям знание лингвистических и литературоведческих 

терминов. Бесспорным помощником в решении этих задач являются ИКТ [9.29]. 

Практика показывает, что учащиеся охотно идут на занятия с 

использованием ПК и интерактивной доски, воспринимают их как праздник, у 

школьников вырабатывается устойчивый интерес к таким занятиям, меньше 

рассеивается внимание, так как существует обратная связь учителя с обучаемым. 

Детей привлекают новые условия, непринуждённость обстановки, само 

общение с компьютером, интерактивной доской. Из пассивного 

заучивания учение превращается в активный процесс, и чем больше умственных 

усилий прилагает ученик, тем продуктивнее становится его деятельность. Все 

мыслительные операции учеников сопровождаются практическими действиями 

[8.5]. 

Систематическое использование ПК и интерактивной доски на уроке 

приводит к целому ряду положительных моментов: 

 повышение уровня использования наглядности на уроке; 

 повышение производительности урока; 

 происходит актуализация познавательных интересов учащихся; 
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 преподаватель, создающий или использующий информационные 

технологии, обращает огромное внимание на логику подачи учебного материала, 

что положительным образом сказывается на уровне знаний учащихся; 

 изменяется, особенно у 5–7-классников, отношение к ПК как к дорогой, 

увлекательной игрушке. Ребята начинают воспринимать его в качестве 

универсального инструмента для работы в любой области человеческой 

деятельности [12.5]. 

Будучи уникальным современным средством наглядности, обеспечивающим 

учащемуся активное взаимодействие с динамическими таблицами, опорными 

схемами и сигналами, алгоритмами, компьютер обладает способностью 

методически ярко предъявить саму языковую наглядность, «материализовать» её 

с помощью цвета, графики, системы подчёркивания, динамики изображения, 

эффекта мерцания, звука, пиктографии, «оживления» иллюстраций и т.д. 

Благодаря постоянной обратной связи информирующего и контролирующего 

характера школьники приобретают возможность корректировать свою учебную 

деятельность. Учащиеся также учатся редактировать тексты, набирают сами 

тексты своих творческих работ, своих стихов, составляют сборники, делают 

компьютерные рисунки. Старшеклассники оформляют свои доклады, рефераты с 

помощью компьютера, делают сами рисунки, схемы, помогают делать тесты, 

пособия по литературе, дидактический материал [11.135]. 

К наиболее эффективным формам представления материала по литературе 

следует отнести мультимедийные презентации. Данная форма позволяет 

представить учебный материал как систему ярких опорных образов, наполненных 

исчерпывающей структурированной информацией в алгоритмическом порядке. В 

этом случае задействуются различные каналы восприятия (визуальный, 

аудиальный, кинестетический) учащихся, что позволяет заложить информацию 

не только в фактографическом, но и в ассоциативном виде в памяти учащихся. 

Подача учебного материала в виде мультимедийной презентации сокращает 

время обучения, позволяет повысить содержание урока, его результативность и 

вызвать интерес к изучаемому материалу. 

Активно используем в своей работе интернет-ресурсы. Это позволяет 

осуществлять: 

 поиск рецензии на какое-либо литературное произведение, творчество 

поэта или писателя определённого литературного направления; 

 подбор картинок или фотографий по теме с комментариями к ним; 

 подбор тематических или наиболее понравившихся стихотворений поэтов, 

творчество которых будет рассматриваться на предстоящем уроке; подготовку 

словарной работы;  

 создание докладов и рефератов по теме, что далеко не самый лёгкий вид 

работы. Хорошо продуманный и обсужденный с учителем материал доклада, 

сопровождаемый иллюстрациями, таблицами на слайдах, вполне может заменить 

лекцию учителя. 

Также при помощи ресурсов Интернета можно создать фонотеку: сделать 

записи исполнения произведений самими авторами или мастерами 

художественного слова, подобрать видеофрагменты. 
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Еще в своей практике используем показ экранизации классики. Хороший 

фильм, вызывающий неподдельный, настоящий интерес – первый шаг к чтению, 

– прямой путь к сердцу ребёнка. Он пробуждает чувства, заставляет переживать, 

будит воображение. Применение ИКТ эффективно при подготовке и проведении 

учителем различных форм урока: мультимедийной школьной лекции, урока-

наблюдения, урока-семинара, урока-практикума, урока – виртуальной экскурсии. 

Организация таких экскурсий возможна на природу, в музей, на родину писателя 

[12.31]. 

Всё чаще на уроках и во внеурочной деятельности используется 

презентационно-иллюстративный материал, который готовлю не только я, но и 

мои учащиеся. 

Использовать информационные технологии можно на любом этапе урока и 

во внеурочное время: 

 во вступительном слове учителя или учащихся; 

 на этапе предъявления учебной информации; 

 на этапе усвоения учебного материала в процессе интерактивного 

взаимодействия с компьютером; 

 на этапе повторения и закрепления усвоенных знаний (навыков, умений); 

 на этапе промежуточного и итогового контроля и самоконтроля 

достигнутых результатов обучения; 

 на этапе коррекции и самого процесса обучения и его результатов путем 

совершенствования дозировки учебного материала, его классификации, 

систематизации и др.; 

 во внеурочное время при подготовке домашних заданий, выступлений на 

уроках и научно-практических конференциях, при подготовке к внеклассным 

мероприятиям; 

 при подготовке к ЕНТ и ВОУД. 

Использование новых технологий на уроке позволяет индивидуализировать 

и дифференцировать процесс обучения, контролировать деятельность каждого, 

активизировать творческие и познавательные способности учащихся, 

оптимизировать учебный процесс, значительно увеличить темп работы. Это 

приводит к росту качественной успеваемости и сохраняет устойчивый интерес к 

русскому языку и литературе на протяжении всех лет изучения [13.26]. 

Итак, применение ИКТ на уроках русского языка и литературы позволяет 

нам: 

 наполнить уроки новым содержанием; 

 развивать творческий подход к окружающему миру, любознательность 

учащихся; 

 формировать элементы информационной культуры; 

 прививать навыки рациональной работы с компьютерными программами; 

 поддерживать самостоятельность в освоении компьютерных технологий; 

 идти в ногу со временем. 

Современный педагог должен уметь работать с новыми средствами обучения 

хотя бы ради того, чтобы обеспечить одно из главнейших прав ученика – право на 
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качественное образование. Использование ИКТ на уроках значительно повышает 

не только эффективность обучения, но и помогает создать более продуктивную 

атмосферу на уроке, заинтересованность учеников в изучаемом материале. Кроме 

этого, владение и использование ИКТ – хороший способ не отстать от времени и 

от своих учеников [10.21]. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада автор «Flipped classroom» технологиясын оқу процесінде қолданудың ерекшеліктерін 

ашып көрсетеді.  

«Flipped classroom» (төңкерілген оқыту) технологиясын ең алғаш АҚШ-та  химия пәнінің 

мұғалімдері енгізді. Оқыту жүйесінде мұғалім жаңа тақырыпты алдын ала түсіндіріп бейнежазба 
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жазып, YouTube.com сайтына жүктейді. Оқушылар берілген тапсырманы кез келген жерден, 

мысалы, мектептегі немесе үйіндегі компьютерден, ұялы телефонынан сайтқа кіріп жаңа 

тақырыпты тыңдай алады.          

Сабақ уақытында уақыттың көп бөлігі жаңа сабақты түсіндіруге кетеді. Сондықтан да мұғалім 

үшін игерілген білімді талдап, оны практика жүзінде қолдану тиімді. Блум таксономиясы бойынша 

түсіну дағдысын оқушы өз бетімен бейнежазба арқылы үй тапсырмасы ретінде орындап келеді, ал 

сабақ барысында меңгерілген білім талданып, бағалау критерийлері бойынша бағаланады.  

 

Аннотация 

В данной статье автором раскрываются особенности использования в учебном процессе технологии 

«Flipped classroom». Технология «Flipped classroom» была впервые внедрена в США учителями 

химии.   

Учитель предоставляет материал для самостоятельного изучения, предварительно создав 

видеозапись. Видеозапись загружается на портал YouTube.com.  

Учащиеся могут ознакомиться с данными заданиями с помощью компьютера в школе или дома, а 

также со своего смартфона.  

Во время урока обычно учитель большую часть своего времени тратит на объяснение новой темы. 

Данная технология позволяет учителю на уроке значительное время отвести на анализ и 

применение, так как учащиеся приходят на урок подготовленные в теоретическом аспекте за счет 

видеоресурса учителя. Задания на знание и понимание в соответсвии с таксономией Блума дается 

учащимся как домашнее задание (видеозапись), а во время занятия оцениваются задания на анализ, 

синтез и применение.  
 

Abstract 

In this article, the author reveals the features of the use of the "Flipped classroom" technology in the 

educational process.  

Flipped classroom technology (inverted learning) was first introduced in the US by chemistry teachers. The 

training system records a video with the teacher's preliminary interpretation of the new topic, the video will 

be uploaded in YouTube.com.  Students can review the video from anywhere, for example, from a computer 

at school or home, from a mobile phone, visiting the site, listening to the explanations of their teacher's new 

topic.  

During the lesson, most of the time is spent explaining the new lesson. Therefore, the effectiveness of the 

lesson will increase because large amount of time will be spent in analysis. Students would done   theoretical 

education at home. Knowledge of Вloom's taxonomy understanding is given to students as homework 

(video) and theoretical education will be analyzed, synthesized and evaluated during the lesson. 

 

«Flipped classroom» технологиясын интеграция жасап, пәнді қызықтыра 

оқытуға және дифференциациялауға болады [1, 414 б].  Күнделікті сабақты 

бейнежазбаға түсіріп, оны сайтқа жүктеп отыру оқушыларға қорытынды бақылау 

кезінде ықпалын тигізетіндігі хақ. Оқушылар теориялық білімді сайттан көру 

арқылы, меңгерілген тақырыпты еске түсіру арқылы өзін-өзі дайындай алады [2, 

1 б]. 

Сонымен қатар әртүрлі жағдаяттарға байланысты сабаққа қатыспаған 

оқушыларға қолжетімді түрде және кез келген жерде білім алуға оң әсерін тигізеді 

[3, 108 б] [4, 1 б]. 

Барлық оқушы сауалнамаға қатысты. Кестеге қарай отырып, оқушылардың 

жауабына негізделе отырып, олардың көп бөлігі видео сабақтар көмегімен білім 

алудың пайдасы бар екендігін айтты. Бейне сабақтар оқушыларға қайта қарау 

арқылы теориялық білімін нақты түсінуге көмектесті.  Бір  оқушыға бейне сабақ 

пайдалы болмады, себебін сұрау барысында интернет желісінің жұмыс жасауы 

төмен болғандықтан сабаққа келгенде үй тапсырмасын орындай алмай келетіндігі 

анықталды. Ол қиындықтың алдын алу барысында оқушы мектеп базасында 

интернет желісі арқылы бейнежазбаны көріп кету немесе офлайн режимінде 
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көруге рұқсат алу ұсынылды. Бейне сабақтың әртүрлі әдісі оқушыларға түсінікті 

екені көрінді. Кестеге сүйенсек, бес оқушы мұғалімнің экранға көрініп 

командалық түсіндіру арқылы сабақ өткізгені және төрт оқушы экранда 

теориялық бөлімнің жазуы нақты көрінуін таңдап отырғандығы көрініп тұр. Ал 

екі оқушы презентация немесе bilimland.kz сайты арқылы түсіндірілгенін 

қалайды. Сауалнама қорытындысы бойынша жеті оқушыға бейне сабақтардың 

теориялық білім алуына кедергі келтірмегендігі көрінді. Үш  оқушыға кей 

жағдайда бейнежазбаның кемшілігі бар екендігі анықталып отыр. Себебін сұрау 

барысынды оқушылардың жауабы: «Үй жағдайына байланысты сабақтың алдын 

ала теориялық бөлімін қарай алмай қалсақ, сабақ өту барысында қатты 

қиналамыз», – деп жауап берді. Ал бір оқушы: «Көп жағдайда теориялық бөлімін 

түсіну қиындық тудырады, жаңа тақырыптың түсінбеген жерін бойынша сұрақ 

қоя алмайтындығы қиын», – деп жауап берді.  

 
1-кесте. Оқушыларға арналған сауалнама нәтижесі 

Сұрақ Жауап Дерек 

1.Youtube.com  сайтына 

жүктелген бейне сабақтар Сізге 

теорияны меңгеру тиімді ме? 

А. Толықтай келісемін 54,5 

% 

Ә. Келісемін  36,3 

% 

Б. Келіспеймін  9,1 % 

 

2. YouТube.com сайтынан 

қандай бейне сабақ әдісі Сізге 

ұнады? 

А. Мұғалім экранда көрініп 

түсіндіруі 

45,4 

% 

Ә. Тақтада тек жазылымы ғана 

көрініп түсіндірілуі 

36,3 

% 

Б. Bilimland.kz сайтынан 

түсіну 

9,1 % 

3. Бейне сабақтардың өзіңіз 

үшін алып келер кемшілігі бар ма? 

А. Кемшілігі бар 9,1 % 

Ә. Кемшілігі жоқ 63,6 

% 

Б. Кей жағдайда болады 27,3 

% 

Ата-аналар тарапынан төңкерілген оқыту технологиясын сабақ өткізу 

процесіне енгізуге көпшілігі қарсылық білдірмеді. Интернет желісі арқылы сабақ 

беретін мұғалімі бейне сабақты түсіріп сайтқа жіберудің оқушы үшін тиімді 

екендігі анықталды. Бір ата-ана дәстүрлі түрде теорияны түсіндіргенін қалады. 

Жаңа тақырыпты сайттан алдын ала меңгеріп, сабақ барысында алған білімін 

практикада көбірек көңіл бөліп қолдануын ата-аналардың көпшілігі қолдап отыр. 

Бір ата-ана келіспейтінін айтып, дәстүрлі түрде білім алған жеткілікті болатынын 

атап көрсетті. «Үйде интернет желісі арқылы YouТube.com сайтынан жаңа 

сабақты меңгеру дұрыс» деген тұжырыммен ата-аналардың 55%-ы келісті, 36%-

ы толықтай теориялық білімі жақсы нәтиже көрсететініне сенімсіздікпен қарап 

«білмеймін» деп жауап берсе, ал 9%-ы технологияға қарсы пікір айтты. «Flipped 

classroom» оқыту технологиясын енгізуге бір ата-ананың қарсылығы бар екендігі 

анықталды. 
2-кесте. Ата-аналарға арналған сауалнама нәтижесі 

Сұрақ Жауап Дерек 
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1. Интернет желісі арқылы сабақ 

беретін мұғалімі бейне сабақты түсіріп 

сайтқа жіберу оқушының өзі  білім алуына 

ыңғайлы ма, әлде дәстүрлі түрде мектепте 

теорияны мұғалім түсіндіріп білім алғаны  

тиімді ме? 

А. Flipped classroom 

технологиясы 

 

91 % 

Ә. Дәстүрлі түрде 9 % 

2. Жаңа тақырыпты YouТube.com 

сайтынан алдын ала меңгеріп, сабақ 

уақытында алған білімін практикада 

қолданылуына уақытты көбірек қажет 

етеді. 

А. Келісемін  

 

91 % 

Ә. Келіспеймін  9 % 

3.Үйде интернет желісі арқылы 

Youtube.com сайтынан  жаңа сабақты 

меңгеру дұрыс деп ойлайсыз ба? 

А. Иә  55 %  

Ә. Жоқ  9 % 

Б. Білмеймін 36 % 

4. «Flipped classroom» оқыту 

технологиясын енгізуге қарсылығыңыз бар 

ма? 

А. Жоқ 73 % 

Ә. Иә 18 % 

Б. Білмеймін  9 % 

 

Физика пәнінен оқушылардың білім деңгейінің сапасы 

Төңкерілген оқыту технологиясы 10 «G» сыныбына қолданылды.  Түсірілген 

бейне сабақ «Жылу физикасы» тарауынан оқушылардың қай тақырыбын көбірек 

қаралған санын кестеден көруге болады.   
3-кесте. «Жылу физикасы» тарауын оқушылардың бейне материалды көрген саны 

Тақырып Дерек 

1. Температура 114 

2. Молекуланың массасы мен өлшемі  211 

3. МКТ негізгі теңдеуі 241 

4. Идеал газ 161 

5. Изопроцестер 218 

6. Ішкі энергия 152 

7. Термодинамикадағы жұмыс 59 

8. Термодинамиканың заңдары 212 

9. Жылу қозғалтқыштар 242 

 

Оқушылар санының он бір екенін ескере отырып, «Жылу қозғалтқыштар» 

және «МКТ негіздері» тақырыбынан қиындық туындағанын көруге болады. 

Күрделі тақырыптарды қайта қарау арқылы тақырыптың теориялық бөлімін өз 

бетімен қайта қарау арқылы оқушылар түсінді. Ал термодинамикадағы жұмыс 

тақырыбын жақсы түсінгені кесте арқылы көрініп тұр.  

Қорытынды 

Қазіргі таңда оқушылардың басым көпшілігі ұялы телефонды ұстап түрлі 

информациялар алуға әуес. Оқушылардың талғамына байланысты тиімді білім 

беру жаңа форматта болуы ғажап емес-ті. Теориялық білімі жақсы қалыптасқан 

оқушы практикаға көңіл бөліп, түрлі зертханалық немесе зерттеушілік 

жұмыстарды еш кедергісіз жасай біледі. Тиімді оқыту жүйесін зерттей отырып, 

сабақ беру оқушылардың білім алуға деген құштарлығын арттырады. Төңкерілген 

оқыту жүйесі оқушылардың теориялық білім алуына тиімді әдіс екені көрінді. 

«FC» оқыту технологиясын пайдалана отырып, жаңа материалды игеру 

барысында оқушылардың білім сапасының көрсеткіші 69%-ды құрады. Зерттеуді 



 

164 
 
 

қорытындылай келе, осы технологияның білім сапасын арттыруда тиімділігін бар 

екені көрінді. 
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ӨЗІН-ӨЗІ БАҒАЛАУ АЛГОРИТМІ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЭССЕ 

ЖАЗУ ДАҒДЫСЫН ДАМЫТУ 

 

 Есжанова Ғ. К. 

ФМБ Назарбаев Зияткерлік мектебі, Тараз қ. 

ҚАЗАҚСТАН 

 
Түйінді сөздер: бағалау,өзін-өзі бағалау алгоритмі, эссе жазу, дағдының жоғарғы деңгейде болуы, 

кедергілерді жою, оқушы дамуын бақылау, жұмысты жақсарту, келесі қадамдарды нақтылау. 

 

Ключевые слова: оценивание, алгоритм самооценивания, написание эссе, повышения уровня 

мышления учащихся, проект развития,устранение недостатков, контроль над прогрессией 

учеников, улучшение работы, уточнение следующих шагов 

 

Key words: assessment, algorithm for self-assessment, writing an essay, high-level wiring skills, elimination 

of barriers, student’s development control, improvement of work, clarification of next step. 
 

Аңдатпа 
Мақалада өзін-өзі бағлау алгоритмі арқылы оқушылардың эсе жазу дағдысын дағдысын жоғарғы 

деңгейге жеткізу мәселелерін баяндайды. Әріптестермен бірлескен әрекеттерін екі жақты талдап 

көрсетеді. Зерттеу барысындағы стратегияларды тәжірибеде қолдану ерекшеліктерін көрсетеді. Іс - 

әрекеттерге бақылау жүргізу арқылы оқушылардың эссе жазу дағдысын дамыту жолдарын 

сипаттап түсіндіреді.Мақалада зерттеу әдістерін қолдану арқылы оқушылардың эссе жазудағы 

кедергілерін анықтаудың тиімділігі баяндалған.  

 
Аннотация 

https://theoryandpractice.ru/posts/4920-brayan-bennet-shkolniki-teper-sami-otvechayut-za-svoe-obrazovanie
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165 
 
 

В статье рассматриваются проблемы написания учащимися эссе с помощью алгоритма 

самооценивания. Рассмотрены пути достижения высокого уровня мышления учащихся. 

Применены такие методы работы и инструменты как совместная работа, обсуждение с коллегами, 

использование возможностей. Описываются шаги по улучшению работы посредством контроля 

профессиональной деятельности.  

 

Abstract 

The author focuses on achieving the aim of professional development through the teacher led work. She 

teaches students how to improve their thinking skills in the field of professional development. The 

teacher analyzes cooperation with her colleagues and describes about the forms and peculiarities of applying 

strategies for the development strategy. Furthermore, the work describes the steps of professional 

development through the control of actions and the ways to improve the work. 

  

2018-2019 оқу жылындағы 12 сынып оқушыларының қалыптастырушы 

бағалау және ішкі жиынтық бағалау көрсеткіштеріне талдау жасау арқылы 

оқушылардың эссе жазу дағдысын жоғарғы деңгейге жеткізу қажеттігі 

анықталды.12 сынып оқушыларына Қазіргі әлемдегі Қазақстан пәнінен сыртқы 

бағалауға бұл дағдылардың жеткілікті болуы маңызды. Сондықтан 2018-2019 оқу 

жылында осы мәселені зерттеу жоспарланды. Зерттеу нысанына 12 сынып 

нысанға алынды. Себебі оқушылар курстық жұмыс және эссе жазатын 

сыныптардың бірі болды. Зерттеу 2018 жылдың қыркүйек айы мен 2019 жылдың 

сәуір айы аралығында жүзеге асырылды. 

Бағалау – одан арғы оқу туралы шешімді қабылдау мақсатымен оқытудың 

нәтижелерін жүйелі түрде жиынтықтауға бағытталған қызметті белгілеу үшін 

қолданылатын термин. Өзін-өзі бағалау дегеніміз әркім өз жетістіктері мен әлсіз 

жақтары жайында ақпаратты жинап,талдауға бағытталған үдеріс [1, 129 б]. 

Александер еңбегіне сүйенсек, сыныптағы бағалау тек қана техникалық тәсіл 

емес Мұғалімдер жазбаша немесе ауызша түрде баға қою жолымен бағалайды. 

Олар қолданатын кез келген нысанның артында объективті немесе жеткілікті 

дәрежеде объективті емес нормалар мен стандарттар ғана емес, сондай-ақ 

баланың дамуы, оқуы және ынтасы туралы түсінік, сонымен қатар өзін-өзі 

бағалау, қабілеттілік және күш-жігер сияқты ұғымдарға қатысты құндылықтар 

жатады (Александер, 2001) [2, 331 б]. 

К. Роджерс пікірінше, «Мен» құрамдастарының арасындағы мән неғұрлым 

жақындасқан сайын, соғұрлым өзіндік бағалау жоғары болады [К. Роджерс, 1990]. 

Ол өзіндік бағалау тұлғаның әлеуметтік ортада бағдарлануын және ішкі талаптар 

мен сыртқы жағдайлардың келісімділігін қамтамасыз етеді деп қарастырады. 

Автордың ойынша өмірлік жағдайларға ең оңай бейімделу өзіндік бағалаудың 

икемділігін дамыту, яғни өзіне деген адекватты қатынасты дамытуға 

жоғарылатуға әкеледі деп есептейді. Д.Б. Эльконин (М, 1978) зерттеуінде өзін-өзі 

бағалауды психика дамуында белгілі қызметті орындаушы тұлға құрылымы 

ретінде қарастырады. Автор оқушылардың өз әрекетін басқаруы ерекше «ішкі 

механизмді» иеленеді деп көрсеткен [3, 84 б].  

Демек, ғалымдар еңбектері өзін-өзі бағалау адамның іс-әрекеті және 

айналасындағылармен қарым-қатынасы екендігін дәлелдейді. Авторлардың 

еңбектері өзін-өзі бағалау арқылы оқушылардың тапсырмаларды өздігінен 

орындауына мүмкіндік беруді білдіреді. Мектеп жұмысы мен оқушы 

жетістіктерін өрістетудегі негізгі тұлға – мұғалім (Strong, Ward & Grant, 2011). Бұл 



 

166 
 
 

жерде мұғалімнің міндеті оқушыларға өз жұмысының сапасын бағалауға 

көмектесуде нақты бағалау критерийлерін ұсыну қажеттігін дәлелдейді.Мұғалім 

оқушыларда Чиксентмихаи (2008) «өзіндік мақсат» деп атайтын және Райан мен 

Деки (2009) «ішкі уәж» деп атайтын қасиеттердің болуына жағдай жасауға 

тырысуға тиіс.Басқаша айтқанда, оқушылар өзін-өзі ынталандыра алады және 

осыған орай, оларда ұмтылыс пен қызығушылық пайда болады.Ынтымақтастық 

оқу жағдайын құру арқылы оқушылардың нені жақсартуға болатынын 

айқындауға, ол әрекеттерді қалай жасауға болатынын түсіндіру де маңызды. [4, 

41–46 б].  

Осылайша ынтымақтастық оқу жағдайында оқушылар құрбы-

құрдастарымен қарым-қатынас жасауға, идеяларды ұсынуға және қорғауға, 

әртүрлі ұстанымдармен алмасуға, басқа тұжырымдамаларға күмәнмен қарауға 

және оған белсенді қатысуға мүмкіндік алады.[5, 17 б]. 

Жоғарыда зерттеушілер еңбектеріне қарай отырып, өзін-өзі бағалау 

алгоритмімен жұмыс жүргізу іс әрекеті тәжірибеде бақыланды. Мақсат эссе 

жазуда оқушылардың қиындықтарын анықтау, өзіндік түзету жұмыстарын 

жүргізуіне мүмкіндіктер жасау болды. Қолданылған инструмент құралдары 

төмендегідей болды.Олар: 

1. жетістікке жеткендігін көрсететін кері байланыс; 

2. эссе жазу дағдысы туралы ақпарат, хабарлама беру;  

3. өзін-өзі бағалау парағымен эссе жазғызу.  

Бұл құралдарды қолданудағы мақсат оқушылардың білімі мен дағдысын 

бағалау арқылы олардың эссе жазуда дамуын болжау. Басты міндет – 

оқушылардың өз еңбектерін өз бетімен бағалауға үйрету. Басты талап – жеткен 

жетістіктерге сүйену. Өзін-өзі бағалау парағы арқылы оқушының өзін-өзі 

бақылауы арқылы жүзеге асыру.Топта, жұпта, жеке әрекеттерде өзінің дербес 

ойлауын, жазуын, дамуын бақылау болды. Зерттеуде басты акцент оқушылардың 

өзін-өзі бағалауы арқылы өзіндік оқуға деген белсенділігін арттыруға бағытталды. 

Ал кері байланыс беру арқылы оқушылардың оқуы мен эссе жазуын қалай 

жақсартуға болатындығын түсіндіру болды. Бұлар күтілетін нәтижеге жетуге 

басты қадамдар. 

 Оқушылардың эссе жазу дағдыларын дамытуда стратегияларды ұтымды 

қолдану, оқушылардың өзін-өзі бағалау алгоритмі арқылы эссе жазу дағдысын 

дамыту мәселесі әріптестермен бірлескен жоспарлауда талқыланды. Жоспар 

құрылып, сабақта қолданылатын басты әдістер анықталды. Арнайы нұсқаулар 

мен бағалау критерийлері парақтары дайындалды. Оқушылар мен мұғалімнің 

әрекеттерін бақылау кестесі жасалды. 

Зерттеу сұрақтары нақтыланды. Олар:  

1. Эссе жұмысы қандай критерийлерге жауап беруі тиіс?  

2. Оқушылардың эссе жазу дағдысының жеткіліксіздігі неде? 

3. Оқушылардың эссе жазу дағдысын жоғарғы деңгейге қалай жеткізуге 

болады?  

Фокус топқа 12 сынып (21 оқушы) алынды.Зерттеу құралдары: сауалнама , 

оқушылардың эссе жазба жұмыстарына кері байланыс жүргізу және 

талдау.Сауалнама сұрақтарын қою арқылы оқушылардың эссе жазудағы 
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қиындықтары анықталды.Жоғарыдағы сұрақтардың шешімін табуда сауалнама 

талдауы көмектесті. 12 сынып (21 оқушының) эссе жазуда төмендегідей 

қиындықтармен кездесетінін анықтап көрсетті:  

1. Сөз тіркесі нені білдіретінін сипаттау.Мәтіннің а сұрағында түсіндіру мен 

сипаттау жеткіліксіздігі - 27,4%;  

2. Мәтіннің в сұрағында көтеріліп тұрған басты мәселені түсіндіру,мәселенің 

қазіргі кездегі жағдайы мен даму деңгейі туралы көрсету жеткіліксіздігі – 17,8 % 

3. Мәтіннің  сұрағында сөйлеммен автордың не айтқысы келгенін түсіндіруі, 

көрсетілген пункттер бойынша мысалдар, дәлелдер келтіруі, мәселенің болу 

себептерін көрсету жеткіліксіздігі – 45,6 % 

4. Эсседе мәселеге қатысты өте терең білімі мен түсінігін көрсетуі, дәлелдер 

келтіруі, мәселеге қатысты өте тиімді талдауы және бағалауы жеткіліксіздігі – 

12, 6% 

Сауалнаманы талдаудан кейін оқушылардың эссе жазуда оқушыларға 

қолдау қажеттігі анықталды. Бұл кедергілерді жою мақсатында оқушыларға 

нұсқау және өзін-өзі бағалау парағы ұсынылды (Нұсқау 1). Бұл тиімді болды. 

Себебі эссе жазуда жұмысты жақсартуға ықпал еткендігі байқалды. Арнайы 

дайындалған өзін-өзі бағалау парағы сабақта қолданысқа енгізілді.Бұл әрбір 

оқушының эссе жазудағы жетістігін бақылап отыруға мүмкіндік берді. 

Нұсқау–1. 

Мәтінмен жұмысқа нұсқау 

А сұрақта: сөз тіркесі нені білдіретінін сипаттау 

Берілген мәтіннен ақпаратты алуы 

1. Мәтіндегі көтеріліп тұрған басты мәселені сипаттауы  

2. Мәтіндегі көтеріліп тұрғн басты мәселені түсіндіруі 

3. Мәселенің қазіргі кездегі жағдайы мен даму деңгейі туралы көрсету 

Күтілетін нәтиже оқушының өз білімін қосымша пайдалануы, мәселенің 

неден туындағанын көрсетуі, қазіргі кездегі прогресі туралы, мәтін не туралы 

екендігін көрсетіп, сөйлемді сұрақ бойынша аяқтап, жазуы болды. 

В сұрақта: сөйлеммен автордың не айтқысы келгенін түсіндіру 

1. Мәселеге қатысты кілтті сөздерді анықтап алуы 

2. Мәселеге қатысты ұғымдарды байланыстыруы;  

3. Қойылған сұраққа қатысты мәселелерді түсіндіруі;  

Күтілетін нәтиже оқушылардың көрсетілген пункттер бойынша мысалдар, 

дәлелдер келтіруі, мәселенің болу себептерін түсіндіруі мен факторларды атап 

өтуі, мәселенің барлығын тұжырымдап, қорытынды жасауы болды. 

С сұраққа: « бағалау»  

1. мәселеге қатысты өте терең білімі мен түсінігін көрсетуі; 

2. мәселеге қатысты өте тиімді және мұқият талдауы, бағалауы; 

3. сәйкес ақпаратты талдау және интерпретация жасауы; 

4. ақпаратты, дәйектер мен түсіндірмелерді тиімді талдауы және бағалауы.  

5. мәселені екі жақты байланыстыруы, ұқсастықтар мен айырмашылықтарды 

жоғарғы деңгейде анықтай алуы 

6. Егер де, сондықтан, қорыта айтқанда ... сөз тіркестерін ұтымды қолдануы 
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Күтілетін нәтиже мәселелердің ерекшеліктерін түсіндіруі, мәселенің 

мүмкіндіктерін болжауы,мемлекеттік ресми құжатпен, реформа, стратегия, 

тұжырымдама тағы басқа байланыстылығын көрсетуі болды. 

Қолданылған осы құралдар оқушылардың өз жұмыстарын әділ бағалауына, 

кемшіліктерін түзетуге ынталандырды. 
Эссені бағалау парағы 

І. Кіріспе бөлімінде Иә Жоқ 

Бірінші сөйлемде тақырыптың мәнін тезис түрінде көрсетіп жаздым   

Екінші сөйлемде эссе тақырыбын дәлелдейтін мәлімет көрсеттім   

Үшінші сөйлемде тақырыптың негізгі идеясын көрсеттім   

Төртінші сөйлемде проблеманы сипаттадым   

ІІ. Негізгі бөлімде   

1-абзацта 

«иә» немесе «жоқ» аргументтерін келтіру арқылы пікірлерімді 

жаздым 

мәселенің маңыздылығы неде екендігін көрсеттім 

мәселенің ерекшеліктері неде екендігін түсіндірдім 

мәселені екі жақты қарастырдым 

  

2-абзацта  

мәселеге қатысты дәлелдер көрсеттім 

түрлі статистикалық ақпараттар мен мәліметтерді келтірдім 

тарихи оқиғаның немесе мәселенің себептері мен салдарын 

анықтадым 

ресми құжатты, тұжырымдаманы, стратегияны, құжатты тиімді 

пайдалана отырып түсіндірдім 

  

3-абзацта 

сұрақтар қою арқылы проблеманың жауаптарын бердім 

қолданған деректерге сілтеме бердім 

ұсынылған тезистерді сауатты дәлелдемелермен дәйектедім 

мәселеге қатысты жеке бағалауымды жасадым 

мәселеге қатысты екі жақты салыстыру жасадым, мысалы: себебі, 

салдары, ұқсастығы мен айырмашылығы, тиімдісі, тиімсізі және т.б. 

  

ІІІ. Қорытынды бөлім.   

Бірінші сөйлемде 1-абзацтағы пікірлеріме қорытынды жасадым   

Екінші сөйлемде 2-абзацтағы жазған талдауларыма өзіндік ой-

қорытынды жасадым 

  

Үшінші сөйлемде 3-абзацтағы мәселелер бойынша шешу жолдарын 

ұсындым 

  

Осы әрекеттерден кейін кейін оқушылар мәселені нақты сипаттауға, 

дәлелдерді келтіруге дағдыланды. Сонымен тиімді кері байланыс арқылы 

оқушылардың эссе жазудағы дағдыларын жоғары деңгейге жеткізу мүмкін 

болатындығы байқалды. 

Кедергілер мен олардан шығу жолдары 

Оқушылардың эссе жұмыстарын жазуда кездескен кедергілер қатарында 

мәселені өздігінен түсіндіруі мен дәлелді пікір беруі жеткіліксіз болды. Яғни, 

оқушылардың эссе жазуда өз ойын қысқа әрі нақты жеткізе білу дағдысын 

жетілдіру әлі де маңызды болды. Сонымен қатар сәйкес ақпаратты талдау және 

интерпретация жасауы жеткіліксіздігі байқалды. Оқушылардың эссе жұмыстарын 

талдау арқылы оларда әлі де мәселеге қатысты өте тиімді және мұқият талдауы, 

бағалауы жағынан кедергілер бар екендігі белгілі болды. Сондықтан оқушыларға 
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мәселеге екі жақты қарау тұрғысынан эссеге кері байланыс беру арқылы шешу 

жолы табылды. Белгілер қою арқылы оқушылардың өз қателіктерін түзетуіне 

мүмкіндіктер берілді.  

Эссеге кері байланыс  
Сұрақтарға толық жауап берді + 

Жауап толық емес, ойды жеткізу әлсіз - 

Себебін толық анықтады. Дәлелдер нақты. * 

Ой толық ашылмаған - 

Қателіктер бар, жартылай орындады - 

Ойды толықтыру қажет - 

Дәлел жеткіліксіз, толықтыруды қажет етеді. - 

«Жақсы жазылған эссе»  * 

«Үздік эссе» ** 

Осындай әрекеттермен кері байланыс жүргізу оқушылардың эссе жазуда 

жоғары ойлауға дағдыландыруға мүмкіндіктер берді. 

Келесі жоспар мен ұсыныстар: 

1. оқушыларды эссе жазу жұмыстарында өзін-өзі бағалауға тиімді 

дағдыландыру. 

 2. оқушыларды эссе жазуда өзін-өзі бағалауға, өз мүмкіндіктерін, 

әрекеттерін бағалауға дағдыландыру. 

Зерттеу және бақылау нәтижелері оқушылардың өзін-өзі бағалау алгоритмі 

арқылы эссе жазу дағдысының жеткілікті деңгейге артқанын көрсетті. Сондықтан 

алдағы уақытта тәжірибедегі зерттеу жалғасады.  
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Аңдатпа 

 Мақалада автор география пәнінде оқушының білімін бағалауға арналған тапсырмаларды әзірлеу 

әдісіне қысқа сипаттама береді. Ашық тапсырмаларды қолданудың өзектілігі мен жалпы қызметі, 

түрлері келтіріледі. Ашық тапсырмаларды дұрыс құрастыра алу үшін нұсқаулар берілді. 

Тақырыптың таңдалу себептері анықталып, белгіленген сұрақтар бойынша шешу жолдары 

көрсетілген. Оқушының даму деңгейі мен қажеттілігін ескере отырып, тапсырмалардың алуан 

түрлері арқылы белгілі бір нәтижеге қол жеткізу мүмкіндігі аясында мысалдар келтірілді. Бұл 

жұмыстың өзектілігі тапсырмалар арқылы оқушының шығармашылыққа ойлау қабілетін, 

география пәніне деген қызығушылықтың арттыруы.   

   

Аннотация 

В статье автор дает краткий обзор метод разработки заданий для оценивания учащихся по 

географии. Описаны актуальность применения и общие функции открытого типа заданий, типы 

заданий. Даются рекомендации, как правильно составить задании открытого типа. Показана 

причина выбора проблемы и пути ее решения. Уделяя основное внимание уровню и потребностям 

ученика, с помощью разновидностей заданий можно достичь ожидаемый результат. Актуальность 

данной статьи в том, что задания повышают интерес к уроку посредством творческого мышления, 

проявление заинтересованности к уроку география. 

   

Abstract 

In the article, the author gives a brief overview of the method of developing assignments for evaluating by 

Geography. The relevance of the application and the general functions of the open type of tasks, the types 

of tasks are described. Recommendations are given on how to compose an open type task correctly. The 

reason for choosing a theme is specified and ways to solfe the problem are shown. Focusing on the level and 

needs of the student, with the help of varieties of tasks you can achieve the expected result. The relevance 

of this work is conditioned by the fact that  task increase interest to the lesson through creative thinking, 

which allows to ensure the successful achievement of the goal of the lesson by Geography. 

 

Қазіргі мектептегі басым мақсат: қоршаған ортамен белсенді қарым-

қатынасқа түсуге, өз бетімен білім алып, өзін өзі дамытуға дайын тұлғаны дамыту. 

Өз бетінше оқуға қол жеткізу үшін баланың өз бетінше бақылау, бағалаушылық 

қабілетінің болуы маңызды. Яғни оның өзінің қызметін бақылауға және бағалауға 

дайындығы мен қабілеті, пайда болған  қиындықтардың себебін анықтауы мен 

жоя алуы. Бүгінгі бағалау жүйесі білім берудің оқыту парадигмасының аясында 

әзірленіп, білім беру процесін емес білім алу процесінің нәтижесін көрсетеді 

[1, 3 б]. «Елді түзетуді бала оқыту ісін түзетуден бастау керек» деген екен Ахмет 

Байтұрсынов, сондықтан басты қадамдарымыздың бірі – бала оқыту ісін дамыту 

және жетілдіру. 

Зерттеу мақсаты: педагог қызметкерлердің бағалауға арналған 

тапсырмаларды әзірлеу және сараптау критерийлерін есепке ала отырып, ашық 

тапсырмаларды қолдану арқылы оқушылардың пән бойынша сауаттылығына 

қалай әсер етуін зерттеу. 

Зерттеу міндеттері: 
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 ашық тапсырмалардың түрлері мен оларды қолдану аясын айқындау; 

 оқу мақсатына сәйкес  ашық тапсырмаларды қолдануды жоспарлау; 

 зерттеуді талдау, қорытындылау. 

Күтілетін нәтиже: ашық тапсырмалар түрлерін қолдана отырып, оқушының 

өз ойын еркін жеткізе алады. 

Қазіргі кезде ел мектептерінде оқушылардың оқу жетістіктерін критериалды 

бағалау қолданысқа ие, себебі бұл тәсіл барлық процеске қатысушыларға оқу 

материалының игерілу деңгейін түсініп, кері байланыс алуға мүмкіндік береді. 

Кері байланыс қаншалықты мазмұны терең болса, соғұрлым оған әсері сындарлы 

бола түспек [1, 9 б]. Оқушы сыни сұрақтарды өзіне, достарына қоя отырып, 

оқудың қай сатысында тұрғандарына өздері  жауап беретініне күмән  келтірмейді. 

Бағалаудың ажырамас элементі мұғалім тарапынан және білім алушылар 

арасында қойылатын сұрақтар (сауал, диалог, әңгімелесу және т.б.) болып 

табылады. Сондықтан сұрақтарды тиімді құрастыру техникасын меңгеруі, 

сыныпта диалогті қолдану мәдениетін дамытуы маңызды. Сұрақтардың түрлеріне 

қарай көптеген топтастырулар бар. Көбінесе қолданылатын сұрақтар тобына 

ашық тапсырмалар  жатады. 

Ашық сұрақтар талдауды және бағалау ақпараттарын талап етеді, қиялдауға, 

шығармашылық қабілеттерін дамытуға ынталандырады  [2, 8 б].   

Ашық тапсырмалардың көптүрлілігі – білім алушының қабілетін есепке ала 

отырып, дифференциациялық оқытуды ұйымдастыра  алатын   тапсырмалар  

жинағы. Түрлі деңгейдегі ашық тапсырмалар оқушының өзіндік әрекеттерін, 

дербес жұмыс жасауын және  танымдық қабілеттерін арттырады. 

Ашық тапсырманы  құрастыруда келесі  қағидаларды  ұсынамын:    

• Оқыту мен бағалаудың өзара байланысы. Бағалау оқу бағдарламасындағы 

мақсаттармен, күтілетін нәтижелермен тікелей байланысты оқытудың ажырамас 

бір бөлігі болып табылады. Демек, не  үшін және қалай оқытады, білім алушының 

қажеттілігі қандай және бағалау тәжірибесінде жүзеге асыруға қажетті 

нәтижелерге жетуге қалай көмектесуге болады деген сұрақтарға жауап іздеу  

керек.  

• Шынайылық, анықтық және валидтілік. Бағалау дәл және сенімді 

ақпаратты ұсынады. Қолданылатын критерийлердің, құралдардың оқу 

мақсаттарына жетуге, күтілетін нәтижелерді бағалайтынына сенімділік бар. 

Объективтілік, анықтық, валидтілік жиынтығы бағалаудың сапасын анықтайды. 

Барынша мазмұнды сипаттаманы бағалауды қаншалықты дұрыс өткізетінімізді 

және нақты нені өлшейтінімізді бағалаудың валидтілігі ұсынады. Аталған 

қағидатты жүзеге асыру:  

- нені бағалау қажеттігін нақты түсіну және анықтауды;  

- бағалау критерийлерін құрастыру және негіздеуді;  

- тапсырмаларды құрастыру және рәсімдерді жоспарлауды  көрсету керек. 

• Ашықтық және нақтылық. Бағалау түсінікті, айқын ақпараттарды ұсынады, 

сондай-ақ, барлық оқу үдерісіне қатысушылардың қызығушылығын, 

жауапкершілігін арттырады. Аталған қағидат, мақсаттар мен бағалау рәсімдерінің 

түсінікті, нұсқаулықтың анық және нақты, нәтижелердің пайдалы және 

қолжетімді болуын болжайды. Бағалау үдерісінде оның мақсаттылығы мен 
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дұрыстығы еш күмән тудырмауы тиіс. Өз кезегінде білім беру үдерісіне 

қатысушылар арасындағы өзара әрекет пен сенімге қол жеткізу олардың 

қызығушылығын арттыру және оқу нәтижесіне оң әсер етуге ықпал етеді.  

• Үздіксіздік. Бағалау білім алушылардың оқу жетістігінің ілгерілеуін дер 

кезінде және жүйелі қадағалап отыруға мүмкіндік беретін үздіксіз үдеріс болып 

табылады. Бағалау үдерісінің тұрақтылығы рәсімдер арасындағы өзара 

байланысты негіздейтін және бірыңғай білім беру жүйесін құратын 

қалыптастырушы бағалау, балл қою кестесі механизмін қолдану және жиынтық 

бағалаудың кестесін белгілеу әрекеттері арқылы қамтамасыз етіледі.  

• Дамытуға бағыттылық. Бағалау білім алушылардың, мұғалімдердің, 

мектептің, білім беру саласының даму бағытын анықтайды және ынталандырады. 

Бағалау білім алушылардың қандай білім мен дағдыларды меңгергені туралы 

ақпараттарға талдау жасауға және жинақтауға негізделген білім беру үдерісінің 

алдағы уақыттағы қадамдары туралы негізгі шешімді қабылдауына мүмкіндік 

береді [2, 9 б]. Ашық тапсырманың анықтылығы  субъективтілікті шектейтін 

негізгі фактор болып табылатынын ескерген  жөн. 

Мұғалім оқу үдерісінде оқу бағдарламасына сәйкес барлық оқу мақсаттарын  

ескеру қажет. Ашық  тапсырмаларды өз бетінше құрастыру үшін мұғалім:  

• оқу бағдарламасымен, оқу жоспарымен танысу, оқу мақсаттарына талдау 

жасау  керек;  

• оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаттары негізінде бағалау 

критерийлерін құрастыру  керек;  

• тапсырма құрастыру кезінде саралау (дифференциялау) тәсілін қамтамасыз 

ету үшін бағалау критерийлерін ойлау дағдыларының деңгейлеріне бөлу керек; 

• бағалау критерийлері мен ойлау дағдылары деңгейлеріне сәйкес 

тапсырмалар құрастыру керек; 

• әр тапсырмаға оның орындалу кезеңдерін сипаттайтын дескрипторлар 

құрастыру қажет. Мұғалім білім алушылардың жеке ерекшеліктерін ескере 

отырып оқу мәнмәтінін, тапсырмаларды іріктеп алады немесе құрастырады [3, 16 

б]. Оқушының шығармашылығын және қиялын дамытатын тапсырмалар ұтымды 

болады.   

Ашық тапсырмалар талдауды және бағалау ақпараттарын талап етеді, 

қиялдауға, шығармашылық қабілеттерін дамытуға ынталандырады. 

Сұрақ дұрыс қойылғанда өз ойын айтуға, ақпарат алмасуға, диалогтік оқуды 

дамытуға, маңызды кезеңдерге назар аудартуға, оқудағы бастамашылдығын 

қолдауға мүмкіндік береді. Осылайша, сұрақ білім алушы қалайтындай, жауап 

бере алатындай немесе оқуда, жауап іздеуде қызықтыратындай берілуі қажет. 

Алайда сұрақты қолдану кезінде кейбір пікір білдірілмейтін, толықтырылмайтын, 

жауап алуы ұзаққа созылатын сұрақтар механикалық түрде қайталана берген 

жағдайда қиындықтар туындауы мүмкін [4, 12 б].     

Осындай қателіктердің алдын алу үшін: 

- негізгі және екінші кезектегі мәселелер көтерілген, жетекші және басқа да 

сұрақтарды қою керек;  

- егер білім алушылар тапсырма жауабын білетінін алдын ала білсеңіз ондай 

сұрақтарды қоймау  керек; 
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- сұрақты қысқа етіп құрастыру, әр білім алушы үшін түсінікті, қисынды 

болуын қамтамасыз ету  керек;  

- әлсіз тұстарын анықтауға бағытталған, білім алушыларға өздерінің 

қателескен тұстарын анықтай алуға мүмкіндік беретін сұрақтар құрастыру керек;  

- оқытудың тиімділігін арттыратындай сұрақтарды алдын ала жоспарлау 

керек. 

Блум таксономиясы оқуды күрделілік деңгейінің өсуі бойынша алты 

танымдық деңгейге бөлінеді. Оқу мақсаттарын Блум таксономиясы бойынша 

жіктеуде бағалау критерийлерін құруда мұғалім басшылыққа алатын зат есім мен 

етістіктерді дұрыс қолдану маңызды. Блум өлшемдеріне негізделіп құрылған 

ашық тапсырмалар түрлері ұтымды болады. 

Мысалы: 

1.Оқу мақсаты: 8.6.1.2 Елдерді басқару формасы және мемлекеттік 

құрылымы бойынша топтастырады. 

Бағалау критерийі: мемлекеттерді басқару формасы бойынша жіктейді. 

a) конституциялық монархия елдерін анықтаңыз .................. 

Бутан, Оман, Қырғызстан, Франция, Испания                                 [1]     

b) абсолюттік монархия елдерін анықтаңыз ................................... 

Германия, АҚШ, Сауд Арабиясы, Бруней                                          [1]     

Қорытынды: нұсқау қарапайым, дәл және қысқа. Қысқа жауап, ұпайы нақты 

көрсетілу қажет. 

2. Оқу мақсаты: 8.3.2.1 климат түзуші факторларды талдайды. 

Бағалау критерийі: климат элементтерін, климатты қалыптастырушы 

факторларды анықтайды. 

 

 
 

 тура күн 

радиациясы 

жиынтық күн 

радиациясы 

шашыранды күн 

радиациясы 

шағылысқан күн 

радиациясы 

адамға      

аққалаға     

ұшаққа     

итке     

                                                                                                                  [4]     

Қорытынды: оқушының жас ерекшелігі ескеріле отырып, тапсырма 

түсінікті, қолжетімді берілуі қажет. Когнитивті дағдыны дамыта отырып, сыни 

ойлауға арналғаны  жөн. 

3. Оқу мақсаты: 8.3.2.5 жергілікті компонентті қосымша қамту негізінде 
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климаттың адамзат тіршілігі мен шаруашылығына тигізетін әсеріне баға береді. 

Бағалау критерийі: адамзат әрекетінің атмосфера мен климатқа тигізетін кері 

әсерін жіктейді. 

a) климаттың адамзат шаруашылығына жағымды әсерін атаңыз 

................................................................................................................ [1]     

b) климаттың адамзат шаруашылығына жағымсыз әсерін  

топтастырыңыз..................................................................................... [1]     

c) кәсіпорындар атмосфера ластануын төмендету үшін сіздің ұсынысыңыз 

................................................................................................................ [1]    

4. Оқу мақсаты: 8.6.1.1 Саяси картаның басты нысандарын сипаттайды.  

Бағалау критерийі: дүниежүзілік саяси картадағы басты нысандарды 

ажырата алады. 

 a) дүниежүзілік саяси картадағы басты нысандарды талдаңыз 

 
тәуелді территориялар анықтамасы елдер 

отар    

акватория   

  [2] 

b) Ресей Федерациясының жалға алған Байқоңыр  айлағының қызметін 

айқындаңыз  

...........................................................................................................................................  

  [1] 

 

Қорытынды: берілген  тақырыптың  түрлі  аспектілерін ашып  көрсете 

отырып, өз көзқарасын аргумент түрінде келтіру, мәселені шешу жолдарын 

ұсына алатындай бағыттау қажет.  

Тапсырма нақтылықты көрсетуі қажет. Түрлі командалық сөздерді қолдана 

отырып, әрекеттер сипаттамасы тұспа-тұс келгені дұрыс  болады.  

Оқыту тек білім берудің төңірегінде ғана болмайды, ол оқушының жеке 

тұлға ретінде жан-жақты дамуына да тікелей қатысты болады. Оқытудың 

қаншалықты табысты, ойдағыдай өтетіні, сондай-ақ, білім алушылардың қандай 

қиындықтарды басынан өткізетіндігі туралы ақпаратты мектептің тиімді бағалау 

жүйесі көрсетеді.  

Жалпы орта білім беретін мектептердегі «География» оқу пәнінің мазмұны 

білім алушылардың бойында ғылыми-жаратылыстану білімдерін, табиғат, қоғам 

және экономиканың жүйелі байланысы, Жер туралы түсініктері мен 

көзқарастарын, Қазақстан Республикасының әсем табиғаты және 

экономикасының ерекшеліктері туралы білімдерін қалыптастыруға, 

функционалдық сауаттылықты және жүйелі-кешенді немесе «географиялық» 

сананы дамытуға бағытталған. 

Негізгі орта білім деңгейінде білім алушылардың бойында: 

- жалпы географиялық ұғымдар мен заңдылықтар, материктер мен 

мұхиттардың табиғатының ерекшеліктері туралы білім және көзқарас 

қалыптастырудың; 
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- карталармен, сызбалармен, кестелермен, диаграммалармен жұмыс істеу 

дағдыларын дамытудың, әр түрлі географиялық ақпарат көздерінен қажетті 

материалдарды жинақтаудың; 

- адамдардың тіршілік әрекетінде табиғаттың маңызы, адам мен табиғаттың, 

қоғам мен табиғаттың өзара байланысының әлеуметтік, экономикалық жағдайға 

тәуелділігі туралы ұғым негізінде экологиялық білімін одан әрі жалғастырудың; 

- географиялық қабықтың және жекелеген аумақтардың жалпы 

заңдылықтары, жердің сыртқы қабығының құрылысы және өзара байланысы 

туралы білім қалыптастырудың, экономикалық ұғымдар мен көзқарастарды 

дамытудың негізі қаланады. 

Сонымен қатар, орта білім беруді жүйелі жаңғырту жағдайында 

мұғалімдерге жан-жақты қолдау көрсету болып табылады [5, 5 б].     

Ашық тапсырмалар түрлері оқушының тапсырманы орындау кезінде қажетті 

деңгейдегі оқу нәтижелеріне жақындауға мүмкіндік бере отырып, әр сатыда білім 

деңгейінің сапасын қамтамасыз етеді. Білім алушылар өзінің біліміндегі 

ақаулықтарын өз бетінше және саналы анықтап, мұғаліммен бірге оларды жою  

жұмыстарын жүргізеді. Сонымен қатар, кез келген тапсырмалар түрлері жеті 

түйінді құзыреттіліктер негізінде жеке тұлғаның тұтас дамуы үшін іргесін қалауы 

қажеттілігіне негізделген, ал бағалау жүйесі болса, білім мазмұнының жаңару 

үрдісіне сәйкес келуі тиіс.Тапсырмалар ұсыныс түрінде берілген, білім 

алушылардың мүмкіндігін, қажеттіліктерін есепке ала отырып, бейімдеуге 

болады. 
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Аңдатпа 

Тарих пәнін екінші тілде оқыту мәселесі аталған пән мұғалімдерінің пән  мазмұнын білуімен қатар, 

тілдік құзыреттілік деңгейінің болуын талап етеді. Осы орайда тарих пәні мұғалімдерінің кәсіби 

құзыреттіліктерін арттыру, нақты айтқанда, пән мен тілді кіріктіре оқыту әдістемесін меңгеру 

мәселесі туындайды. 

Мақалада Қарағанды облысының тарих пәні мұғалімдерінің пәнді екінші тілде оқытуға 

дайындықтары, оқытуда мұндай тәсілді жүзеге асыру барысында туындауы мүмкін қиындықтар, 

сонымен қатар педагогтің пән мен тілді кіріктіріп оқыту барысында қажетті құзыреттіліктерінің 

сипаттамасы туралы сауалнама нәтижелерінің талдауы енгізілген. Тарих пәні мұғалімдерінің тілдік 

білім берудегі рөлінің маңыздылығы мен айқындалған қайшылықтар мақала тақырыбының 

өзектілігін көрсетеді. 

 

Аннотация 

Проблема преподавания истории на втором языке требует наличия у учителей данного предмета 

не только знания содержания предмета, но и высокого уровня языковой компетентности. Поэтому 

возникает вопрос о необходимости повышения профессиональной компенентности учителей 

истории, а именно – освоение методики предметно-языкового интегрированного обучения. 

В статью включен анализ результатов анкетирования учителей истории Карагандинской области 

о готовности к преподаванию предмета на втором языке; трудностях, которые могут возникнуть 

при реализации такого подхода в обучении, а также описание необходимых компетенций педагога 

при интегрированном обучении предмета и языка. Значимость роли учителей истории в языковом 

образовании и выявленные противоречия отражают актуальность темы статьи. 

 

Abstract 

The problem of teaching history in a second language requires teachers of the subject not only knowledge 

of the content of the subject, but also a high level of linguistic competence. Therefore, there is a issue of the 
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need to improve the professional competence of history teachers, namely, development of methods of 

content and language integrated learning. 

The article includes an analysis of the results of a survey of history teachers of Karaganda region on the 

readiness to teach the subject in the second language; difficulties that may arise in the implementation of 

this approach in teaching, as well as a description of the necessary competencies of the teacher in the 

integrated teaching of the subject and language. The importance of the role of history teachers in language 

education and the revealed contradictions reflect the relevance of the article. 

 

Үштілді (көптілді) білім – әлемдік заманауи үрдістерге толығымен сай 

келетін болашағы зор стратегия. Еуропа одағындағы елдерде «тілді өмір бойы 

үйрену» атты көлемді жоба жүзеге асырылады. Оның ең басты ерекшелігі – «білім 

беру сапасы мен инклюзивтілігінің маңызды факторы» болып саналатын үштілді 

білім берудің тұжырымдамасы [1]. 

Л.С. Выготский көптілділіктің негізіне қоғамдық даму жағдайына сәйкес 

келетін, дұрыс құрастырылған тілдерді оқыту жүйесі қалануы керек деп атап 

өткен. Мектеп және ЖОО жүйелері, мемлекеттік тіл саясаты ортақ мақсаттарды 

көздей отырып, бірігіп әрекет ете алады, сонда ғана оның нәтижесі жоғары 

деңгейде сәтті болмақ [2, 49-б.]. 

Үштілді білім беруді дамытудың 2015–2020 жылдарға арналған Жол 

картасына сәйкес 2020–2021 жылдары оқыту орыс тілінде жүргізілетін білім беру 

ұйымдарында «Қазақстан тарихы» пәнін қазақ тілінде, ал оқыту қазақ тілінде 

жүргізілетін білім беру ұйымдарында «Дүниежүзі тарихы» пәнін орыс тілінде 

жүргізу жоспарлануда [3]. Осыған орай тарих пәнінің мұғалімдеріне тек пәнді 

меңгертіп қана қоймай, тілге де үйрету (пән арқылы) міндеттері қойылады, бұл өз 

кезегінде екінші тілді жеткілікті деңгейде білуді және қажетті әдістемелік білім 

мен біліктерді игеруді талап етеді. 

Тарихты екінші тілде оқыту жағдайындағы коммуникативтік-тілдік 

құзыреттілік кәсіби білім, білік, дағдының, қабілеттер мен маңызды сапалардың 

жүйесі сияқты кәсіби құзыреттілік құрылымына кіреді.  

Зерттеушілердің пікірі бойынша, педагогтің коммуникативтік-тілдік 

құзыреттілігіне келесі компоненттер жатады:  

1. уәж (құзыреттілігін көрсетуге дайын болу, өзіндік тұлғалық дамуға 

қызығушылық таныту);  

2. когнитивтік аспект (екі немесе одан да көп тілді білу, пәндік білім);  

3. мінез-құлық аспектісі (әр түрлі стандартты және стандартты емес 

жағдаяттарда құзыреттілігін көрсете алу іс-тәжірибесінің болуы, қарым-қатынас 

барысында туындайтын мәселереді тиімді шеше білу қабілеті);   

4. құндылықтық-мазмұндық аспект (құзыреттілік мазмұнына және оның 

қосымша нысандарына деген қарым-қатынас, мұғалімнің кәсіби шыңдалуға 

дайын болуы);  

5. эмоционалдық-ерік-жігер аспектісі (үдерісті және құзыреттілікті көрсету 

нәтижесын эмоционалды-жігерлі реттеу) [4, 113–117-б.]. 

Тарих мұғалімінің коммуникативтік-тілдік құзыреті тек базалық тарихи 

және тілдік білім, біліктілікпен ғана анықталмайды, ол мұғалімнің өз кәсібіндегі 

білім, іс-тәжірибе, адамдармен қарым-қатынасты бағалай алу білігімен, оның 

кәсіби уәждері мен қалауларын сипаттайтын құндылықтық бағдарларымен 
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айқындалады. Іс-әрекеттің нәтижелігі мен тиімділігіне педагогикалық қызметке 

қызығушылығын оятатын уәжі мен қалаулары ықпал етеді. 

Коммуникативтік құзыреттілік өзге адамдармен ынтымақтасуға, өзара 

қарым-қатынас жасауға, сонымен қатар өзге көзқарастар мен пікірлерге, өзге 

ұстанымдар мен мәдени ерекшеліктерге төзімді болуға ықпал етеді. Тарих пәнін 

жүргізу белгілі бір шындықтар топтамасын баяндау немесе есте сақтап қалу үшін 

даталар мен оқиғаларды айту үдерісіне айналып кетпеуі керек. Тарихты түсіну 

қарым-қатынас жасау жағдаяттары арқылы, көзқарастармен, пікірлермен алмасу 

арқылы қалыптасуы тиіс. Әртүрлі пікірлер мен ұстанымдарға түсіністікпен қарау 

оқушылардың шығармашылығына және елдер мен құрлықтар тарихындағы 

қайшылықты сұрақтарды қарастыру барысында іздемпаз болуына мүмкіндік 

тудырады [5]. 

Орта білім беру мазмұнын жаңартуда барлық пән мұғалімдері тілдік 

мақсаттарды қалыптастыру керек деп қарастырылған. Тарих сабағын екінші тілде 

жүргізу жағдайында тілдік мақсат қысқа мерзімді сабақ жоспарының міндетті 

құрылымдық бөлшегі болып саналады.  

Қарағанды облысы бойынша тарих мұғалімдерінің пәнді екінші тілде 

жүргізуге дайындығын зерттеу мақсатында және алдағы уақытта жалпы орта 

білім беретін мектептерде тарих пәнін екінші тілде жүргізу тәжірибесінде орын 

алатын өзгерістерге байланысты олардың кәсіби қажеттіліктерін анықтау 

мақсатында 2017 жылы «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы Қарағанды облысы 

бойынша ПҚ БАИ оқытушылары аймақ педагогтерінің арасында – тарих 

мұғалімдеріне сауалнама жүргізді.  

Сауалнамаға 102 адам қатысты, оның ішінде 81% – қала мектептерінің 

мұғалімдері, 19% – ауылдық білім беру ұйымдарынан. Респонденттердің 

арасында жұмыс өтілі 5 жылға дейінгілер – 9%, 20 жылға дейінгілер – 52% және 

20 жылдан артық – 39%.  

Сауалнама қорытындысына жасалған сараптама сауал жүргізілген 

педагогтердің 11%-ы тарихты қазақ тілінде де, орыс тілінде де жүргізетінін 

көрсетті. Бұл жағдайда тарихи цикл пәндерін оқыту бірінші тілде жүргізілетіні 

айтылып отыр. Бұл мұғалімдердің басым бөлігі – аралас тілде оқытатын мектеп 

мұғалімдері.  

Тарихи пәндерді екінші тілде жүргізуге көшіру туралы педагогтердің 

пікірлерін анықтауға бағытталған сұрақтардың жауаптары респонденттердің 

көзқарастары әртүрлі болғанын көрсетті (1-кесте).  

 
1-кесте. Тарих мұғалімдерінің пәнді екінші тілде жүргізуге қатысты көзқарастары 

Сауалнама жауаптары 
Пайыздық 

көрсеткіш (%) 

Тарихты екінші тілде оқыту пән мен тілді тереңірек меңгеруге 

ықпал етеді. 
28,7 

Тарихты екінші тілде оқыту оқушылардың пәнге деген уәжін 

арттыруға кері әсерін тигізеді. 
36,6 

Жауап беруге қиналамын. 34,7 
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Респонденттердің жалпы санының 28,7%-ы оң көзқарасын білдіріп, тарихты 

екінші тілде өткізу пән мен тілді анағұрлым тереңірек меңгеруге ықпал ететіндігін 

айтады. Сауалнама қатысушыларының үштен бір бөлігі (респонденттердің жалпы 

санының 36,6%-ы) тарихты екінші тілде оқытуға қарсы екендіктерін білдірді. 

Олардың пікірінше, тарихты екінші тілде оқыту оқушылардың уәжін арттыруға 

ықпал етпейді және тарих пәнін меңгеру сапасына кері әсерін тигізеді. Сауал 

жүргізілген мұғалімдердің қалған үштен бір бөлігі (34,7%) жауап беруде 

қиналған, бұл кейбір мұғалімдердің сауалнама мәнін түсінбегендігін және 

жеткілікті ақпараттанбағандығын көрсетті.  

Сауалнама қатысушыларының екінші тілді білу деңгейін өзіндік бағалау 

қорытындысын сараптау респонденттердің басым бөлігінің (63%) өз деңгейін 

қарапайым деп бағалайтындығын көрсетті. 

Тарих мұғалімдерінің 22%-ы абстрактілі және нақты тақырыптарға берілген 

күрделі мәтіндердің мазмұнын, тар аядағы мәтіндерді екінші тілде түсінетіндерін, 

тілді тасымалдаушы адамдармен тұрақты қарым-қатынас жасау үшін екі жаққа да 

аса қиындық тудырмайтындай деңгейде біршама жылдам және кенеттен сөйлей 

алатындарын айтады. Тек мұғалімдердің 15%-ы ғана екінші тілде еркін сөйлей 

алатындықтарын, яғни кез келген ауызша немесе жазбаша хабарламаны түсінеді, 

бірнеше ауызша және жазбаша дереккөздерге сүйеніп, байланысқан мәтін құрай 

алады, күрделі жағдаяттардың өзінде сөздің терең мағынасын түсініп, жылдам 

және дәл, орынды сөйлей алатындарын көрсетеді (2-кесте).  

 
2-кесте. Екінші тілді білу деңгейін өзіндік бағалау 

Сауалнама жауаптары 
Пайыздық 

көрсеткіш (%) 

Қарапайым деңгей: егер тілдесуші баяу және анық сөйлейтін 

болса, күрделі емес әңгімеге араласа аламын. 
63 

Жеткілікті деңгей: абстрактілі және нақты тақырыптарға 

берілген күрделі мәтіндердің, тар аядағы мәтіндердің жалпы 

мазмұнын түсінемін, тілді тасымалдаушы адамдармен тұрақты 

қарым-қатынас жасау үшін екі жаққа да аса қиындық 

тудырмайтындай деңгейде біршама жылдам және кенеттен сөйлей 

аламын. 

36,6 

Еркін меңгеру деңгейі: кез келген ауызша немесе жазбаша 

хабарламаны түсінемін, бірнеше ауызша және жазбаша дереккөздерге 

сүйеніп, өзара байланысқан мәтін құрай аламын, күрделі жағдаяттарда 

да сөздің түпкі мағынасын аша отырып, өте жылдам, дәл, анық сөйлей 

аламын. 

34,7 

 

Мұғалімдердің өздерін бағалау көрсеткіштері Қарағанды қаласының білім 

бөлімі 2016 жылы қалалық тарих мұғалімдерінің қазақ тілін білу деңгейін (екінші 

тіл ретінде) анықтау мақсатында ҚазТест бағдарламасының көмегімен өткізген 

тестілеу нәтижелерімен өзара байланысты. Тестілеуге барлығы 226 адам қатысқан 

[12]. 

226 адамның 129-ы қазақ тілін бастапқы және базалық деңгейде біледі (60%-

ға жуығы). Тілді орташа деңгейде 72 адам (33%), ортадан жоғары деңгейде 15 

адам біледі (7%). Қазақ тілін екінші тіл ретінде жоғары деңгейде білетін мұғалім 

жоқ болып шықты (3-кесте). 
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3-кесте. Қарағанды қаласының тарих мұғалімдерінің ҚазТЕСТ нәтижелері 

Қазақ тілін білу 

деңгейі 

Саны, адам Пайызы 

Бастапқы  43 19,9% 

Базалық 86 39,8% 

Орта  72 33% 

Ортадан жоғары 15 6,9% 

Жоғары  - - 

 

Мұғалімдердің пікірінше, тарихты екінші тілде оқытуды енгізу міндеттерін 

шешу үшін, ең алдымен, тілдік курстар ұйымдастырылу керек. Мұғалімдердің 

45,5%-ы осындай пікірде. Респонденттердің 36,6%-ы пәнді екінші тілде оқыту 

әдістемесі бойынша біліктілік арттыру курстарын өткізу қажеттілігін көрсетеді. 

Педагогтердің аз бөлігі екінші тілде оқытуға көшу үшін қосымша қолдауды қажет 

етпейтіндіктерін айтады (15,8%). 

Екінші тілді жеткілікті деңгейде білмеумен қатар, тарихты екінші тілде 

оқытуда туындайтын қиындықтардың қатарына педагогтер оқу-әдістемелік және 

ақпараттық ресурстардың жетіспеушілігін (18,8%), педагогтердің екінші тілде 

сабақ жүргізу әдістемесін білу деңгейінің төмендігін қосады (7%). Аталған 

барлық факторларды респонденттердің 33,7%-ы көрсетіп отыр. 

Осылайша зерттеу нәтижелері тарих пәндерін екінші тілде оқытуды жүзеге 

асыру барысында туындауы мүмкін мәселелерді айқындады: 

1. Пәнді екінші тілде, аталған жағдайда, «Дүниежүзі тарихы» пәнін қазақ 

мектептерінде орыс тілінде, «Қазақстан тарихы» пәнін орыс мектептерінде қазақ 

тілінде оқытуға дайын педагогикалық кадрлардың екінші тілді меңгеру деңгейінің 

төмендігі; 

2. Пән мен тілді кіріктіре оқыту әдістемесін толық меңгермеу; 

3. Үштілді білім беру жүйесінде жұмыс жасау үшін мұғалімдерді даярлауға 

арналған ғылыми, оқу-әдістемелік, ақпараттық және басқа да ресурстардың 

жеткіліксіздігі. 

Заманға сай оқу-әдістемелік және ғылыми-педагогикалық базаны дамыту 

қажеттілігімен қатар пәнді екінші тілде сапалы оқытуға қабілетті педагогикалық 

мамандарға деген сұранысты қамтамасыз ету үштілді білім беруді жүзеге 

асырудың, оның ішінде тарихи пәндерді екінші тілде оқытудың ең маңызды 

міндеті болып саналады.  

Тарихты екінші тілде оқытудың нәтижелігіне қол жеткізу үшін сабақта оқу 

үдерісін ерекше ұйымдастыру керек, сабақты жоспарлауға және мақсаттарын 

анықтауға, оқу барысында пәннің мазмұны мен тілді меңгеру үдерісін қатар 

қолдануға, бағалауға мүмкіндік беретін оқу материалдарын іріктеу тәсілдеріне 

өзгеріспен келу керек.   

Үштілділікті қалыптастыру күрделі де ұзаққа созылатын үдеріс, соған 

қарамастан бүгінгі күннің саяси, экономикалық жағдайы тұрғысынан алып 

қарайтын болсақ, өте маңызды міндеттердің бірі. Тілдік құзыреттерді 

қалыптастыру жалпылай алғанда дербес мәдениетті байытудың құндылығын 

көресетеді. 
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ҚАЗАҚСТАН 
 

Түйін сөздер: көптілділді білім беру, пән мен тілді кіріктіре оқыту, тілдік қолдау,  сөйлеу 

стратегиясы 

 

Ключевые слова: полиязычное образование, интегрированное обучение предмету и языку, 

языковая поддержка, речевая стратегия 

 

Keywords: multilingual education сontent and language integrated learning, language scaffolding, 

speech strategy 

 

Аңдатпа 

Пән мен тілді кіріктіре оқытуда оқушы пән мұғалімінің тілдік қолдауын қажет етеді. Мақалада пән 

мен тілді кіріктіре оқытудың түйінді қағидаттары негізінде мұғалімнің педагогикалық іс-

тәжірибесінің өзіндік талдауының алгоритмі ұсынылады. Оқыту тілін сыныппен әртүрлі деңгейде 

игеру жағдайында оқушы мен мұғалімнің белсенді өзара әрекеттесудің сөйлеу стратегиялары 

сипатталған. 
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Аннотация 

При интегрированном обучении предмету и языку ученик нуждается в языковой поддержке 

учителя-предметника. В статье представлен алгоритм самоанализа учителем своей педагогической 

практики на основе ключевых принципов интегрированного обучения предмету и языку. 

Описываются речевые стратегии активного взаимодействия учителя и ученика в условиях 

разноуровневого владения классом языком обучения.  

 
Abstract 

In the process of integrated content and language learning, the student need language support from the 

subject teacher. The article presents an algorithm for teacher self-analysis of his/her teaching practice based 

on the key principles of content and language integrated learning. Speech strategies of active interaction 

between the teacher and the student have been described in the conditions of multi-level language 

proficiency. 

 

Үштілді (көптілді) білім – әлемдік заманауи тенденцияларға толық сәйкес 

келетін болашағы зор стратегия. Еуропа одағындағы елдерде «Тілді өмір бойы 

үйрену» атты көлемді жоба жүзеге асырылады. Оның ең басты ерекшелігі – «білім 

беру сапасы мен инклюзивтілігінің маңызды факторы» болып саналатын үштілді 

білім берудің тұжырымдамасында [1]. 

Л. С. Выготский көптілділіктің негізіне қоғамдық даму жағдайына сәйкес 

келетін, тілдерді оқытудың дұрыс құрастырылған жүйесі қалануы керек деп атап 

өткен. Мектеп және ЖОО жүйелері, мемлекеттің тіл саясаты ортақ мақсаттарды 

көздей отырып, бірігіп әрекет ете алады, сонда ғана оның нәтижесі жоғары 

деңгейде сәтті болмақ [2, 49]. 

Тілдердің дамуына жағдай жасау жөнінде мемлекеттік саясат қазақ 

(мемлекеттік) тілін басымдықпен дамытуға бағдарланған іс жүзіндегі тілдер 

иерархиясын түзетуге бағдарлануы тиіс. Мемлекеттік тілдің мәртебесін әр 

азаматтың өмірлік қажеттілігіне айналатындай және қазақстандық патриотизмнің 

құрамдас бөлігі болатындай дәрежеге көтеру керек.  

Өндірістік-техникалық ортаға табысты бейімделудің кепілі ретінде орыс 

тілін жетік білу және әлемдік-инновациялық зияткерлік даму ортасына ойдағыдай 

бейімделу үшін ағылшын тілін меңгеру аса маңызды. 

Мақалада пәнді оқыту тілін нақтылау мақсатында «бірінші тіл», «екінші тіл», 

«үшінші тіл» түсініктері қолданылған. Халықаралық практикада тілді әлеуметтік 

және мемлекеттік құндылық ретінде айқындайтын көпшілікке танымал «ана тілі», 

«ана тілі емес», «шет тілі», «мақсатты тіл» (ана тілінен кейін меңгерілетін тіл) 

сияқты түсініктер бар екенін айта кеткеніміз жөн. Осы қисынға сәйкес «қазақ тілін 

ана тілі ретінде», «қазақ тілін ана тілі ретінде емес», «орыс тілі ана тілі ретінде», 

«орыс тілі ана тілі ретінде емес» сияқты түсініктерді пайдалануға болады. 

Ғалымдар мұндай терминдік тәсіл «ана тілі» және «мектептің оқыту тілі» сияқты 

түсініктердің аражігін ажыратуға мүмкіндік береді, себебі көпұлтты Қазақстан 

мектептерінде әр алуан ұлт пен этнос балалары білім алуда, олар үшін оқыту тілі 

ана тілімен сәйкес келе бермейді» [3]. 

Қазақстанның шынайы білім беру тәжірибесінде «бірінші тіл», «екінші тіл», 

«үшінші тіл» тезаурусы жиі қолданылады, бұл үштілді білім беру мазмұнын 

анықтайтын жаңартылған бағдарламалық құжаттарда да өз көрінісін тапты. Соған 

сәйкес әдістемелік мақалада  «бірінші тіл», «екінші тіл», «үшінші тіл» түсініктері 

қолданылады. 
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Заманауи оқу-әдістемелік және ғылыми-педагогикалық базаны дамыту 

қажеттілігімен қатар пәнді екінші/үшінші тілде сапалы оқытуға қабілетті 

педагогикалық мамандарға деген сұранысты қамтамасыз ету үштілді білім беруді 

жүзеге асырудың маңызды міндеті болып саналады.  

Пәнді екінші/үшінші тілде оқытудың нәтижелігіне қол жеткізу үшін сабақта 

оқу үдерісін ерекше ұйымдастыру керек, сабақты жоспарлауға және мақсаттарын 

анықтауға, оқу барысында пәннің мазмұны мен тілді меңгеру үдерісін қатар 

қоладануға, бағалауға мүмкіндік беретін оқу материалдарын іріктеу тәсілдеріне 

өзгеріспен келу керек.   

Тілдік емес пәндерді екінші (үшінші) тілде оқытудың едәуір кең тараған 

және тиімді әдістемесі – тіл мен пәнді кіріктіре оқыту (Content and Language 

Integrated Learning, әрі қарай – CLIL). 

CLIL енгізу пән мен тілді кіріктіре оқытудың жалпы дидактикалық және 

жекелеген қағидаларына сай жүзеге асырылу керек. П. Мехисто пән мен тілді 

кіріктіре оқыту әдістемесінің түйінді қағидаларын анықтады: 

1) оқыту тілін оқушылардың меңгеру деңгейі туралы (екінші/үшінші  тілде 

оқыту кезіндегі оқушының жеке қажеттіліктері мен тілдік құзыреттер деңгейі) 

түсінік қалыптастыру; 

2) пән бойынша білім деңгейін анықтау (жаңа білім мен тәжірибені 

қалыптастыру үшін бұрынғы алған білімі мен алдыңғы тәжірибесін пайдалану);  

3) оқушылардың оқуға деген қарым-қатынасы, пәнге қызығушылығы мен 

оны меңгеруге деген уәждің болуы (мұғалім мен оқушының ынтымақтастық 

әрекеті және қауіпсіз, ынталандырушы оқыту ортасын құру); 

4) мұғалімнің пікірі бойынша бұл қиындықтарды еңсеру үшін қолданатын 

амал-тәсілдері (көпқырлы оқыту кезіндегі белсенді оқу қағидалары мен 

қолдаушы ортаны құру); 

5) қолданылатын оқу материалдарын талдау (ұқсастықтары бойынша пән 

мен тілді кіріктіру қағидасы); 

6) оқу мақсаты ретінде оқушылардың тілдік дағдыларын дамыту мен қолдау 

(тілдік скаффолд), бастапқы деңгеймен салыстырмалы түрде күрделілік деңгейін 

бір қадамға арттыру қағидасы бойынша сараланған тілдік амал-тәсілдер [4]. 

Бұл ережелердің бір бөлігі кез келген тілде (ана тілі мен екінші/үшінші тілде 

де) пәнді оқытудың бастапқы алғышарттары, қағидаларына жатады, сондай-ақ 

жалпы дидактикалық сипатта болып келеді (мысалы, белсенділік қағидасы, 

көрнекілік қағидасы) және бүгінгі таңдағы әдіскерлер мұны кез келген оқу 

сабақтары құрылымының міндетті компоненттері екендігін мойындайды 

(мақсат қою, қорытындылау және рефлексия). Бұлардың бір бөлігін пән мен 

тілді кіріктіре оқытудың жекелеген қағидалары деуге болады (ұқсас 

материалдарды қолдану, оқушыларды тілдік қолдау). Ұқсас материалдар талабы 

шет тілдерін оқыту әдістемесінде кеңінен танымал, алайда қолданысы жағынан 

тілді меңгеру деңгейлерінде шектелген.  

Көрсетілген қағидалардың негізінде мұғалім өзінің педагогикалық 

тәжірибесіне О. Бурдакова, Н. Гордеева, Н. Рауд әзірлеген «Өзін-өзі тексеруге 

арналған сұрақтар» арқылы өзіндік талдау жасай алады: 

1) Сыныпты оқыту тілін меңгеру деңгейі тұрғысынан сипаттаңыз. 
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2) Сіз сыныптағы күнделікті жұмысыңызда қандай қиындықтарға (тілді 

меңгеру деңгейі, уәждің төмендігі және т.б.) тап болдыңыз? 

3) Осы қиындықтарды қалай жеңесіз? 

4) Сыныптағы жұмысқа арналған оқу және көрнекі материалдарды 

таңдағанда және/немесе жасағанда, Сіз қандай қағиданы ұстанасыз? 

7) Оқушының сөйлеуіне қолдау көрсетуде көрсетуде Сіз алдыңызға қандай 

мақсат қоясыз? [5]. 

Сабақты жоспарлау кезінде пән мұғалімдері «барлық мұғалімдер тілді 

оқытушы мұғалімдер болып табылады» деген жаһандық пікірді басшылыққа 

алғандары жөн [6]. Соған қарамастан пәнді екінші/үшінші тілде оқытатын 

мұғалімінің рөлі өте күрделі: бір жағынан алып қарасақ, ол тіл мұғалімі болып 

саналмайды, сәйкесінше тілді үйретуге міндетті емес. Екінші жағынан алып 

қарасақ, тілді қолданудағы оқушылардың қиындықтарын түсінуіміз қажет; пән 

мазмұнын түсінуді қамтамасыз ету мен бағалау және тілді дамытуды қолдау. 

Нәтижесінде пән мұғалімі тілді тасымалдаушы мен сол тілді оқытушы болып 

шығады. Өз кезегінде екінші/үшінші тілде оқытуда оқушылар бір уақытта пән мен 

пән мазмұнын зерттеу немесе оқу пәнінің аясында қарым-қатынас жасау үшін 

қажетті тілді меңгереді, яғни оқушылар тілді сабақта – әлеуметтік және 

академиялық іс-әрекет барысында үйренеді.  

Сарапшылар балалардың білімі мен лингвистикалық құзыреттерінің 

дамуына қостілділіктің ықпалы туралы жасаған соңғы 35 жылдағы 150 ғылыми 

зерттеу нәтижесінде алынған маңызды фактілерге назар аударады [19]. Бұл 

зерттеулерді неміс философы Иоганн Вольфганг фон Гетенің «бір тілді білген 

адам, шын мәнісінде, ештеңені білмейді» деген даналық сөзі қолдай түседі. Екі 

түрлі тілдің көмегімен ақпаратты өңдеу арқылы бинлингвал балалар жоғары 

деңгейде ойлауға қабілетті болып келеді.  

Балалардың бірінші тілінің даму деңгейі екінші/үшінші тілді дамыту үшін 

баспалдақ болып табылады деген тұжырым бар. Бір тілдегі білім мен дағды басқа 

тілді дамытудың негізі ретінде қызмет атқарады. Балалардың ойлау мен 

тұжырымдамалық қабылдау дағдыларын дамыту тұрғысынан бірінші және 

екінші/үшінші тілдер екі жақты өзара байланысқа ие: бірінші тілдегі тілдік және 

оқу дағдылары екінші/үшінші тілге немесе керсінше ауысады. Басқаша айтқанда, 

білім беру ортасы балаларға екі тілде де толыққанды қолжетімділікті қамтамасыз 

еткен болса, олар біртұтас тілдік құзыреттерді қалыптастыра отырып, бірін-бірі 

толықтырып отырады.  

Дж. Камминс «тілдің семантикалық және функционалдық құралдары, талдау 

және жинақтай білу түрлі тілдерді меңгеру үшін ортақ болып саналады және оқу 

мен жазуда қолданылады. Бірінші тілде үйрену барысында меңгерген адамның 

білім мен дағдылары осы ортақ тілдік құзыреттер арқылы екінші/үшінші тілге 

оңай ауыса алады» деп санайды [7]. Осының негізінде Камминс төмендегідей 

қорытындыға келеді:  

 тілдік дағдылардың барлығы бір орталық жүйеден шығады, ол 

қолданылатын тілге байланысты емес;  

 екі немесе бірнеше тілдердегі тілдік әрекеттер (тыңдалым, айтылым, 

оқылым, жазылым) когнитивті жүйенің дамуына көмектеседі;  
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 ақпаратты өңдеу мен білім жетістіктері екі немесе одан көп тілдер арқылы 

дами түсуі мүмкін. Тілдер ақпаратты өңдейтін орталық жүйені қоректендіруші 

каналдар ретінде қызмет етеді;  

 егер оқытуда екінші/үшінші тіл қолданылатын болса, сол тілде жаңа 

білімді меңгеру үшін аталмыш тіл жақсы дамыған болуы керек.   

Сабақты жоспарлау барысында оқыту барысында қол жеткізілетін тіл 

жүйесін тереңдей түсінуден бастап, екінші тілде жылдам сөйлеу қабілетіне дейінгі 

тілді меңгеру деңгейлерін ескеру қажет. Күнделікті коммуникативтік дағдыларды 

(мысалы, сатушымен тілдесе алу) мектепте оқыту үшін қажетті когнитивті 

деңгейді академиялық тілді білу деңгейінен ажырата алу керек.  

Тілді білу коммуникативтік және академиялық тілдік құзыреттілік деп екіге 

бөлінеді. Бірінші жағдайда тіл белгілі бір контекст аясында қолданылады 

(мысалы, тұрмыстық жағдайларда). Мұндайда вербалды емес қарым-қатынас 

элементтері мен тыңдаушының реакциясы тілді түсінуге көмектесе алады. Екінші 

жағдайда контекстің рөлі ең соңғы шегіне дейін азаяды. Егер де оқу материалын 

меңгеру үшін жоғары деңгейдегі дағдылар қажет болса (мысалы, талдау, 

жинақтау, бағалау), тіл контекстен алшақтап, материалды қабылдау қиынға 

соғады.  

Пән мен тілді кіріктіре оқыту кезінде сабақты пән мазмұны мен екінші тілді 

үйрету туралы білімі бар мұғалім өткізуі тиіс. Бұл басты коммуникативтік 

дағдылар мен академиялық, яғни «пәндік», тілдік дағдыларды дамытуға 

көмектесе алады (1-кесте). 

 
1-кесте. Коммуникативтік және академиялық тілдік дағдыларды қолдану 

Басты коммуникативтік дағдылар Академиялық тілдік дағдылар 

Әртүрлі өмірлік жағдаяттарда күнделікті 

қарым-қатынас үшін қолданылады  

Жоғары ойлау үдерісі үшін әртүрлі пәндік 

салаларда қолданылады  

Әртүрлі коммуникативтік жағдаяттарда бұл 

дағдыларды дамыту үшін екінші тілді қолдану 

қажет  

Бұл дағдыларды дамытуда пән мазмұнын 

талқылау мен тілдік әрекеттің барлық 

компоненттерін дамыту үшін екінші тілді 

қолдану қажет  

Күнделікті қарым-қатынас үшін маңызды. 

Егер олар дамымаған болса, оқушы 

коммуникативтік жағдаятта мәнмәтінге сай әрекет 

ете алмайды, үйреніп жүрген тілде сөйлеу кезінде 

өзін қолайсыз сезінетін болады  

Оқу әрекетінде табысқа жету, жоғары оқу 

орындарында әр қарай білім алу, сондай-ақ сын 

тұрғысынан ойлау дағдыларын дамыту үшін 

маңызды  

 

Академиялық тіл пән мазмұнын меңгеру мен пәндік түсініктермен жұмыс 

жасау, ойлау қабілетін жақсартуға арналған басты құрал болып табылады. Тілдік 

мақсаттар – академиялық тілді меңгерудің маңызды құралы. Оқушылардың 

өздерінен қандай нәтиже күтілетінін түсінуі тілдік мақсаттардың анық құрылуына 

байланысты. Сондай-ақ тілдік мақсаттар мұғалім мен оқушылардың оқуға деген 

ынтасын арттырып, қолдауына көмектеседі. 

Пән мұғалімдеріне оқушылардың академиялық тілді меңгеруіне қолдау 

көрсету үшін төмендегілер ұсынылады:  

 оқушылардың назарын академиялық тілге аудару (мысалы, пән бойынша 

оқу мақсаттарына жету үшін қажетті терминология немесе тұрақты тіркестері бар 

лексиканы  қолдану); 
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 сабақ барысында пән мазмұнының ұғымдарымен жұмыс істеуге қажетті 

жұмыс тілін ұсыну (мысалы, топтық жұмыс жүргізуге, сұрақты дұрыс қоюға, 

жағдайды талдап, пікірталас жүргізуге қажетті сөздер мен сөз тіркестері);  

 түрлі мақсаттарға қол жеткізу үшін оқушылардың тілдік дағдылардың 

барлық төрт түрін түрлі комбинацияда (мысалы, тыңдалым-айтылым, оқылым-

жазылым, оқылым-айтылым, тыңдалым-жазылым және т.б.) қолдануы; 

 оқушыларды пікірталас, диалогтерге қатыстыру (мысалы, оқушыларды 

толық жауап беруге ынталандыру, білу деңгейіндегі сұрақтармен шектелмеу, 

пікірталас тиімді болуы үшін оқушыларды өз білімін қолдануға түрткі болу, 

сондай-ақ оқушылар диалогке қатыса алуы үшін қажетті лексикалық қормен 

қамтамасыз ету); 

 тіл үйренуге тән оқу дағдыларын дамыту (мәселен, таңдап алынған 

материалдарды тыңдау, түсіндіру, басқаша тұжырымдау, сөздікпен жұмыс істеу 

дағдылары); 

 тіл туралы сыни ойларын дамыту (мысалы, тілдерді салыстыру, 

оқушыларды тілді барынша нақты пайдалануға ынталандыру, тілді үйренудегі 

жетістікті бағалау); 

 сабақ басында тілдік мақсатты белгілеу және сабақтың соңында осы 

мақсат бойынша қол жеткізілген жетістіктерді талқылау. 

Тілдік мақсаттар академиялық тілдің құрамдас бөліктерін қамтиды. Бұл 

сөздерді қолдану, есте сақтау үшін оқушылардың назарын аударған маңызды. 

Олардың арасында пәнге қатысты лексика мен терминология, диалог пен жазу 

үшін пайдалы тірестер кездеседі. Егер тіл оқушылар үшін түсінікті, анық болса, 

бұл олардың пәндік және тілдік мақсаттарға қол жеткізуіне көмектеседі.  

Тілдік мақсаттардың бірқатарын пән мазмұнына сай оқу мақсаты ретінде 

қарастыруға болғанымен, мазмұн мен тілдің бөлінуі оқушылардың  мазмұнға да, 

тілге де баса назар аударуына көмектеседі. Сонымен қатар, бұл жауап/шешімге 

назар аударумен қатар, сол жауап/шешімді іздеу үшін қолданылатын үдерістерге 

назар аударылуын теңдестіруге көмектесе алады. Атап айтқанда, осы үдерістерге 

баса назар аудара отырып, тілдің барынша нақты қолданылуын және ойлау 

әрекетін жақсартуға болады. Тілдік емес пәндер сабақтарында көптеген оқу 

масаттары мазмұнға бағытталған болып келеді. Бірақ мақсаттар бірі тілді 

дамытуға бағытталуы керек.  

Пәнді екінші/үшінші тілде оқытудың бастапқы кезеңінде мұғалім вербалды 

емес қарым-қатынастың (ым-ишара, мимика) амал-тәсілдерін, визуалды түрде 

көрсету, оқытудың интербелсенді әдістері мен әлеуметтік өзара әрекеттестікті, 

тәжірибе арқылы практикалық оқытуды кеңінен қолдануы керек. Сөйлеудің 

түрлендірілген регистрін қолдануға болады: ақырын сөйлеу, контекске сүйену, 

қарапайым грамматикалық формаларды қолдану.  

Тілдік қолдаудың өзі кейде тар ауқымда түсіндіріледі және көп жағдайда 

сөздер мен айтылған ойды «мағыналандыруға», тілдік кодтың «қайта қосылуы» 

немесе саналы түрде «қосылмауына» байланысты айтылады. Мұндай жағдайда 

мұғалім тілдің синтаксистік құрылымын мақсатты түрде оқытуға апара алмайды 

және оқушының кездейсоқ сөйлеуіне жаңа грамматикалық құрылымдарды 
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енгізуді қамтамасыз етпейді. Бұл міндетті екінші/үшінші тіл мұғалімінің 

көмегінсіз пән мұғалімі еңсере алмайтындығы сөзсіз.  

Екінші/үшініші тілде білім алатын оқушыларды тілдік қолдаудың көптеген 

түрлі амал-тәсілдері белгілі: 

 бірінші тілге ішінара сүйену;  

 бірінші тілге тікелей аударма жасау арқылы жаңа сөздер мен сөз 

тіркестерін түсіндіру; 

 көрнекілікке сүйену (ым-ишара тілі); 

 тілдік және контекстік синонимдерді іріктеу, түрлендіріп айту; 

 лексикалық қайталауларды қолдану, «жаңғырық» (оқушының жауабын 

оқыту тілінде қайталау); 

 оқушыларға арнайы бейімделген оқу материалдары мен құралдарды 

құрастыру с.с. 

Бұлардың біріншісін оқыту әдісіне қарамастан, оқу процесінде қолдануға 

болады (мұғалімнің монологі барысында, индуктивті әңгіме немесе топтық 

жұмыстарда т.б.); ол педагогтің қолдану көлемі мен жиілігіне, бастысы, 

студенттердің тілді білу деңгейіне, материалдың күрделілігі мен сыныптың 

дайындығына байланысты болуы керек. Басқалары мұғалім мен оқушының өзара 

белсенді әрекетінің барысында қолданылу мүмкін (мысалы, «жаңғырық»). 

Синонимдер мен ауыспалы мағынадағы сөздерді іріктеу арқылы сөздерді 

мағыналандыру – оқушының сөздік қорын кеңейтіп қана қоймай, оның жадында 

таныс сөздерді қайтадан жаңғыртуда, жаңа және таныс бірліктердің арасында 

парадигмалық байланыс орнатуда өте тиімді тәсіл.  

Мұғалім мен оқушының белсенді тілдесім әрекеті индуктивті әңгіме кезінде, 

сонымен қатар оқушылардың жұптық және/немесе топтық жұмыстарының 

нәтижесін қорытындылау барысында орын алады. Мұғалім мен оқушы осындай 

тілдесім әрекеті кезінде орындарымен алма-кезек ауысып, бірде «айтушы», бірде 

«тыңдаушының» рөлдерінде сөйлеседі. Екінші/үшінші тілді түрлі деңгейде 

білетін сыныптың шынайы жағдайындағы өзара әрекеттестікте тілдік 

стратегияларды таңдау аясы сан алуан болып келеді.  

Белсенді өзара әрекеттестік жағдаятында қолданылатын түрткі сөздер  

1-стратегия. Педагог түрткі репликаларда қосарлы оқыту тілін 

пайдаланады; алдымен бір түрткі сұрақты бірнеше рет қайталап, тілді білу деңгейі 

жоғары оқушыларға қояды, сонан соң оқыту тілін толыққанды меңгермеген 

оқушыларға бағыттайды.  

2-стратегия. Педагог түрткі репликаларда оқыту тілін ғана пайдаланады. 

Уақыт өте келе мұғалім іріктей отырып, табысты оқушыларға жекелеген сөздерді 

бірінші тілге аударуды ұсынады, ал пән бойынша үлгерімі төмендеу оқушыларға 

сөз тіркестерін аударуды тапсырады.  

3-стратегия. Мұғалім сыныпта оқыту тілін басым қолданады. Тілді 

оқытудан соң сабақтың түйінді сұрақтарын (қорытынды) бірінші тілде 

қайталайды.  

Белсенді өзара әрекеттестік жағдаятындағы сөзге реакция  

1-стратегия. Мұғалім тек екінші/үшініші тілді қолданады. Оқушылар 

мұғалімнің қойған сұрағына жауап беріп, тапсырмаларды орындай отырып, 
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бірінші тілді қолдана алады; бірінші тілде жауап беру әңгіменің логикасына 

нұқсан келтірмейді. Мұндай жағдайда әңгіме тілдік кодтардың үнемі «қайта 

қосылуымен» сүйемелденіп отырады.  

2-стратегия. Мұғалім сыныпта тек екінші/үшініші тілді қолданады және 

оқушының бірінші тілді қолдануына кедергі келтірмейді. Алайда оқушының 

бірінші немесе «аралас» тілде берген жауабын міндетті түрде екінші/үшініші 

тілге аударады. Мұғалімнің мұндай тілдесім үлгісі сыныпта ешқандай 

қолайсыздық тудырмайды және оқытудағы субъект-серіктестердің қайшылығына 

әкеліп соқпайды.  

3-стратегия. Егер оқушы бірінші тілде сұрақ қоятын болса, мұғалім бірінші 

тілде жауап береді, сонан соң жауапты екінші/үшініші тілде қайталайды. 

Көптеген мұғалімдер оқыту тәжірибесінде (филолог мұғалімдерді есепке 

алмағанда) оқушының сөйлеуінде жіберген қателерді түзетпейді не болмаса 

мүлде назарға алмайды (оның ішінде сөздің мағынасын түсінуге кедергі 

келтіретін коммуникативтік тұрғыдан маңызды қателер). 

Көптеген оқушылардың екінші/үшінші тілді пассивті меңгеруі кезінде олар 

әңгімеге оңай араласа алмайды және/немесе әңгіме барысында бірінші тілде 

сөйлескенді қалайды. Әсіресе, аралас топтарда оқыту жағдаяты анағұрлым 

күрделі болып келеді: оқушылардың деңгейлері әртүрлі, тіпті олардың 

арасындағы айырмашылық жер мен көктей. Бұл пәнді оқытудың әртүрлі 

дайындық деңгейлеріне алып келеді. Оқушының бойында білім алудың жалпы 

дағдылары мен біліктері болмауы немесе дамымауы сыныпта табысты жұмыс 

жасауға кедергі келтіреді.  

Екінші/үшініші тілде диалогке оқушыны тартудағы қиындықтарды жеңу 

үшін, олардың тек екінші тілді қолдануы қажет екендігі кеңес етіледі (мұғалім 

оқушымен диалогке түскенде бірінші тілге кетіп қалмауын қатаң ұстанады, сөйтіп 

оларды екінші тілде жұмыс жасауға ынталандырады).  

Зерттеушілер Тарту университетінің Нарв колледжінде жүргізілген оқу 

пәндерін екінші тілде оқыту тәжірибесін талдау негізінде келесі стратегияларды 

ұсынады: оқытушылар тілді немесе пәнді түсінуде туындаған күрделі жағдаяттар 

кезінде тілдік қолдау мен тәртіп ережелері туралы оқушылармен өзара келіседі. 

Мысалы, студенттер оқытушының көмекшілері ретінде өз курстастарына қолдау 

көрсетеді немесе оқытушы сөйлеу барысында жіберген қателіктерді түзетпей, 

керсінше студенттердің өздеріне қателерді тауып, топта түсіндірулеріне 

мүмкіндік береді және с.с. [5]. 

Осылайша мұғалім өзінің әрекетін оқушылардың пән мазмұны мен пәнді 

оқыту тілін қабылдауға дайындығы туралы алдын-ала жасалған талдау негізінде 

құруы тиіс. Сыныптың екінші/үшініші тілді меңгеруі мен пәндік дайындық 

деңгейлеріне байланысты аудиторияның жеке қажеттіліктері ескеріле отырып, 

оқытудың белсенді және интербелсенді әдістері таңдалып алынады. Оқыту 

кезінде оқушылармен ынтымақтастық қарым-қатынас пен өзара әрекеттестіктің 

маңызы зор екендігіне баса назар аударған жөн.  

Пән мен тілді кіріктіре оқытудағы түйінді тәсілдердің бірі мәтінмен жұмыс 

болып табылады. Оқу материалын іріктеу кезінде оқушылардың жас ерекшелігі 

мен тілдік дайындықтарына жауап бере алатын стилі жағынан әртүрлі ұқсас 
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мәтіндерді қолданған дұрыс. Ұқсас мәтіндер дегеніміз – оқу мақсатына арнайы 

бейімделмеген, тілді тасымалдаушылар құрған ауызша және жазбаша мәтіндер.  

Мәтіндер бірнеше шағын бөліктерге бөлініп, иллюстрация, сызба, карта 

және т.б. аралас ұсынылса, жақсы қабылданады. Пән мен тілді кіріктіре оқыту 

сабақтарында мүмкіндігінше барлық тілдік әрекеттердің: тыңдалым, айтылым, 

оқылым, жазылымның болғаны жөн. Бұдан басқа мұғалім тілдік бірліктерді 

қолданудың дұрыстығына мән беруі керек.  

Мәтіндер мәтіналды (prereading) және мәтіннен кейінгі (afterreading) 

тапсырмалардан тұруы керек. Бұл тапсырмалар тілдік, сөйлеу дағдыларын ғана 

емес, сонымен қатар танымдық дағдыларды да қалыптастыруы тиіс. Танымдық 

дағдыларды (ажырату, сәйкестендіру, түсіну) қарапайым ойлау 

операцияларынан бастап, ойлаудың күрделі деңгейіне (талдау, жинақтау, 

бағалау) қарай біртіндеп ұлғайта отырып, қалыптастыру қажеттігін естен 

шығармау керек. Осылайша сабақ барысында оқушы оқыған материалды есте 

сақтау мен әңгімелеуден бастап, проблеманы шешу жолын іздеуге дейін барады 

(оқушының жас ерекшелігіне байланысты). Оқыту контексі сабақ мазмұны 

арқылы тәрбиелеуге бағытталаған құндылықтарды қалыптастыруы қажет.  

Мәтін алдындағы және мәтіннен кейінгі жұмыс кезеңдерінде ауызша және 

жазбаша сөйлеу дағдыларын дамыту үшін өздік және шығармашылық 

тапсырмалар (сипаттау, салыстыру, сұрақ қою, өз көзқарасын айту, 

таныстырылым жасай және т.б.) қолданылады.  

Диаграммалар мен кестелері бар мәтіндер танып білу кезеңімен мінсіз 

үйлеседі. Кестеге мәтіннен алынған материалды енгізу оқушыға қосымша 

ақпараттын негізгісін іріктеп, жүйелеуге көмектеседі [8]. 

Сабақтарда аудио мен бейне материалдарды қолдану ұсынылады. Мұғалім 

сабақты келесідей жоспарлай алады, материалдың бір бөлігі аудиомәтін ретінде 

беріледі, сондай-ақ ізденістік оқытудың әдістерін қодана отырып диалог пен 

әңгімелесу арқылы материалды түсінуге мүмкіндік туады. Тыңдалым жазбаша 

тапсырмалармен алмастырылады (кестелерді толтыру, схемаларды құрастыру, 

бос орындарға тиісті сөздерді қою) [9]. 

Оқу материалдары нақты пәнді оқытумен қатар тілді үйретуге де арналу 

керек, яғни лексикалық және грамматикалық бірліктер мен құрылымдарды игеру, 

тілдік іс-әрекеттің барлық түрлерін дамыту. Мұғалімге сабақтың пәндік 

мазмұнын мұқият ойластырып, оқу бағдарламасымен сәйкестіріп материалды 

ұқыпты таңдау керек. Ұсынылған материал оқытылып жатқанды терең түсінуге 

ықпал ететіндей немесе толықтыратындай болу үшін материалды таңдау кезінде 

әртүрлі ресурстарға жүгіну керек.  

Екінші/үшініші тілде материал мазмұнын игеру кезінде оқушыларды қолдау 

үшін келесі тәсілдерді қолдану ұсынылады: 

 бірінші тілде оқушылар мағынасын түсінетін жиі қолданылатын және 

кездесетін сөздер мен сөйлемдерді қолдану; 

 қажеттілік туындағанда оқушыларға түсініксіз сөйлемдер мен фразаларды 

қайталау; 

 негізгі сөздермен жұмыс жүргізу; 
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 екінші тілде пәнді оқудың бастапқы кезеңінде оқушылар бірінші тілді 

қолдана алады, алайда мұғалімге тек қана екінші тілде жауап беру керек; 

 екінші тілді сабақта қолданғаны үшін оқушыны ынталандыру; 

 шынайы өмірде жиі қолданылатын сөздер мен сөйлемдерді қайталау 

(бірінші тілде игерілген сәлемдесу, ауа-райы/күнтізбе, цифрлар, түсініктер мен 

терминдер); 

 оқушылардың уәждерін арттыру үшін әртүрлі іс-әрекет түрлерін қолдану. 

Сонымен, пән мен тілді кіріктіре оқыту барысында оқушыға тілдік қолдау 

көрсетуде білім беру ұйымдары жиі кездесетін не болмаса алда кездестіретін 

қиындықтар қатарына мыналарды жатқызуға болады: 

1. Пән мен тілді кіріктіріп оқыту әдістемесін толық меңгермеу. 

2. Мұғалімдер пәннің академиялық тілін меңгеру үшін сөйлеу 

дағдыларының маңыздылығын толық түсінбейді, сөйлеу дағдыларын дамыту 

үшін тілдік мақсаттарды пайдалану дағдыларын жеткілікті шамада меңгермейді. 

3. Үштілді білім беру жүйесінде жұмыс жасау үшін мұғалімдерді даярлауға 

арналған ғылыми, оқу-әдістемелік, ақпараттық және басқа да ресурстардың 

жетіспеушілігі. 
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Аңдатпа 

Зерттеу жұмысы география сабағында оқушылардың айтылым және жазылым дағдысын 

дамытудағы CLIL әдісінің тиімділігі қандай? деген сұраққа жауап береді. Зерттеудегі басты мәселе 

географияны екінші тілде оқитын оқушыларда пәннің мазмұнын түсінудегі қиыншылықтың 

туындауы. Оған себеп – орыс сыныбындағы оқушылардың география мазмұнын қазақша түсінбеуі, 

соның салдарынан қалыптастырушы және жиынтық бағалау тапсырмаларын орындау барысында 

айтар ойын қазақ тілінде жаза алмауы. Зерттеудің өзектілігі – заманауи сабақ үлгілеріндегі пән мен 

тілді кіріктіріп оқытуды тәжірибеде қолдану. Пән мен тілді кіріктіріп оқыту /CLIL/ – пәндерді 

екінші/үшінші тілдер арқылы меңгеру. Зерттеуді жүргізуде оқу мақсаттарындағы пәндік және тілдік 

мақсаттар бір уақытта жүргізілуі қарастырылды. Зерттеуде сауалнама, сұхбат, психологпен, 

куратормен, ата-анамен, қазақ тілі пән мұғалімдерімен сұхбаттасу, байланыста болу әдістері 

қолданылды. Сабақ барысында оқушыларды пәнді қазақ тілінде оқыту арқылы тілдік дағдымен 

қатар пәндік білімді қалыптастыруға бағытталған СLIL әдісінің түрлі тәсілдері зерттеліп, оң-және 

теріс жақтары бағаланды. Оқыту мен оқуды СLIL арқылы ұйымдастыру оқушылардың 

арасындағы қарым-қатынасты дамытуда және пәнді екінші тілде меңгеруде оң әсерін берді. 

Зерттеуде Гордан Сторборттың, Алан Кроуффордтың жазылымдарынан мысалдар келтіріліп, 

екінші тіл арқылы меңгерту және пәндік саланы игере отырып, тілді жетік меңгерту оқушының пән 

мен тілді кіріктіріп оқуының басты жетістігі болатындығына және пәнді оқуға және пән арқылы 

тілді үйренуге бағытталған әдіс екендігін айқындадық. Джим Камминс 2004 жылы өзінің Канадада 

иммигранттармен жүргізген зерттеу нәтижесінде екінші/үшінші тілді үйренуде базалық 

тұлғааралық коммуникативтік дағдыларды игеру үшін екі немесе үш жыл қажет екенін анықтап 

көрсетсе, ал танымдық академиялық дағдылары үшін бес жыл қажет деген, олай болса, зерттеу 

жұмысының нәтижесін алдағы жылдарда анық көрінетінімізге сенімдіміз. 

 

Аннотация 

Исследовательская работа отвечает на вопросы: как, какова эффективность метода CLIL в 

развитии навыков говорения и письма учащихся на уроках географии? Главной проблемой в 

исследовании является возникновение трудностей в понимании содержания предмета у учащихся, 

изучающих географию на втором языке. Причина – неясность для учащихся русского класса 

содержания географии на казахском языке, вследствие чего в ходе выполнения формирующих и 

сводных оценочных заданий мысль не может быть написана на казахском языке. Актуальность 

исследования заключается в применении на практике интегрированного обучения предмета и 

языка в современных образцах уроков. Интегрированное обучение предмету и языку /CLIL/ – 

освоение предметов через второй/третий языки. В проведении исследования было предусмотрено 

одновременное проведение предметных и языковых целей в учебных целях. В исследовании 

использовались методы анкетирования, интервью, общения, общения с психологом, куратором, 

родителями, учителями казахского языка. В ходе урока были изучены различные подходы метода 

CLIL, направленные на формирование предметных знаний, а также оценивались положительные и 

отрицательные стороны. Организация обучения и обучения через CLIL оказала положительное 

влияние на развитие взаимоотношений между учащимися и освоение предмета на втором языке. В 

исследовании приводятся примеры написания Гордана Сторборта, Алана Кроуффорда, а изучается 
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вторым языком, и изучается предметная сфера, в совершенстве овладение языком является 

главным достижением ученика в интеграции предмета и языка, а также метод, направленный на 

изучение предмета и изучение языка через предмет. Джим Камминс в 2004 году в результате своего 

исследования иммигрантами в Канаде определил, что в изучении второго/третьего языка 

необходимо два или три года для приобретения базовых межличностных коммуникативных 

навыков, а для познавательных академических навыков требуется пять лет, и мы уверены, что 

результаты исследовательской работы будут ясны в ближайшие годы. 

 

Abstract 

Research work answers the questions like what is the effectiveness of the CLIL method in the development 

of speaking and writing skills of students in geography lessons? The main problem in the study is the 

emergence of difficulties in understanding the content of the subject in students studying geography in a 

second language. The reason is the uncertainty of the content of geography in the Kazakh language by the 

students of the Russian class, as a result of which the idea cannot be written in the Kazakh language during 

the performance of the forming and summary assessment tasks. The relevance of the study lies in the 

application in practice of integrated subject and language learning in modern samples of lessons. Integrated 

learning subject matter and language /CLIL/ learning the subjects through a second/third languages. The 

study provided for the simultaneous implementation of subject and language objectives for educational 

purposes. The study used methods of questioning, interview, communication, communication with a 

psychologist, curator, parents, teachers of the Kazakh language. During the lesson, various approaches of 

the CLIL method aimed at the formation of subject knowledge were studied, as well as the positive and 

negative sides were evaluated. The study provides examples of writing by Gordan Storbort, Alan Crawford, 

and studied the second language and studied the subject area, the mastery of language is the main 

achievement of the student in the integration of the subject and language, as well as a method aimed at the 

study of the subject and the study of language through the subject. Jim Cummins in 2004, as a result of his 

study by immigrants in Canada, determined that it takes two or three years to learn a second/third language 

to acquire basic interpersonal communication skills, and it takes five years for cognitive academic skills, 

and we are confident that the results of the research will be clear in the coming years. 

 

Пән мен тілді кіріктіріп оқыту /CLIL/ – пәндерді екінші/үшінші тілдер 

арқылы меңгеру және сол пәндік саланы игере отырып, тілді жетік меңгеру, яғни, 

пәндік және тілдік мақсаттар бір уақытта жүзеге асып отырады. Халықаралық 

зерттеулер нәтижесі көрсетіп отырғандай, пәндерді екінші/үшінші тілдер арқылы 

меңгерген оқушылардың ынтасы жоғары, зерделі, креативті және ана тілінде білім 

алған оқушылардан білімдері әлдеқайда жоғары болады, сонымен қатар 

халықаралық тәжірибеге сүйенетін болсақ, пәндерді екінші тілде оқыту оқушы 

жетістігі мен дағдыларын дамытуға кері әсерін тигізбейді, керісінше тілдерді 

академиялық деңгейде меңгеруге, қосымша ақпарат көздерін кеңінен қолдануға, 

өзге мәдениетті түсінуге мүмкіндік береді, екіншіден өз елінің экономикалық, 

саяси, әлеуметтік экологиялық жағдайын, географиялық орнын жан-жақты 

зерттеп, патриоттық сезімді қалыптастыруды көздейді. Сондықтан біз 

географияны қазақ тілінде оқытылуына аса қатты мән береміз, дегенмен өз 

тәжірибемізде орыс сыныптарында географияны оқытуда бірнеше 

қиыншылықтарға тап болдық, яғни оқушылардың пәнге деген қызығушылығы 

болғанымен мазмұнын түсінбеуі, соның салдарынан пәнге деген 

қызығушылықтың жойылып бара жатуы, кей оқушылар мазмұнды іштей 

түсінгенмен ойын айтып жеткізе алмауы, сөздерді ретімен қолданып, сөйлем 

құрылымын құрастыра алмауы орын алды, үй тапсырмасын қайталамай келуі, 

сабақта тапсырманы орындау барысында қазақша түсінбеу салдарынан уақыттың 

көп кетіп, үлгере алмай қалуы, сәйкесінше қосымша сабаққа көптеп келуі, сондай-

ақ ата-аналардың тарапынан да «Пәнді неліктен қазақша оқуы керек?», 
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«бағдарламаны ауыстырыңдар», «балаларым түсінбейді» деген біршама 

түсінбеушіліктер болды.  

Сол бақылауларды ескере отырып, биылғы оқу жылында тәжірибемізге 

түрткі болған орыс сыныптарындағы оқушылардың тілдік дағдысын 

қалыптастыруды жолға қоюдағы оқыту мен оқу үрдісін жетілдіру мақсатында іс-

әрекетті зерттеу үрдісіне кірістік. Оған себеп болған, жоғарыда айтқандай, орыс 

сыныбындағы оқушылардың география мазмұнын қазақша түсінбеуі, соның 

салдарынан қалыптастырушы және жиынтық бағалау кезіндегі тапсырмаларды 

орындау барысында айтар ойын қазақ тілінде жаза алмауы, сәйкесінше жақсы 

оқитын оқушылардың ішкі жиынтық бағалауларында төмен ұпай алып, оқу 

сапасының төмендеуіне әкелуі. Таңдап алынған фокус тобымыз 7 орыс 

сыныптары, зерттеу кезеңдеріміз 2017 жылдың қыркүйек–2018 жылдың сәуір 

айына дейінгі аралықты қамтыды. Зерттеуге түрткі болған мәселеміз «CLIL әдісі 

– географияны екінші тілде оқытуда оқушылардың жазылым дағдысын дамытуға 

қалай ықпал етеді?» Зерттеуді сауалнама, психологпен, куратормен, ата-анамен, 

қазақ тілі пән мұғалімдерімен сұхбаттасу, байланыста болу әдістері арқылы 

жүргіздік. География пәнінің қазақ тілінде оқытылуына байланысты, оқушы 

бойына тілдік дағдыны, соның ішінде жазылым дағдысын қалыптастыру 

барысында пән мен тілді кіріктіре оқыту зерттеуіміздің басты өзектілігі болды. 

Зерттеуге қатысты түрлі деректер жиналды және өңделді, олар қалыптастырушы 

және ІЖБ жұмыстары, фотолар, сауалнама қорытындысы, сұхбат, күнделік, 

сабақтың барысы, оқыту үрдісін талдау.  

Ол үшін бізге оқушылар, кураторлар, ата-аналар көмек берді және жеке 

география пәні мұғалімдері ғана зерттегендіктен кемшіліктер болмай тұрмайды, 

сондықтан оны талқылау үшін басқа пән мұғалімдерімен, «сыншы доспен», 

ақылдасуға тура келді. «Сыншы дос» ретінде қазақ тілі кафедрасындағы 

әріптестеріміздің пікірлерін тыңдап, ақылдастық.  

Келесі кезекте біз өзгерткіміз келетін жалғыз мәселе – бұл сыныптағы оқыту 

үрдісінде оқушылардың географияны екінші тілде жетік меңгеру үшін тиімді 

әдістерді қарастыру. Оқытудың принциптерін жүзеге асыру үшін мұғалім мен 

оқушының әдіс-әрекеті дұрыс ұйымдастырылды ма және оқу әдістерін таңдауда 

дидактикалық мақсат, пәннің ерекшелігі, жас ерекшелігі, жеке қабілеттері 

ескерілді ме?  

Қазіргі таңда ғылыми ақпарат ағымы өте үлкен, оқыту уақыты шектеулі 

екендігі белгілі. Ең маңызды талаптардың бірі оқытудың әдістері мен тиімді 

мазмұнын табу болып саналады, сондықтан біздің мақсатымыз пән мен тілді 

кіріктіріп оқыту болғандықтан, осы екеуін кіріктіріп оқытудың жолы – CLIL әдісі 

арқылы ұйымдастыруды таңдадық. Пән мен тілді кіріктіріп оқыту әдісінің 

бірнеше анықтамасы бар, мысалы «тілді мәдениетаралық түсінісуге, халықаралық 

көзқарасты қалыптастыруға және жалпы білім сапасын жақсартуға дайындық 

құралы ретінде қарастыратын әдіс» немесе «пәнді оқуға және пән арқылы тілді 

үйренуге бағытталған әдіс», сол сияқты, «екінші немесе үшінші тіл арқылы 

пәндерді оқу және пәндік салаларды оқу барысында тіл үйренуді жетілдіру, яғни 

пәндік және тілдік мақсаттарға қатар қол жеткізу». Осы айтылғандарға сүйенсек, 

пән мен тілді кіріктіріп оқыту әдісі Назарбаев Зияткерлік мектептерінің 
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контекстінде жаңа анықтамаға ие болды, ол үштілде білім беру саясатының 

мақсатында көрініс тапқан: «Үш тілді игерген, пәндерді үш тілде меңгерген, түрлі 

тақырыптарда диалог жүргізе алатын, өз халқының мәдениетін бағалайтын және 

өзге халықтардың мәдениетін түсініп, құрметтейтін Қазақстан азаматын 

қалыптастыру», демек пәнді екінші тілде оқыту барысында пән мен тілді кіріктіру 

барысында тілдік дағдылар жетіледі.  

Пән мен тілді кіріктіріп оқыту сабағында уақыттың көп бөлігі мәтінмен 

жұмыс істеуге берілсе де, мүмкіндігінше тілдік дағдылардың барлық түрі 

қамтылуы керек. Оқу материалын таңдау кезінде оқушылардың жас 

ерекшеліктері мен тілдік дайындық деңгейлеріне сай мәтіндерді іріктеу қажет. 

Мәтіндер шағын бөліктерге бөлініп, суреттермен, схемалармен, карталармен қоса 

берілсе, оқушылар тез қабылдайды. Мұғалім сабақты жоспарлау кезінде 

материалдың бір бөлігін аудиомәтін түрінде бере алады, ал оқытудың зерттеу 

әдістерін қолдана отырып, материалды диалог пен әңгімелесу арқылы игеруге 

мүмкіндік бар. Сабақ барысында тыңдалымды жазылыммен байланыстыруға 

болады, мысалы, кестелер толтыру, схемалар сызу, көп нүктенің орнына сөздер 

жазу, т.б. Оқу тапсырмаларын дайындау барысында пән бойынша оқушылардың 

тілдік деңгейін ескере отырып, дифференциацияны қарастыру қажет. Сабақ 

барысында сабақтың мақсаты мен күтілетін нәтижелерін нақты айтып кету; 

тілдерді үйрену үшін қолайлы білім ортасын құру; тілдің төрт дағдысын дамыту 

(оқылым, тыңдалым, жазылым, айтылым); қажет болған жағдайда, оқушыларға 

түсініксіз сөйлемдер мен сөз тіркестерін бірнеше рет қайталау; оқушылардың 

қабылдауына жеңіл лексиканы қолдану; тірек сөздермен жұмыс істеу керек. Іс-

әркеттің маңызды кезеңі деректер жинау, сондықтан алдымен фокус сыныптар 

таңдап алынды, сандық және сапалық әдістер арқылы, триангуляция негізінде 

деректер жинақталды.  

Алғашқы зерттеуіміз шынайы болуы үшін, триангуляция әдісін қолдандық, 

яғни сандық әдіспен бірге сапалық әдістерді де жүргіздік, мектептің үштігі ата-

ана, мұғалім, оқушылардың барлығынан болмаса да, кейбірінен сұхбат жүргіздік.  

Жеке оқушылармен сұхбаттасу кезінде қойылған сұрақтарға мысалдар 

келтірсек: №1 оқушы «географияны қазақ тілінде оқу мен үшін алғашқы уақытта 

өте қиын болды, себебі мен қазақша түсінбеймін, мысалы көлемі үлкен мәтіндер, 

термин сөздер, маған түсінуге қиын, болашақта географияны қазақша оқу өте 

қажет деп ойлаймын, сондықтанда сабақта топтық жұмыстар болса және 

орысшаға аударып отырса, сондай-ақ түрлі ойындар арқылы оқыса жақсы болар 

еді»,  

№2 оқушы «географияны қазақ тілінде оқу мен үшін соншалықты 

қиындыққа түспеді, себебі мен сөздікті қолдандым және қазақшаны жақсы 

түсінем, бірақ қиын болғаны, сөйлемдер құрастыруда және оны жазуда, мәтінді 

оқуда, уақыттың аздығы, үлгере алмаймыз, жұптасып, немесе топтасып 

оқыған ұнайды, географияны қазақша оқу керек, себебі, біз қазақ тілін ғана 

қазақша оқыдық, ол бізге қазақша үйренуге өте аз, сондықтан географияны да, 

тағы да тарихты қазақша оқу мен үшін жақсы. Сабақта түрлі әдістерді 

қолдансақ, ойын түрінде болса жақсы өтеді» жауап берді. 
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Куратормен осы жайында сұхбаттасқан кезде алынған жауап: 

«оқушыларының пәнге деген қызығушылығы байқалады, бірақ ішкі жиынтық 

бағалауларда оқушылардың төмен ұпай алуы, сол үшін оқушыларды сабақта 

көбірек жазуға және сөйлетуге уақыт бөлу керек және оқушыларды қазақша 

білетін мен білмейтін баланы жұптастырып отырғызып, жұмыс жасату 

керек».  

Ата-анамен сұхбат кезінде алынған жауап: «географияны қазақша оқу 

балама өте қиын, мен үйде оған көмек бере алмаймын, себебі өзім қазақша 

түсінбеймін, сондықтан репетитор алдым, қазақша кітаптар алдым, дегенмен 

олардың пайдасы шамалы, балар үнемі орысша сөйлейді орысша ойлайды, ол 

географияны жақсы көреді, бірақ түсінбегендіктен мазмұнын жоғалтып алады 

деп қорқамын, болашақта бір жағынан қазақша болғанын қолдаймын, себебі 

қазақ тіліне қолдау көрсету, болашақтың қамы, екінші жағынан болашақта 

мамандығымыз осы пәнмен байланысты болғандықтан, пәннің мазмұнын білмей 

қалады деген қорқынышта бар»  

Сыныптардың жеке қабілеттерін білу үшін психологпен кездесіп, әңгімелесу 

барысында оқушылардың жеке қабілеттерін анықтап алдық, сондағы 

байқағанымыз жалпы сыныптың ешқайсысы география пәнін таңдамаған, ал 

жекелей үш оқушының қабілеті бойынша №1 оқушының Гарднер бойынша ойлау 

типі байқалмаған, көшбасшылық қабілеті бар, спортқа жақын, футбол, теннис, 

бокс, математика, физика, химия пәніне қызғушылық танытады. №2 оқушының 

Гарднер бойынша ойлау типі логикалық және ішкі тұлғалық интеллект, сурет 

салғанды, электрогитарада ойнағанды жақсы көреді, физика пәніне қызғушылық 

танытады. №3 оқушының Гарднер бойынша ойлау типі спорттық интеллект, 

пәнге деген қызығушылығы жоқ. 

Қажетті мәліметтермен қаруланған соң, оқушылармен жұмыс жасауға 

кірістік, алдымен өзімізге оқушыларды қалай үйретеміз деген оқу мақсаты мен 

міндетін қойдық. Оқушыларды зерттеу әр сабақ сайын жүзеге асырылды, 

бастапқы кезеңдерде оқу мақсаттарына жетудегі қалыптастырушы бағалаулары 

төмендегі деңгейде болды, №1 оқушының сабақта ынтасы жоғары болғанымен, 

жазылым дағдысының ақсап тұрғандығы көрінеді, яғни келесі сабақтан қандай 

нәтиже күтеміз деген сұрақтарға жауап іздедік. №2 оқушы өз деңгейінде жазып 

шықты, бірақ сөйлемнің құрылымы дұрыс емес, себебі айтайын деген ойын қағаз 

бетіне түсіруде, қиындыққа тап болады, жалпы не жазу керектігін біледі. №3 

оқушы мүлдем жазбаған, себебі жаза алмаған, сөздікті де қолданбаған, осының 

барлығы бізге белгілі. 

7-сыныпқа арналған оқушылардың жас ерекшелігіне қарай әдіс-тәсілдерді 

таңдап алдық. Сол әдістер арқылы сабақ жоспарын құрастырдық, сабақта 

оқушыларға еркіндік беруді көздедік, сұрақтарға жауап беруде ұзақ уақыт тосуды 

үйрендік, себебі орысша ойланатын оқушы, аз уақыт ішінде айтайын деген 

ойыннан жаңылып қалады. 1, 2, 3 оқушы сабақта қызығушылық танытпайды, 

бірақ шамалары келгенді орындайды. 

Ең алдымен СLIL әдісінің «Диктоглосс» атты тәсілін қолдандық, себебі 

пәнді игеру барысындағы кейбір кедергілерді жою үшін тілдік тіректер 

(scaffolding) арқылы қолдау көрсету керек, мысалы «Су ресурсы» тақырыбында 
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оқушылардың жұппен жұмысы, біреуіне мәтін толығымен берілсе, біреуіне көп 

нүктелі орындармен беріледі, мақсаты – біреуі оқиды, екіншісі тыңдай отырып, 

бос нүктелердің орнына сөздерді қояды, соңынан бірлесіп тексерді. Екінші 

қолданған тәсілдердің бірі – визуалды тәсілдер, бейнефильм материалдарымен 

жұмыс, ол арқылы тілдік дағдыны қалыптастыру, яғни тақырыпқа сай 

бейнефильмді көрсету, көрсетер алдында сұрақтар дайындап, сыныпқа қоямыз, 

сол сұрақтарға жауап беруі үшін, бейнефильмді тыңдайды, болған сұрақтарға 

жауап береді, кейіннен сол сөйлемдерді пайдаланып, шағын әңгіме немес эссе 

жазады, яғни толығымен жазылым дағдысы қамтылды. Сондағы байқағанымыз, 

зерттеудегі үш оқушының №1 оқушы тыңдай отырып, тыңдағанын жаза білді, 

себебі сұрақтарға жауап таба білді. №2 оқушы сұрақтарға ауызша толық жауап 

бермесе де, жазуға келгенде ойын жақсы жеткізді, ал №3 оқушы сұрақтарға 

толығымен жауап берді, ал өз сөзімен жазуға келгенде аздап қиналды, себебі 

сөздік қоры әлі де аздық етеді.  

Бірақ бұл әдістің кемшілігі – бейнефильмді тыңдау барысындағы оқушының 

сөздерді түсінбеуі, сондықтан эссе жазуда, сұраққа жауапты дұрыс бермеді, 

жалпы оқушылардың пәнге деген қызығушылығы оянып, сабаққа басқаша көзбен 

қарай бастады, тағы бір байқағанымыз зерттеуге алған оқушылардың эссе жазу 

кезінде сөздерді дұрыс пайдалана бастауы, дегенмен де әр бір сабақтың 

тақырыбын анықтау барысында оқушыларға тақырыпқа сай бейнефильм 

көрсетуді жолға қойдық, бұл біз үшін өте жақсы әдіс болды, себебі оқушылар 

бейнефильмдегі айтылған сөздердің бірін түсініп, бірін түсінбегенмен, суретіне 

қарап, міндетті түрде өз ойларын айта алатын болды.  

Сабақ барысында қолданған визуалды тәсілдердің екіншісі «Ақпараттық 

аралық» (gap) әдісі, ол арқылы оқушылардың арасында байланыс орнайды. 

«Дүниежүзі халықтары» тақырыбын өткен кезде «Суреттер сөйлейді» әдісін 

қолданып көрдік, 3 адам топта жасалынатын жұмыстар. Топтағы 1–оқушы 

фотосуретті алады, тобына сол суретте не көргендігін ауызша айтады, топтағы 2- 

оқушы одан естігенін жазады, ал 3–оқушы естігенін суретке салады. Нәтижесінде 

1–оқушы өз ойын дұрыс жеткізе отырып, айтылым дағдысын дамытады, 2– 

оқушыда тыңдалым дағдысы арқылы сурет салу қабілеті артады, 3–оқушыда 

тыңдалыммен бірге жазылым дағдысы қалыптасады. Бұл біз үшін өте ыңғайлы 

әдістің бір түрі болды, біріншіден оқушылардың барлығы белсенді жұмыс 

жасайды, екіншіден, суретті ұстап отырған оқушы суреттегі оқиғаны дұрыс 

жеткізу үшін сөздік қорын ұлғайтады, ал қалған екеуі оның айтқандарын дұрыс 

қағаз бетіне түсіру үшін мұқият тыңдайды және өзара қарым-қатынас жасауға 

жағдай жасалады. Бұл жерде табиғаттың құбылыстары, тақырыптық карталар 

берілді, халық тығыздығы жайлы суреттер берілді.  

Іс-әрекеттегі зерттеу барысында өзіміздің педагогикалық әркетімізді өте 

тереңнен зерттедік, ең бастысы біз үшін оқушылардағы болып жатқан 

өзгерістерді бақылау өте қызықты болды. Олардың әрқайсысысында өзіндік жеке 

ерекшеліктері бар, соларды ескере отырып, оқуға деген қызғушылығын 

арттыруда табысқа жетуге жағдай жасауға тырыстық.  

Оқыту мен оқуды СLIL арқылы ұйымдастыру, сол арқылы тіл мен пәнді 

кіріктіріп оқыту, оқушылардың арасындағы қарым-қатынасты дамытуда және 
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пәнді екінші тілде меңгеруде оң әсерін берді. Біз әр сабағымызда оқушыларды 

оқуға жұмылдыру үшін әдістерді дұрыс таңдауға бет бұрдық. Зерттеу кезіндегі 

уақыт аралығында жазылым дағдысының қалыптасуы бойынша барлық 

сыныппен бірге, жекелей бақылауға алынған оқушылардың да өсу динамикасын 

көруге болады. Олардың пәнге деген қызуғышылығының артуын, тілдік 

дағдының, соның ішінде жазылым дағдысының дамуын, сабақтағы белсенділігі 

мен тапсырмаларды орындауы, рефлексияға қатысуын көруге болады.  

СLILдің тиімділігі неде? 

СLIL-дің тиімділігі ең алдымен пән мен тілдің кіріктіріп оқытылуы, 

оқушыны оқуға үйрету, яғни тілді өздігінен меңгеруіне бағыт беру, оқушылар бір-

бірімен қарым-қатынасқа түсе отырып, өзара оқуға, бір-біріне көмек беруге 

ұмтылды, ешбір оқушы тасада қалмады, яғни инклюзивті оқытуға бет бұрылды. 

Сабақ барысында тиімді деген 5 әдісті қолданып көрдік, /диктоглосс, бейнефильм 

көру, «суреттер сөйлейді, термин сөздермен жұмыс, «ыстық орындық»/ 

нәтижесінде: 

 оқушылардың оқу қабілетін дамытуға көмектесетін әртүрлі оқу 

стратегиялары арқылы белсенді оқытуды қамтамасыз ете алады; 

 жаңа тіл үйрену түрлерін немесе пәндік ерекше терминологияны қолдану 

үшін оқушыларды көптеген сөйлеу және жазу мүмкіндіктерімен қамтамасыз ете 

алады; 

 оқушылар арасындағы қарым қатынасты ынталандыра алады; 

 сөйлеуді қолдау арқылы коммуникативтілікті жетілдіре алады. 

 Қорытындылай келе: 

 ең алдымен екінші тілде оқитын оқушылармен тілдескен кезде мұғалім 

қысқа, анық және қарапайым жылдамдықпен сөйлеуі керек;  

 сабақ барысында тілдік деңгейі аралас оқушылар отырғандықтан, 

дифференциацияны қолдану талап етіледі;  

 оқушылардың сәл ғана жасаған жетістігін мұғалім жақсы бағалап, үнемі 

мақтау айтып, қолдап отыру қажет. Сол кезде ғана оқушылардың тіл үйренуге 

деген қызығушылығы оянады;  

 оқушылармен жеке жұмыс жүргізгенде қажетті лексикалық минимумға 

назар аудару қажет, яғни ауызекі сөйлеуге қажетті сөздер, сөз тіркестері, кез 

келген сөзді қойып қолдана алатын дайын тіркестер (жай сөйлемдер) беру керек.  

Ескеретін жайт, грамматикалық тақырыптарды, күрделі ұғымдарды 

бермеген жөн. Бұл баланың сөйлеуіне кедергі жасайды, грамматикалық дұрыс 

сөйлей алмаймын деген қорқыныш туғызады.  

 Джим Камминс 2004 жылы өзінің Канадада иммигранттармен жүргізген 

зерттеу нәтижесінде екінші/үшінші тілді үйренуде базалық тұлғааралық 

коммуникативтік дағдыларды игеру үшін екі немесе үш жыл қажет екенін 

анықтап көрсетсе, ал танымдық академиялық дағдылары үшін бес жыл қажет 

деген, олай болса, біз бұл сыныптармен 2 жыл жұмыс жасап жатырмыз, бұл 

зерттеу осымен тоқтамайды, бұның жалғасы бар, біз әлі де осы әдістің басқа да 

тәсілдерін тәжірибемде көреміз. Мұғалім мамандығының табысқа жетудегі 

құпиясы – үздіксіз білім алу мен үздіксіз өсу, олай болса, бұл зерттеулер біздің 
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кәсіби өсуіміз бен үздіксіз білім алуымызға әдбен көмектеседі, сондықтан біз 

зерттеудің жалғасы болатындығына сенімдіміз. 
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Аңдатпа 

Берілген мақалада негізгі мектепте математиканы оқытуда критериалды бағалаудың тиімділігін 

арттыру жолы ретінде интернет-технологияларды қолданудың кейбір мәселелері қаралған. 

Жаңартылған білім беру бағдарламасын енгізу жағдайында математика сабақтарында білімді 

бағалаудың жаңа тиімді тәсілдерін іздестіру жолдары сипатталады. Қазіргі уақытта мектеп 

мұғалімдеріне оқушылардың білімін жетілдіруге жағдай жасауда үлкен жауапкершілік артылып 

отыр. Отандық және шетелдік ғалымдардың бұл саладағы зерттеулеріне шолу жасау мұғалімнің 

есепті шығару кезеңдеріне үлкен мән беру қажеттігін айқындайды. Мұғалім тиімді кері байланыс 

беру арқылы оқушының қателіктеріне дер кезінде баға беріп, оны түзетуге дұрыс бағдар көрсетуі 

тиіс. Бұл бағдар сабақ барысында уақытылы берілуі үшін интернет-технологиялардың беретін 

мүмкіндігі мол. Авторлар нақты мысалдар арқылы интернет-технологияларды қалыптастырушы 

бағалау барысында қолданудың тиімділігін көрсетеді. Интернет-технологияларды критериалды 

бағалауда қолдануды тиімдендірудің ұсыныстарын жасайды. 

 

Аннотация 

В этой статье рассматриваются некоторые вопросы использования интернет-технологий, как 

средств повышения эффективности критериального оценивания на уроках математики в основной 

школе. В условиях введения обновленной программы образования демонстрируют попытки поиска 

новых эффективных методов оценивания знаний учащихся на уроках математики. Введение 

критериального оценивания повышает ответственность педагога при улушении показателей 

качества учащихся. Обзор научной литературы отечественных и зарубежных ученых показал, что 

большое значение имеет выделение этапов решения задач, что соответствуют дескрипторам 

заданий. Учитель через эффективную обратную связь своевременно оценивает ошибки учащегося 

и показывает направление для улучшения его результатов. Для того чтобы это выполнять 

своевроеменно на уроках можно использовать возможности интернет-технологий. Авторы 

демонстрируют эффективность использования интернет-технологий с помощью конкретных 

примеров. Вносят предложения по применению интернет-технологий при формативном 

оценивании. 

 

Abstract 

This article discusses some of the issues of using Internet technologies as a means of improving the 

effectiveness of criteria-based assessment in mathematics lessons in primary school. In the context of the 
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introduction of the updated program of education demonstrate attempts to find new effective methods of 

assessing the knowledge of students in math lessons. The introduction of criteria-based assessment increases 

the responsibility of the teacher in improving the quality of students. A review of the scientific literature of 

domestic and foreign scientists showed that it is important to identify the stages of solving problems that 

correspond to the descriptors of tasks. The teacher through effective feedback timely assesses the student's 

mistakes and shows the direction to improve its results. In order to do this in a timely manner in the 

classroom, you can use the capabilities of Internet technologies. The authors demonstrate the effectiveness 

of the use of Internet technologies with the help of specific examples. Make proposals on the use of Internet 

technologies in the formative assessment. 

 

ҚР білім беру стандартында математикалық білімнің адамның жалпы 

мәдениетін қалыптастырудағы үлесі ерекше аталып өтілген. Математикалық тілді 

қолдану оқушыларға ықшамды әрі ақпаратты тілді дамытуға, сәйкесінше тілдік 

(атап айтқанда, таңбалық, графикалық) құралдарды таңдай білуге мүмкіндік 

береді [1, 8 б]. Математика сабағында білім, біліктілік, дағдыны қалыптастыру, 

өңдеу, бақылау ісі тапсырмалар жүйесі арқылы жүзеге асырылады [2, 42]. 

Тәрбиелей-дамыта оқытудың дидактикалық шарттарына сәйкес мұғалімнің 

негізгі міндеті – мәлімет көздерін білу үйрену ісіне қажеттілік тәрбиесін 

қалыптастыру. Мұғалімнің алдына қойылған мақсат  оқушының мақсатына 

айналғанда оның өзі білу-үйрену ісінде мәліметті үйлесімді қолдана алады. 

Басқаша айтқанда әр оқушы қандай да  бір тақырыпты неліктен оқып білу, үйрену 

керектігін мақсат тұрғысынан түсінуі керек. Мұғалім оқу процесінде тек үйретіп 

қана қоймай, жеке тұлғаның жағынан білім алу үйрену барысында дамушылықты 

қалыптастырып, тәрбие де береді. Математикалық есепті шешу ол 

математикадағы жалпы пайымдаулар тізбегін табу болып есептелінеді 

(анықтамалар, аксиомалар, формулалар, заңдар). Оларды есеп шартына немесе 

салдарға қолдануға болады. Есепті шығарғанда шешудің негізгі кезеңдерін іріктеу 

қажетті болады. Бұған дейінгі зерттеулерге зер салсақ,            Д. Пойа, Ю.М. 

Колягин есеп шешу үрдісінде мынадай кезеңдерді қарастырады: 

– есептің шартын зерттеу; 

– есеп шешімін іздеу (жоспар құрастыру) [2, 144 б].; 

– осы есеп шешімінің жоспарын жүзеге асыру; 

– есеп шешімінің дұрыстығын тексеру және ережелермен есеп шешімінің 

басқа тәсілдерін іздеу [3, 118 б]. 

Л.И. Фридман, Е.Н. Турецкий есептің шығару үрдісінде 8 кезеңге бөледі: 

– есептің анализі; 

–  есептің схемалық жазылуы; 

– есеп шығарудың басқа әдістерін іздеу; 

– есеп шығарудың тексерілуі; 

– есепті зерттеу; 

– есеп шығаруды қалыптастыру; 

– есеп шығарудың анализі [4, 76 б]. 

Есепті шешудің кезеңдерін нақтылау бүгінгі күнде енгізіліп отырған 

критериалды бағалаудың маңызды компоненті болып табылады.  

Білім беру стандарты бойынша: критериалды бағалау – оқушылардың оқу 

жетістіктерін нақты айқындалған, ұжымдық әзірленген, процестің барлық 

қатысушысына (оқушыларға, білім беру ұйымының әкімшілігіне, педагогикалық 
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персоналға, ата-аналарға және өзге де заңды өкілдерге) алдын ала белгілі негізгі 

орта білімнің өлшем шарттарымен, тиісті мақсаттарымен және мазмұнымен 

салыстыруға негізделген бағалау процесі.  

Енгізіліп отырған критериалды бағалау негізгі екі бөлімнен тұратыны 

белгілі: қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау. Бұл екі бағалау бір-

бірімен өте тығыз байланыста. Жиынтық бағалаулар (тарау бойынша, тоқсан 

бойынша) оқушылардың тоқсандық білім нәтижелерін бағалауға тікелей әсер 

етеді. Дегенмен, бұл бағаны қалыптастыратын бағалау күнделікті сабақ 

барысында жүргізіледі. Сабақ барысында оқушылармен сауатты 

ұйымдастырылған жұмыс нәтижесінде, оқушыларды есепті бағалау 

дискрипторларымен таныстырып, тиімді кері байланыс беру ұстаздың шәкірт 

білімін жоғарылатуына үлкен әсерін береді. Критерий дескрипторлары критерий 

аспектісі (жетістік деңгейі) болып саналатын есепті орындаудың қандай да бір 

сапалық деңгейін сипаттайды [5, 6 б]. Критериалды бағалаудың мұғалімдерге 

арналған нұсқаулығында: «дескриптор – тапсырманы орындауға арналған нақты 

қадамдарды ашып көрсететін сипаттама». Күнделікті сабақ үстінде мұғалім 

оқушыға баға қоймағанымен, мұғалімнің оқушыға жасаған әр ескертуі, нұсқауы, 

талабы мен тілегі оқушы үшін бағалау болып қабылданады. Сондықтан сабақ 

үстіндегі жұмысты тиімдендірудің маңызы зор. Әсіресе оқушыларды 

дескрипторлармен жұмыс істеуге баулудың маңызы зор. Өйткені бұл өз кезегінде 

оқушыларды есепті шығарудың кезеңдерін меңгеруге баулиды және оқушының 

өзін-өзі бағалау дағдыларын дамытады.  

Мысал ретінде 8–сыныптың «Квадрат түбір және иррационал өрнек» бөлімі 

бойынша «8.1.2.1 арифметикалық квадрат түбір қасиеттерін қолдану» оқу 

мақсатына қалыптастырушы бағалау ретінде келесі есепті жазбаша жұмыс 

ретінде ұсынуға болады [6, 35 б]: 

Тапсырма 

Есептеңіз: 

;25,2121) a  

;4505,0) b  

;
16

81
)c  

;
98

2
)d  

;)5(2) 2e  

;5,3
7

1
1) f  

.04,0625169) g  

Дескриптор: Білім алушы 

  – көбейтіндінің квадрат түбірі қасиеттерін қолданады; 

  – бөліндінің квадрат түбірі қасиеттерін қолданады; 

  – дәреженің квадрат түбірі қасиеттерін қолданады; 
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  – өрнектің мәнін есептейді. 

Есептің алғашқы дискрипторы a), b) есептерін бағалауға, екінші 

дискрипторы c), d) есептерін бағалауға, үшінші дискрипторы e) есебін бағалауға, 

төртінші дискрипторы f), g)  есептерін бағалауға арналған.  

Берілген жұмысты орындағаннан кейін мұғалім жазбаша жұмыс 

болғандықтан, жазбаша кері байланыс беруі қажет. Егер кері байланыс тиімді 

болсын десек, әрбір дискриптор бойынша оқушының нені орындап, нені 

орындамағанын түсіндірген жөн. Оқушы өз қатесін түсініп, түзей алатындай 

жағдайға жету керек. Бекіту үшін ұқсас есептер де ұсынылу керек. Сонда ғана ол 

оқу мақсатына жеткен болып саналады. Егер мұғалімнің толық бір сыныппен 

жұмыс атқаратынын ескеретін болсақ, бұл өте көп уақытты қажет етеді.  

Дәл осы оқу мақсатын меңгерту үшін bilimland.kz сайтында берілген 

материалды қарастырып көрелік. Аталмыш оқу мақсатын меңгеруге арналған 

материал «Арифметикалық квадрат түбірдің қасиеттері» 
https://bilimland.kz/kk/subject/algebra/8-synyp/kvadrat-tubirding-qasietteri?mid=f323c2d0-9ee4-

11e9-a361-1f1ed251dcfe бөлімінде берілген. Бұл бөлімде тақырыпты түсіндіруге 

арналған 3 видеотүсіндіру, бекітуге арналған 4 тапсырма және білімді тексеруге 

арналған тест ұсынылған.  

Сілтемеде берілген тапсырмаларды талдап көрелік. 

1–жаттығу 

Есепте. 

√81 ∙ 16 = 

√100 ∙ 4 ∙ 9 = 

√25 ∙ 36 ∙ 49 = 

Бұл жаттығу тапсырмалары «көбейтіндінің квадрат түбірі қасиеттерін 

қолданады» дискрипторын тексеруге берілген.  

2–жаттығу 

Есепте. 

√125 ÷ 5 = 

√100 ÷ 4 = 

√729 ÷ 81 = 
Екінші жаттығу «бөліндінің квадрат түбірі қасиеттерін қолданады» 

дискрипторын тексеруге берілген.  

3–жаттығу 

Бос орындарды толтыр. 

√7 ∙ √7 = 

 √3 ∙ √3 = 

√

2
∙ √12 = 6 

√10 ∙ (−√10) = − 

√6 ∙ (−√ ) = −6 

     ∙ √ ∙ √6 = −12 

Үшінші жаттығу «дәреженің квадрат түбірі қасиеттерін қолданады» 
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дискрипторын тексеруге арналған.  

4–жаттығу 

a және b сандары үшін берілген формулалардың дұрыс немесе бұрыстығын 

анықта. 

√𝑎 ∙ √𝑏 = √𝑎 ∙ 𝑏, 𝑎 ≥ 0 және 𝑏 ≥ 0 

√𝑎

√𝑏
= √

𝑎

𝑏
, 𝑎 ≥ 0 және 𝑏 ≥ 0  

√𝑎 + √𝑏 = √𝑎 + 𝑏, 𝑎 ≥ 0 және 𝑏 ≥ 0 

Төртінші жаттығу «квадрат түбір қасиеттерін біледі» дискрипторын 

тексеруге арналған. 

Тапсырмаларды орындау барысында оқушы өзін-өзі тексере алады және қате 

жауап берген жағдайда, есепті қайта шығарып жауапты енгізе алады. 

Тапсырмаларды орындап болғаннан кейін тест жұмысын орындауға болады. 

Тест тапсырмалары: 

№1 сұрақ 

√0,52 − 0,42 өрнегінің мәнін тап. 

𝐴)√0,9         𝐵) 0,03        𝐶) 0,3      𝐷) 3 

№2 сұрақ 

Есепте: (−2√15)
2
 

𝐴)60         𝐵) − 30       𝐶) 30      𝐷) − 60 
№3 сұрақ 

Өрнектің мәнін тап: √14,4 ∙ 0,9. 
𝐴)3,6         𝐵)36       𝐶) 0,36      𝐷)1,78 

№4 сұрақ 

Түбірдің мәнін тап: √13
1

9
. 

𝐴)√
3

11
         𝐵)3

2

3
       𝐶) √13      𝐷)13 

№5 сұрақ 

Тепе-тең өрнекпен алмастыр: √𝑝10 

𝐴)|𝑝5|         𝐵) − 𝑝5       𝐶) 𝑝5      𝐷)𝑝7 

 

№6 сұрақ 

Есепте: √52𝑎8. 
𝐴)5𝑎4         𝐵) − 5𝑎4       𝐶) 5𝑎6      𝐷)25𝑎4 

Тест сұрақтары жазбаша жұмыста берілген төртінші «өрнектің мәнін 

табады» дискрипторын тексереді (1-4 сұрақтар). Ал соңғы екі есеп «дәреженің 

квадрат түбірі қасиеттерін қолданады» дискрипторын тексеруге арналған. 

Тестті орындап болғаннан кейін «Сабақтың қорытындысы» бөлімінде 

оқушының нәтижелерін көруге болады. Видеосабақтар бойынша жаттығулардың 

нәтижесі мен тест нәтижесінің арифметикалық ортасы жалпы қорытынды ұпайды 

көрсетеді. 
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Осы қорытынды бойынша мұғалім оқушының сабақтағы оқу мақсатын 

қаншалықты меңгергенін бақылауға мүмкіндік алады. Сабақ қорытындысының 

төменгі бөлігінде орналасқан жұмыс парақтарына сілтемені үйге тапсырма 

ретінде беріп, жұмыс парағының жауаптары арқылы өзін-өзі тексеруге ұсынуға 

болады.  

Мұндай тапсырмаларды берудегі мақсат – оқушылардың өз білімі үшін 

жауапкершілікті арттыру болып табылады. Оқушы мұғалімге жалған нәтижені 

көрсетіп алдағанымен, кейіннен шынайы нәтижесін әшкерелейтінін түсінуі керек. 

Мұғалімнің оқушы жауапкершілігіне сенім артуы мұғалім мен оқушы арасындағы 

сенімді қарым-қатынастың орнауына жол ашады.  

Жазба жұмысын орындау мен интернет технологияларды қолданып оқушы 

білімін тексеруді салыстыра келе келесі қорытындыларды жасауға болады. 

Интернет-технологияларды, берілген жағдайда bilimland.kz білім беру 

платформасын, қолданудың артықшылықтары: 

1. Мұғалімнің уақытын үнемдеуге жол ашады; 

2. Бір мезгілде көп оқушылар санын қамтуға мүмкіндік береді; 

3. Оқушының күнделікті сабақтағы нәтижесін бағдарлап, тиімді кері 

байланыс беріп отыруға мүмкіндік береді; 

4. Оқушының өз қызметін бағалай білу дағдыларын дамытады; 

5. Оқушының өз білім нәжижесіне жауапкершілігін арттырады.  

Дегенмен, интернет-технологияларды қолдану барысында келесі шарттар 

ескерілуі тиіс: 

1. Берілген платформада оқушының әр есепке қанша уақыт бөлгенін 

көрсететін талдау нәтижесі берілмейтіндіктен және жаттығулар тек бір нұсқада 

берілетіндіктен, платформаның тек сабақ үстінде, мұғалім қадағалауымен 

қолданылғаны жөн болады; 

2. Платформаны қолдану үшін сабақты арнайы жабдықталған кабинетте 

өткізу жоспарлануы керек; 

3. Оқушының қандай нәтижеге қол жеткізгеніне тәуелсіз, әрбір оқушыға 

тиімді кері байланыс берілуі өте маңызды. 

Осы шарттарды толық қанағаттандыратын жағдайлар ұйымдастырылған 

болса, математика сабағында қалыптастырушы бағалауды ұйымдастыру 

барысында интернет-технологияларды қолдану өз тиімділігін көрсетері сөзсіз.   
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әдістемелік негіздері: Оқу құралы. – Көкшетау, 2016. – 202б 

3. Колягин Ю.М. Математические задачи как средство обучения и развития 

учащихся средней школы: Дис. ... д-ра пед. наук. - М., 1977. - 398 с. 

4. Пойа Д. Как решать задачу. - М.: Наука, 1959. - 208 с. 
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САРАЛАУДЫҢ ПРОБЛЕМАЛЫҚ ОҚЫТУ ҚАҒИДАТЫ АРҚЫЛЫ 

ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЗЕРТТЕУШІЛІК ДАҒДЫСЫН АРТТЫРУ 

 

Иманбекова А.Н.  

Назарбаев Зияткерлік мектебі, Тараз қ. 

ҚАЗАҚСТАН 
 

Түйінді сөздер: өз қиялымен болжау жасау, қолдау немесе қарама-қайшы тұжырым ұсыну, себеп-

салдарлық байланыстарды орнату мүмкіндігі, жоғары жүйке қызметінің әртүрлі типологиялық 

ерекшеліктері, тұлғалық ерекшеліктер 

 

Ключевые слова: обеспечивать предсказания, поддержку или противоречивые выводы своим 

воображением, возможностью причинно-следственных связей, различными типологическими 

особенностями высокой нервной деятельности, личностными чертам 

 

Keywords: to provide predictions, support or controversial conclusions with their imagination, the 

possibility of causal connections, different types of typological features of high nervous activity, personality 

traits 

 

Аңдатпа 

Автор тәжірибедегі қиындықтарды анықтау мақсатында жасалынған SWOT талдауға негізделген  

Аction research жобасы аясында жүргізілген зерттеу жұмысы туралы баяндайды. Автордың зерттеу 

жүргізудегі басты мақсаты ретінде саралаудың проблемалық оқыту қағидаты арқылы 

оқушылардың зерттеушілік дағдысын арттыру белгіленген.  Зерттеу нәтижесінде оқушылардың 

аргументтер мен фактілерді талдау мен саралауға негізделген жан-жақты зерттеушілік дағдысын 

арттыру көзделген.  

 

Аннотация 

Автор сообщает об исследованиях, выполненных в рамках исследовательского проекта Action, на 

основе SWOT-анализа, который предназначен для выявления практических трудностей. Основная 

цель исследования автора - повысить исследовательские навыки учащихся  с помощью 

проблемного подхода к обучению. В результате исследования, оно направлено на улучшение 

всесторонних исследовательских навыков учеников  на основе анализа и анализа аргументов и 

фактов.  

 

Abstract 

The author reports on the research done within the Action research project, based on the SWOT analysis, 

which is designed to identify practical difficulties. The main purpose of the author's research is to increase 

students' research skills through the problem-based learning approach. As a result of the research, it is 

aimed to enhance students' comprehensive research skills based on analysis and analysis of arguments and 

facts.  

 

Кіріспе 

Алдыңғы оқу жылындағы оқушылардың ТЖБ нәтижелерін талдау мен 

саралау оқушылардың зерттеушілік дағдысын арттыру қажеттілігін аңғартты. 
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Өзіндік тәжірибенің артық және әлсіз тұсын анықтау мақсатында жүргізілген 

«Баланс дөңгелегі» талдамасы оқушылардың жеке дарыны мен қабілетін 

басшылыққа алу қажеттілігін сездірді.  Зерттеу жүргізуге төмендегідей себептер 

түрткі болды: оқушылардың тек оқылым мазмұнынын білу, түсіну, қолданумен 

шектеліп, көтерілген мәселені зерттеу, дәлелдеу, тұжырым шығару, 

артықшылығы мен кемшілігін саралау, автор ойын бағалау  сынды дағдыларының 

төмендігі. 

 

Зерттеу мақсаты 

Автордың зерттеу жүргізудегі басты мақсаты ретінде саралаудың 

проблемалық оқыту қағидаты арқылы оқушылардың зерттеушілік дағдысын 

арттыру белгіленген.  Зерттеу кезінде келесі дағдыларды арттыру зерттеу 

нысанына алынды: 

 гипотезаларды алға қою және дәлелдеу мүмкіндігі; 

 себеп-салдарлық байланыстарды орнату мүмкіндігі; 

 берілген жағдайдың жағдайларын талдай білу; 

 нәтижелерді қорытындылау, қорытындылар жасау.  

Зерттеу нәтижесінде оқушылардың аргументтер мен фактілерді талдау мен 

саралауға негізделген жан-жақты зерттеушілік дағдысын арттыру көзделген. Әр 

бала жеке өзіне тән  қабілет, темперамент, тұлғалық ерекшеліктерді иемденеді, 

оның пайда болуы әр адамның өзіндік ерекше даму жолымен өтуімен  тығыз 

байланысты. Ол жоғары жүйке қызметінің әртүрлі типологиялық 

ерекшеліктерінен, түйсіктердің, қабылдаудың, ойлаудың, есте сақтаудың, 

қиялдың, әсіресе қызығушылықтардың, бейімділіктердің өзіндік ерекшеленуінен 

көрініс табады. 

Әдебиет көздеріне шолу 
Зерттеу барысында оқушылардың зерттеушілік дағдыларын арттыру, 

проблемалық оқыту қағидасы бойынша біршама нәтижелі зерттеу жүргізген 

шетелдік және жергілікті практик-ғалымдардың Thair & Treagust (1997), Jakes, 

Pennington, & Knodle (2002), Harada & Yoshina (2004), Alloway және 

басқалар(2002), М.И. Махмутов, В.И. Загвязинский, А.И. Савенков т.б. еңбектері 

талданған. Талдау нәтижесінде зерттеу барысында басшылыққа алынуы тиіс 

зерттеушілік дағдыларды арттырудың 8 себебі, 7 компоненті, 12 қадамы 

белгіленді. Alloway және басқалар (2002) ұсынатын оқушылардың зерттеушілік 

дағдыларын қалыптастыратын келесі жеті негізгі компонентті ескеру қажеттігін 

ескертеді: 

 оқушыларға бай ақпарат көздері беріледі (Alloway et al, 1997, Jakes, 

Pennington, & Knodle, 2002); 

 оқушылар ақпараттық сауаттылық дағдыларына ие (Alloway et al; Harada, 

2002 ж; Кюльтау, 2003); 

 сыныпта зерттеуге итермелейтін ынталандырушы орта қалыптастырылған 

(Alloway et al, Hakkarainen, Lipponen, Jarvela & Niemivirta, 1999); 

 проблемаларды шешу кезінде оқушыларға көпіршелер ұсыну (Alloway 

және басқалар, Harada & Yoshina, 2004a, Jakes et al., McKenzie, 1997); 

 оқушылар ақпаратты іздеу үдерісінен өтеді (Харада, Култхау); 
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 оқушылар өзіндік зерттеу үдерісін дамытады (Харада, Кюльтау); 

 оқушылар өздерінің қорытындыларын ұсынуға үйренеді (Alloway; Jakes et 

al), Hodson (2003) [1, 39 б]. Авторлар зерттеушілік дағдыларды арттырудың 

төмендегідей 7 себебін белгілеген: 

1. пәннің түсінігі мен мазмұны туралы білімдерін жетілдіру;  

2. пән бойынша белсенді жұмыс істеуге және өз бетінше оқуға көмектесуге 

ынталандыру;  

3. зерттеудің негізгі ерекшеліктері, тілі және дәлелдер және зерттеу циклы: 

теория, зерттеу сұрақ, дизайн, деректер және қорытындылар; олардың білімдерін 

жетілдіру; 

4. зерттеу фазалары немесе дағдылар компоненттерімен тәжірибе 

жинақтауға мүмкіндік беру;  

5. зерттеу қадамдарымен таныстыру;  

6. зерттеу жүргізу ойларымен таныстыру;  

7. білім алу, зерттеу жүргізу, талдау [2, 17 б] арқылы дамытылатынын 

ұғындыру маңыздылығы мен ерекшелігі зерделенген. Ал М.И. Махмутовтың 

пікірінше, зерттеу әдісінде проблемалық сипаттағы тапсырмалар мен 

міндеттер (қосымша ақпарат іздеу, фактілер жинау, оларды тәуелсіз талдау 

мен қорытындылар жасау, дәлелдер талдау, дәлелдеу немесе жоққа шығару 

және т.б.) басымдыққа ие [3, 98 б]. Осы міндеттерді шешу үшін оқушыға келесі 

зерттеу дағдыларын меңгерту қажет екендігін ұсынса: қосымша ақпараттар 

жинау мүмкіндігі, дәлелдерді табу және тұжырымдау мүмкіндігі, олар арқылы 

бір нәрсені дәлелдеу және жоққа шығару, тәуелсіз талдау мен қорытынды 

жасай білу, тәжірибе  жүргізу мүмкіндігі [3, 99 б]. В.И. Загвязинский оқытудың 

іздестіру әдісінің  мәнін  негіздей отырып, оқушылардың зерттеушілік әрекеттерін 

дамыту үшін келесі әрекеттерді ұсынады: «біріншіден, оқушыларға 

проблемаларды түсінуге көмектесу үшін құрал жасау, екіншіден, оны шешу 

жолдарын табу, себебі проблемалық жағдайларды шешу оқушылар үшін 

маңызды. Үшіншіден, проблемалық жағдайларды көруге және талдауға, 

проблемалар мен міндеттерді жіктеуге үйрету» [4, 46 б]. Сонымен қатар автор 

зерттеуді жүргізу барысында  әдебиеттерді, дереккөздерді өз бетінше оқып, 

бақылау, өлшеулер жүргізіп, іздеумен байланысты басқа әрекеттерді орындауы 

керек деп санайды [41, 48 б]. Ал А.И. Савенков оқушылардың зерттеу дағдылары 

келесі қамтуы  ұсынады келесі компоненттерді: проблемаларды көре білу, 

сұрақтар қою мүмкіндігі, гипотеза қою мүмкіндігі,  ұғымдарды ажырата білу, 

деректерді жіктей білу, байқау қабілеті, талдау жүргізу дағдылары мен 

дағдылары, қорытынды және тұжырым жасай білу, материалды құрылымдау 

қабілеті, өз идеяларын ұсыну, дәлелдеу және қорғау қабілеті [5, 29 б].  

Зерттеудің әдістері 

Зерттеу сыныбы ретінде 10 сынып оқушылары таңдалынды. Фокус тобы 

ретінде 15-16 жастағы оқушылар белгіленді. Себебі оқушылар көбіне 

зерттеушілік дағдыларын сабақ барысында толыққанды көрсете алмауы, өз 

болжамдары мен гипотезаларын ұсына алмауы, зерттеу барысында екіұшты 

мәселелерді шешуде қиналуы. Зерттеу барысында оқушылардың қиындықтарын 

анықтау мақсатында 6 сауалдан тұратын сауалнама 19 оқушыдан алынды.  
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Құрметті оқушы! Төмендегі сауалнама оқу үрдісін жақсартуға бағытталғандықтан  

толық және шынайы жауап беруіңізді сұранамыз. 

1. Нысанды түрлі көзқарастар тұрғысынан қабылдай және 

талдай білемін 
 әрдайым;  

  жиі;  

 кейде; 

  сирек; 

  ешқашан 

2. Жіберілген қателіктерді тез аңғарып,  оларды түзетемін  әрдайым;  

  жиі;  

 кейде; 

  сирек; 

  ешқашан 

3. Проблеманы шешу немесе оны пайдалану идеялары   

туралы ерекше, стандартты емес, түпнұсқаны ұсына 

аламын 

 әрдайым;  

  жиі;  

 кейде; 

  сирек; 

 ешқашан 

4. Өз болжамдарымды түрлі  жағдайда тексеруге 

тырысамын  

 

 

 

 әрдайым;  

  жиі;  

 кейде; 

  сирек; 

 ешқашан 

5. Тың идеялардың маңыздылығын түсіндіре және дәлелдей 

аламын 
 әрдайым;  

  жиі;  

 кейде; 

  сирек; 

 ешқашан 

6. Бақылау нәтижелерінен қорытынды жасай білемін  әрдайым;  

  жиі;  

 кейде; 

  сирек; 

 ешқашан 

 
1-кесте. Оқушылардың қиындықтарын анықтау мақсатында алынған 6 сауалдан тұратын 

сауалнама қорытындысы  
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Зерттеу нәтижелері 

Сауалнаманы талдау қорытындысы  оқушылардың 39%-ы сирек, 27 %-ы 

кейде, 21 %-ы жиі, 13%-ы  нысанды түрлі көзқарастар тұрғысынан қабылдай және 

талдай білетіндігін және оқушылардың 32%-ы сирек, 29%-ы кейде, 23%-ы жиі, 

16%-ы әрдайым жіберілген қателіктерді тез аңғарып,  оларды түзететіндігін 

анықтады.  Сонымен бірге, оқушылардың 28%-ы сирек, 26%-ы кейде, 24%-ы жиі, 

18%-ы әрдайым проблеманы шешу немесе оны пайдалану идеялары   туралы 

ерекше, стандартты емес, түпнұсқаны ұсына алатындығын және оқушылардың 

32%-s cирек, 29%-ы кейде, 24%-ы жиі, 15%-ы әрдайым өз болжамдарын түрлі  

жағдайда тексеруге тырысатындығын көрсетті. Сондай-ақ, оқушылардың 30%-ы 

сирек, 27%-ы кейде, 23%-ы жиі, 20%-ы әрдайым тың идеялардың маңыздылығын 

түсіндіре және дәлелдей алатындығын және оқушылардың 29%-ы сирек, 27%-ы 

кейде, 25%-ы жиі, 19%-ы әрдайым бақылау нәтижелерінен қорытынды жасай 

білетіндігін аңғартты. Оқушылардың зерттеушілік дағдылары бойынша  

қиындықтары анықталғаннан кейін мектеп психологынан соңғы алынған 

Гарднердің көпқырлық зияткерлік бойынша  тест нәтижелері талданылды. 

Оқушылардың қиындықтарына әсер еткен себептерді анықтау мақсатында сұхбат 

жүргізілді. Сұхбат қорытындысы негізінде оқушылардың күрделі ойлау 

дағдыларынан қиналуы оқушыларға зерттеушілік дағдыларын арттыратын 

арнайы клишелердің берілмеуінен, зерттеушілік дағдыларын артқандығын 

бақылау мақсатында рубрикалардың жеткіліксіз әзірленуінен, зерттеушілік 

дағдыларды арттыратын стратегиялардың жеткіліксіз қолдануынан екендігі 

анықталды. Сондықтан әдебиеттерден алынған деректер негізінде «Ситуациялық 

жағдай», «Мәселелі сауал» стратегиялары арқылы проблемалық оқыту 

қағидатына сай тапсырмалар әзірленді,  оқушылардың зерттеушілік дағдыларын 

арттыруға ықпал ету мақсатында клишелер әзірленді, оқушылардың зерттеушілік 

дағдыларын артқандығын бақылау мақсатында рубрикалар жасалды, зерттеу 

нәтижесі мен қорытындысын шығаруға көмектесетін формативті бақылау 

карталары қолданылды, рефлексивтік күнделік жүргізіліп, оқушылардың оқу 

сапасы қортындысын саралау арқылы зерттеудің тиімділігі мен ұтымдылығы  

зерделенді. 

V Зерттеудің қорытындысы 

Зерттеу жүргізудің тиімділігі оқушылардан диагностикалық мақсатта 

алынған нөлдік срез бен оқушылардың КО журналындағы соңғы тоқсан 
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қортындысын салыстыру арқылы бағаланды. Оқушылардың қолданылған 

стратегиялар мен олардың оқуларына әсері туралы пікірі мен оқушылардан 

алынған кері байланыс қорытындысы оқушылардың зерттеушілік дағдыларының 

диагностикалық тест барысынан анағұрлым дамығанын көрсетті. Нәтижелерді 

саралау оқушылардың зерттеушілік дағдысының 10 пайызға ілгерілегенін 

байқатты.  
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Аңдатпа 

Мақала авторы оқушының рефлексия жасау алу тәжірибесі арқылы метатанымдық қабілетін 

қалай дамытуға болатын тәжірибесімен бөліседі. Адамның өміріндегі жағдай оның ақпаратқа деген 

көзқарасымен анықталады: ақпаратты біреу ұсынады, біреу оны таратады, ал біреу оны жай ғана 

тұтынады. Ал бұл әрекет мектепте сабақта қалыптасады. Сабақта дамитын ортаны құрудың 

алғышарты – рефлексия кезеңі. Сабақта рефлексиялық іс-әрекетті ұйымдастыру өз алдына мақсат 

емес, саналы ішкі рефлексияға, заманауи жеке тұлғаға қажетті қасиеттерді дамытуға: тәуелсіздікке, 

кәсіпкерлікке және бәсекеге қабілеттілікке дайындық екенін ұмытпаған жөн. Біздің қазіргі әлемде 

мамандықтар тез өзгеріп отырады, ал қазіргі кәсіпқойлар ақпарат тасымалдаушысы емес, 

кеңесшілер, дизайнерлер, зерттеушілер ретінде көбейе бастады. Оларды сабақта үйрету керек. Егер 

біз қазір оқыту жүйесін өзгертпесек, онда болашақта бізді үлкен мәселелер күтіп тұр: біздің 
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университетті бітірген балаларымыз сұранысқа ие болмайды. Сипаттап отырған тәжірибенің 

жаңалығы - рефлексиялық дағдыларды дамыту үшін белгілі бір жүйе болу керек. Зерттеу 

барысында сабақта рефлексияны қолданудағы әлемдік тәжірибелер  зерттелді. Сабақтарда 

рефлексияны жүйелі қолдану оқушыларға зерттеу дағдыларын үйретуде мақсатқа жетуге 

мүмкіндік береді. Нәтижесінде келесі әрекеттер жасалды: рефлексияны кезең-кезеңмен қолдану, 

оқушылардың зерттеу дағдыларын дамытуға рефлексия әсерін бағалау құралдары ретінде қолдану. 

Зерттеу сабақтағы рефлексияның қажеттілігін көрсетті. 

 

Аннотация 

Автор статьи делится наработанным опытом, как развивать метапознание через рефлексивные 

практики учащегося. Положение в жизни человека определяется его отношением к информации: 

кто-то ее производит, кто-то распространяет, а кто-то просто потребляет. И это отношение 

формируется в школе на уроке. Обязательным условием создания развивающей среды на уроке 

является этап рефлексии. При этом очень важно помнить, что организация рефлексивной 

деятельности на уроке не самоцель, а подготовка к сознательной внутренней рефлексии, развитию 

необходимых современной личности качеств: самостоятельности, предприимчивости и 

конкурентоспособности. В нашем современном мире профессии стремительно меняются, и 

сегодняшние профессионалы уже не выступают в роли носителей информации, а все чаще в роли 

консультантов, дизайнеров, исследователей. Именно этому должны учить на уроках. И если мы 

сейчас не изменим систему своего преподавания, то в будущем нас ждут серьёзные проблемы: наши 

дети, закончив университет, не будут востребованы. Результаты проведенного исследования 

учителем на тему «Саморефлексия как процесс, способствующий развитию исследовательских 

навыков у учащихся на уроках истории», показали, что этапы рефлексии, присутствующие на 

протяжении всего урока невидимыми нитями, больше способствуют развитию ученика, чем 

монологу самого учителя перед учащимися. Новизна описываемого опыта заключается в том, что 

развитие у учащихся рефлексивных навыков должно быть системой. В ходе исследования был 

изучен опыт мировых практик применения рефлексии на уроках. Применение рефлексии на уроках 

как системы дает возможность достигнуть цели в обучении учащихся исследовательским навыкам. 

В результате были разработаны: поэтапное применение рефлексии как процесса, инструменты 

оценивания влияния рефлексии на развитие исследовательских навыков у учащихся. Исследование 

показало необходимость применения рефлексии на уроках. 

 
Abstract 

Author of the article is sharing with developed experience about the way how metacognition can be 

developed throughout reflective practice of a student. Position in human's life is determined by his attitude 

to information: someone produces it, someone spreads it, and someone consumes it. This very attitude is 

being formed during school lessons. The phase of reflection is the indispensable condition of creation a 

developing environment during the lesson. It is important to note that the organization of a reflective 

activity on the lesson - is not an end in itself, but preparation to conscious inner reflection, to the 

development of the necessary to modern personality skills: independence, enterprise and competitiveness. 

In our contemporary world, professions are constantly changing, and today professionals do not act vessel 

for information, more often they are acting as consultants, designers and researchers. Exactly this must be 

taught during lessons. So, if we do not change the system of teaching now, it will lead to the solid problems 

in the future such as, having graduated the university our children will not be in demand. The novelty of 

the described experiment lies in the fact that for the development of student's reflexive skills must be a 

system. The study examined the experience of world practices of reflection in the classroom. The usage of 

reflection in the classroom as a system makes it possible to achieve the goal of teaching students research 

skills. As a result, we have developed: a phased application of reflection as a process, tools for assessing the 

impact of reflection on the development of research skills in students. The study showed the need for 

reflection in the classroom. 

 

Чему и как учить – извечный вопрос в педагогике. Вот уже более десяти лет 

продолжаются реформы в казахстанском образовании. Но по-прежнему остаются 

белые пятна в системе обучения учащихся их педагогами, и одним из таких пятен 

смело можно назвать этап рефлексии на уроках. Одним из главных признаков 

отсутствия рефлексии как системы на уроках является затруднение у учащихся в 
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воспроизведении изученного ранее материала и в установлении взаимосвязи с 

новым.  

На уроках истории это означает изучение новых событий на основе ранее 

изученных. Проведенное исследование определило роль рефлексии в обучении 

учащихся исследовательским навыкам. 

Проблему развития рефлексивных процессов в своих работах обозначили 

такие ученые, как Л.С. Выготский, Д. Дьюи, Ж. Пиаже, определяя проблему 

рефлексии для развития мышления. Если ряд ученых выделяют роль рефлексии 

для практики учителя, то только отдельные из них изучают проблему обучения 

учащихся рефлексивным навыкам в процессе обучения. Так, В.В. Давыдов для 

решения обозначенной проблемы видит необходимость формирования у 

обучающихся целенаправленного формирования рефлексивных умений. Таким 

образом, был определен вопрос нашего исследования: как развитие 

саморефлексивных умений будет способствовать формированию 

исследовательских навыков у учащихся на уроках истории? 

Исследование проводилось с 2018 по 2019 год в Назарбаев 

Интеллектуальной школе физико-математического направления города Тараза, в 

которой обучаются 780 учащихся и работают 124 учителя. В работе 

использовались следующие методы исследования: наблюдение, фокус-группа, 

интервьюирование, опрос. Данные, полученные в результате опроса, 

обрабатывались статистическим анализом. Для определения результативности 

использования методов саморефлексии применялся анализ ответов по 

содержанию, который позволял выделить как хорошо усвоенные моменты, так и 

типичные ошибки; оценивание выступления проведенных исследований. 

В ходе проведения исследования на основе имеющегося научного опыта 

были разработаны подходы, которые способствовали решению обозначенной 

проблемы. В частности, ученые Уральского государственного педагогического 

университета Е.В. Прямикова и Н.В. Ершова предлагают 5 уровней рефлексивных 

«остановок» учителя с учениками на уроке, где для учащихся рефлексия 

становится средством преодоления препятствий в учебной ситуации и 

раскрытием их творческого потенциала. Адаптировав их к нашим условиям, 

применили в своей практике. Каждый уровень рефлексии должен быть прописан 

в поурочном плане учителя. 

Первый уровень рефлексии направлен на отражение эмоционального и 

рационального восприятия участниками образовательного процесса, 

происходящего на учебном занятии, и касается исследования чувств, эмоций и 

знаний, имеющих отношение к учебной деятельности. 

 Какие чувства, эмоции вы испытывали при выполнении этой работы? 

 Что удивило?  

 Рассердило?  

 Заставило усомниться? 

 

Второй уровень рефлексии сопряжен с индивидуальным осознанием 

собственного места в образовательном процессе и совместных усилий, с 

коллективным мироощущением при взаимодействии с другими учащимися. 
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 Что вам удалось сделать на данном учебном занятии? 

 Какую роль в группе вы выполняли? 

 Какой вклад в учебную деятельность вы внесли? 

 Какие трудности вы испытывали и как их преодолевали? 

 Чего удалось или не удалось сделать, достигнуть? 

 

Третий уровень рефлексии связывает теоретическое знание, приобретенное 

в результате выполнения учебных занятий, с исследованием его практического 

применения, соединение абстрактных понятий с действительностью. 

 Каково практическое значение полученного знания? 

 Как это знание может быть реализовано в жизни? 

 Какую пользу вам или окружающим может принести полученное знание? 

 

Четвертый уровень рефлексии касается знаний, умений, ценностей, 

полученных на учебном занятии. 

 С какими теориями, идеями, концепциями вы познакомились на учебном 

занятии, дайте им оценку? 

 Какие умения и навыки вы приобрели? 

 Как данные умения и навыки можно использовать в жизни? 

 Какие ценности были затронуты на учебном занятии? 

 Какое ваше отношение к данным ценностям? 

 

Пятый уровень рефлексии создает условия для размышления о качестве 

текущей образовательной деятельности и перспективах ее развития, о способах 

повышения ее эффективности и преодолении трудностей в процессе обучения и 

воспитания. 

 Что было наиболее удачным на сегодняшнем учебном занятии? 

 Что и как можно было сделать лучше? 

 Что следует учесть при подготовке к последующим занятиям? 

 С какой мыслью, проблемой вы покидаете урок? 1 

 

Для определения результативности развития у учащихся 

саморефлексивных навыков обучения на уроках использовалась формула 

расчета эффективности развития навыков каждого ученика: 

 𝝁𝒔𝒆 =
𝑲𝟎

𝑲𝒏 
∙ 100% 

где μse – коэффициент эффективности работы учащихся (%), K0 – 

количество критериев, достигнутых одним учеником, Kn – количество 

критериев, достигнутых всеми учениками 2. 

Критерии эффективности были разработаны в соответствии с оцениванием 

уровня развития исследовательских навыков, что включает демонстрацию 

владения терминологией; извлечение пользы из своего и чужого опыта; 

определение взаимосвязи между прошлыми и настоящими событиями; 

критическое отношение к тому или иному факту.  
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В результате проведенного исследования у учащихся были сформированы 

следующие исследовательские навыки:    

 планировать и осуществлять поисково-исследовательскую деятельность;  

 прорабатывать значительное количество литературы, статистических 

данных; 

 обобщать и систематизировать имеющуюся информацию, определяя 

последовательность этапов деятельности; 

 контролировать логику развертывания своей мысли (суждения); 

 осуществляя анализ ситуации, вставать на позиции разных 

«наблюдателей», видя противоречия. 

В ходе исследования были получены следующие результаты: 

1. В фокус-группах, где использовалась саморефлексия как система, 

коэффициент эффективности работы увеличился на 50%. Качество знаний 

учащихся в экспериментальной группе в среднем увеличилось на 25%. Было 

отмечено, что 95% учащихся в классе выборки полностью достигли всех целей 

обучения. 

2. Данные, собранные в ходе опроса фокус-групп, показали, что применение 

методологии саморефлексии способствует выполнению исследовательских 

заданий учащимися.  

3. Основными трудностями в применении методов саморефлексии на уроках 

учителя являются недостаточное владение методикой проведения саморефлексии 

(70%), трудности в формулировании заданий на развитие саморефлексивных 

навыков (40%), трудности в распределении времени в поурочном планировании 

(47%), трудности в оценивании влияния саморефлексии на развитие 

исследовательских навыков обучения (15%).  

4. Были установлены стратегии повышения эффективности применения 

саморефлексии на обучение:  

1) освоение методологии применения саморефлексии путем 

самообразования и посещения мастер-класса;  

2) использовать методы саморефлексии как систему на каждом этапе урока; 

3) включать этапы саморефлексии в поурочное планирование;  

4) использовать в процессе оценивания два направления: оценивание 

процесса – обсуждения и групповой работы через взаимооценивание и 

самооценивание, и оценивание результата – отчета и презентации.   

Таким образом, в ходе исследования были определены две основные 

стратегии повышения эффективности применения саморефлексии: 

самообразование учителей, использование при планировании алгоритма 

саморефлексивной деятельности, эффективное среднесрочное планирование и 

двухэтапное оценивание учащихся (оценивание процесса и оценивание 

результата).  

В заключение можно утверждать, что рефлексивные процессы должны 

регулярно пронизывать всю деятельность обучающихся и стать педагогической 

целесообразностью учителя на уроке. С этой целью учитель должен у учащихся 

формировать и развивать рефлексивные умения.  
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Результаты исследования демонстрируют весомое влияние формирования у 

обучающихся рефлексивных умений не только на развитие исследовательских 

навыков, но и на обучение в целом. 
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КАЗАХСТАН 
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даму. 

 

Ключевые слова: развитие рефлексии, профессиональная поддержка, анализ планирования, 

преподавания и оценивания, непрерывное развитие. 

 

Keywords: development of reflection, professional support, analysis of planning, teaching and assessment, 

ongoing development. 
 

Аңдатпа 

Бұл зерттеудің мақсаты мұғалімдердің рефлексиялық дағдыларын дамытуға бағытталған мұғалімнің 

кәсіби дамуын қолдау  тренерлерінің көрсеткен кәсіби қолдауының әсерін анықтау. Зерттеу аясында соңғы 

үш жыл ішінде сабақты бақылау, сауалнамалар және фокус-топтардағы мұғалімдермен сұхбаттар 

өткізілді. Жүйелі кәсіби қолдау мұғалімнің рефлексия дағдысын дамытуға және кәсіби дамуын  бағыттауға 

мүмкіндік береді. Нәтижесінде әдістеме бірлестіктерінің жетекшілеріне арналған нұсқаулық және 

мұғалімдердің біліктілік деңгейіне сәйкес арналған жеке бағыт кұралы жасалды. 

 

Аннотация 
Целью данного исследования является определение влияния профессиональной поддержки тренеров по 

профессиональному развитию  на развитие навыков рефлексии учителя. В рамках исследования в течении 

последних трех лет проводились наблюдения уроков, опросы и интервью фокус-группы учителей. 

Системная профессиональная поддержка позволяет развить навык рефлексии учителя и направлять его 

профессиональное развитие. В результате были разработаны  методические рекомендации для 

руководителей МО  и индивидуальный маршрут  профессионального развития учителя по 

квалификационным уровням.  

 
Abstract 

The purpose of this study is to determine the impact of professional support which is done by support trainers on 

the development of teacher reflection skills. Within the framework of the research, lesson observations, survey 

and focus group interviews of teachers have been conducted for the last three years. Systematic professional 

support allows developing the teachers’ reflection skill and guiding their professional development. As a result, 

methodological recommendations for Heads of Departments and an individual handbook for teachers were worked 

out according to their qualification levels.  

 

The modern world makes new demands on the education system. In accordance 

with them, cardinal changes are taking place in curriculum, teaching methods, and 

means of assessing students' achievements. All these factors change the requirements 

for teachers, as they are, according to Strong, "a core figure in improving the practice of 

schools and ensuring the success of student learning." The teacher needs to constantly 

improve professional competence, including professional development, readiness for 

innovations, ability to adapt to constant changes in the educational environment and 

development of creativity. The key to success in the professional practice of each teacher 

is a pedagogical reflection. A modern teacher should be able to analyze his/her own 

professional teaching and predict the results of their influence on the student in the 

learning process. 

A new system of providing professional support to teachers in their development 

has been used among NIS schools, since September 2016. This support is provided by 

support trainers who have been trained at the Center of Pedagogical Measurement. 

Teachers’ Appraisal, which takes place every three years, becomes a tool for assessing 

the teacher’s skill level. The given instrument of motivation encourages them to analyze 

their professional competencies and identify areas to enhance professional development 
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in order to achieve the goals that were set with students (Hargreaves, 2000, p. 151). 

While creating a system to support teachers’ professional development, approaches to 

adult education were taken into consideration that has been developed by M. Sh. 

Knowles and other researchers since 1970. 

The presented support system includes the following steps: 

-setting of the SMART goal for the academic year in accordance with the needs of 

the school, areas for development identified by the teacher while diagnosing SWOT 

analysis; 

-providing written feedback / lesson observation feedback focused on four areas: 

planning, teaching, assessment and comprehensive analysis of the lesson; 

-formative assessment given on the teacher's reflective report. 

Teachers’ professional development trainers help to develop the reflective skills in 

the process of interpersonal communication, which is confirmed by the works of I.A. 

Zimnyaya. 

Reflection is interpreted, as an integral mental process, which manifests in the 

ability to reflect on your own consciousness and reflect on other people’s consciousness, 

the progress and result of your own activity [Zimnyaya I.A., 2001]. 

In the first year of the Teacher’s appraisal, training was conducted with the Heads 

of the Departments, because they worked directly with the teachers as well as with the 

teaching staff to familiarize them with the requirements for professional development 

and the peculiarities of the Teacher’s Appraisal. Teachers’ SMART goals were 

formulated and lesson observations were made; however, according to independent 

assessment of reflective reports that was given by experts of the Center for Pedagogical 

Measurement revealed that teachers were lack of reflective skill. This fact prompted 

research on the topic “How to support teachers contributes to the development of the 

teacher’s reflection skills for analyzing and identifying difficulties in their own practice 

and finding ways to overcome them.” 

The research methodology included quantitative (data on the number of reflective 

reports that meet qualifying requirements) and qualitative (data from the focus group) 

approaches, as well as a literature review, methods of statistical analysis and interviews. 

Statistical analysis is a survey conducted with teachers who have completed school 

courses (specific courses for teachers who take Teacher’s appraisal). 

Professional support practice can be correlated with general reflective skills 

[Vostroknutov S.I. 2008. № 3 (56) .с. 3–9.]: 

 
Table 1. Correlation of general reflexive skills and stages of professional support 

№ General reflective skills Stages of professional support 

1 The ability to set realistic goals that is a basis 

for assessing the effectiveness of own  

professional practice 

The formulation of teachers’ SMART 

goals for the academic year 

2 Adapt, supplement or modify the plan, forms 

and methods of work in accordance with 

specific situations in order to achieve optimal 

results 

Making changes into lesson plans based on 

written and oral feedback focusing on four 

areas: planning, teaching, assessment and 

comprehensive analysis 

3 predict the consequences of own  professional 

teaching, implementation of control and self-

Keeping a reflective diary, writing a 

reflective report at the end of the school 

year 
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control, be aware of the results of teaching 

practice, 

self-critical attitude to it; assess and 

summarize the experience of own  practice 

and apply colleagues’ experience in  practice  

 

Thus, following this algorithm, there is a gradual development of the teacher's 

reflection skill, which contributes to professional development. 

In the framework of the research, at the end of the first year, in order to identify 

the teachers` reflective skill, a survey of focus groups (10 teachers) was conducted. The 

survey included 7 questions: 

1. What was difficult in formulating the SMART goal - the diagnosis of own 

practice, its formulation, its justification, and search for tools for implementation? 

2. What stages did you go through to reach the SMART goal? 

3. How the SMART goal was reflected in your lesson plans for different aged 

groups? Is it possible to divide it into levels?  

4. Could your colleagues’ feedback help you to enhance the lesson? 

5. Have your lesson plans been changed in the second half of the year? 

6. What did you learn as a teacher this school academic year? 

7. What difficulties have you found? 

Analysis of the data showed that the majority of teachers had difficulties at each 

stage of the SMART goal formulation; there was no understanding of its implementation 

in the classroom, taking the age needs of students into account; the teachers were 

unaware of the fact that using various instruments to achieve the SMART goal is 

considered to be an action research at the same time. The feedback from colleagues was 

not entirely effective, since the sequence of the procedure for attending the lessons was 

not maintained and the feedback was not always constructive. However, a positive point 

was their attempt to think about their practice, identify problems and understand the 

meaning of the SMART goal for their development. 

During the second academic year, 2017-2018, within the framework of research, 

special courses were held for all teachers, where they had the opportunity to reflect on 

their professional competencies, to determine the stages of professional development. 

Conducting a half-year review with a presentation of their SMART goal (whether it was 

reached or not) and writing a reflective report contributed to the development of 

reflective skill. Feedback given on lesson observations and reflective report played a 

significant role. Independent assessment showed an increased level of reflective reports, 

however, the ratio of the number of reports that received high scores and the number of 

teachers who took the Teachers’ Appraisal forced us to deepen our work on the 

development of reflective skills. 
Fig.1. Diagram of the ratio between the number of teachers’ who took Teachers’ Appraisal and 

the number of reflective reports that were assessed by an independent committee 
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To identify the progression in the development of reflective skills, the focus 

group’s survey was conducted again, which included the same questions as the last year. 

The analysis of new data showed progress in teachers' understanding of the SMART 

goal structure identifying areas of development; a methodical library was prepared for 

teachers in studying theoretical material for selecting tools to implement the SMART 

goal in the classroom, taking into account the age needs of students; the topic of the 

research should be related to SMART goal. Colleagues’ feedback was improved as there 

was a connection between feedback of planning and teaching.  That is to say, teachers 

took into account their peers’ feedback; hence they could reinforce their teaching.  

Keeping a reflective report for the half year pushed teachers to reflect on their own 

practice during this period and determine further actions. 

During this academic year, 2018 -2019, there was a decision to continue training 

for Heads of Departments since two trainers cannot conduct qualitative lesson 

observations of all teachers, provide them with an effective feedback, and track progress 

in the development of their reflective skills. The training of the Heads of Departments 

also pursued the goal as to standardize the requirements of the lesson, encourage them 

to reflect on the practice of the department, to determine the direction of its further 

development in a professional way. 

Based on this situation, the trainers decided to use the interview at each stage of 

the teacher’s support system, to develop the reflective skills. The interview consisted of 

4-5 questions that contributed to teachers’ and the Heads’ of the Departments awareness 

about teaching practice. 

 
Table 2. Questions to Heads of the Departments for each of the stages of professional support 

№ Stage Questions 

1 Setting of SMART 

goals 

1. Did you analyze the students’ results in your subject for the year? 

2. What areas of development have you identified? 

3. Did they coincide with the recommendations in the IML 

(instructional methodical guidelines)? 

4. What are the school needs for your subject? 

5. Have you done an analysis of previous SMART goals? Do the 

identified areas for development coincide with them? Is it possible to 

deepen or expand them? 
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6. What level of mastering will you apply for the next Teacher’s 

Appraisal? 

7. Does your SMART goal meet the requirements of that level? 

8. Is it SMART? 

2 Lesson observation 

focused on 

"Planning" 

1. How will the continuity of the topic in the lesson be implemented? 

2. Has the relationship between the planned tasks, the learning 

objectives and the expected results been taken into account? 

3. Is the choice of resources and teaching methods justified? 

4. Do planned forms of assessment contribute to the development of 

students' abilities? 

5. How is the SMART goal reflected in the lesson planning? 

3 Lesson observation 

focused on 

"Teaching" 

1. Have you reached the goal of the lesson? 

2. Have you achieved your learning objectives? 

3. Are students provided with learning objectives and assessment 

criteria for permanent use? 

4. How do you rate students’ progress? 

5. What abilities of students do you develop in this lesson? 

6. How did the tasks contribute to this development? 

7. How is differentiation carried out? 

8. What resources were used? 

9. What is the rationale for using these resources? 

4. Reflective report 1. How do you justify choosing this particular lesson? 

2. How is conceptual learning carried out in this lesson? Do you 

consider students’ abilities and needs? How will all students be 

involved? 

3. What are the key points of the lesson you consider while planning? 

How do you establish a relationship between them for a successful 

lesson? 

4. Do you analyze the strengths and weaknesses of teaching? Are 

they successful and effective? 

 

Thus, the work carried out in the current year was aimed at developing teachers` 

reflective skill through interaction in the period of formulating the SMART goal, lesson 

observations, collaborative planning, conducting half-year and a year reviews and 

writing reflective reports. 

The third survey of a focus group, based on the same questions, showed a 

significant progress in the development of reflective skills. The model of professional 

development in Nazarbayev Intellectual Schools is based on the constant reflection of 

the teacher, and it meets the requirements of the time. According to M. Wallace, 

reflective model training reflects the specifics of a teacher’s professional practice: “The 

reflective component in a teacher’s work objectively arises from the fundamental 

inability to create a kind of universal reference book with ready-made tips and 

recommendations for all occasions. The educational process is so dynamic, changeable, 

and it is impossible once and forever to master all the secrets of pedagogical work. The 

fact that it works today, tomorrow may be insufficient or even unsuitable. For this 

reason, teaching by its nature is creative, and the teacher is a reflective professional who 

continuously analyzes his/her work” [Wallace, M. Training Foreign Language Teachers. 

– Cambridge University Press, 1991 p. five.]. 
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Professional support ensures success in the formation of reflective skill, while 

taking into account the individual experience of each teacher. Its understanding and 

transformation becomes the driving force in professional development. 
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Аңдатпа 

Мақалада Шығыс Қазақстан облысы мектеп мұғалімдерінің тәжірибелеріне Сабақты зерттеу 

тәсілін енгізуідің кәсіби дамуына ықпалы туралы зерттеу жұмысының нәтижесі ұсынылған. 

Зерттеудің әдіснамалық негізі ретінде акмеология мен андрагогика саласы қарастырылған.  

 Сабақты зерттеуге қатысу мұғалімнің жеке тұлға ретінде оқу-танымдық қызметінде өзін-өзі оқыту, 

өзін-өзі жетілдіру және ынтымақтастықта жұмыс жасай білу дағдыларын қалыптастырудағы 

мұғалімнің кәсіби дамуына әкелетін зерттеу нәтижелері көрсетілген.  

 

Аннотация 

В статье представлены результаты исследовательской работы о влиянии внедрения метода 

Исследования урока на профессиональное развитие учителей школ Восточно-Казахстанской 

области.  Методологической основой исследования является область акмеологии и андрагогики. 

Показаны результаты исследования участия учителей в Исследовании урока, приводящие  к 

формированию навыков самообразования, самосовершенствования и умения работать в 

сотрудничестве в учебно-познавательной деятельности учителя как личности, ведущие к его 

профессиональному росту.   
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225 
 
 

The article presents the results of research work about the impact of Lesson Study on the teachers’ 

professional development in East Kazakhstan region.  The methodological basis of the research is the field 

of acmeology and andragogy. 

The results of teachers' participation in Lesson Study is given, which leads to  form    self-education, self-

improvement skills  and the ability to work in cooperation in the educational and cognitive activity as a 

person, leading to his professional growth. 

 

«Ұстазы жақсының – ұстамы жақсы» дегендей, оқушылардың деңгейі де 

бірінші кезекте мұғалімнің кәсіби деңгейімен байланысты (Дж.Хэтти) [3]. 

Динамика мен өзгерістерге толы бүгінгі күні әр педагогтің негізгі мақсаты – өз 

кәсіби деңгейін үнемі дамытып отыру. Ал бұл жұмыстың ең тиімді әрі қолжетімді 

түрі ол – бірлесіп сабақты зерттеу.  

Мектептерде Lesson Study-ді жүзеге асыру үшін құрылған зерттеуші 

топтарын әр мұғалімнің кәсіби өсуіне себеп болатын шағын қоғамдастықтың 

бастауы деуге болады, өйткені мұғалімдер оқу сапасын арттыру үшін белгілі бір 

тәсілді қалай дамытуға болатындығын анықтап, бірлесіп жоспарлайды, 

қадағалайды, бірлесіп сабақты талдайды және өз тәжірибесін жақсарту үшін 

келешек қадамдарын айқындайды. Сабақты зерттеудің басты мақсаты – 

оқушыларға білім алуға көмектесу және топ мүшелерінің кәсіби дамуына 

ықпал ету (Dudley, P. 2011). Онымен қоса, Фернандез және Йошида айтқандай, 

Сабақты зерттеу – мұғалімнің білім мен біліктілігін арттыратын құрал ғана емес, 

сонымен қатар, мұғалімдік мамандықтың білім базасын жетілдіретін тәсіл болып 

табылады [5]. 

2016 жылдан бастап Шығыс Қазақстанның көптеген мектеп мұғалімдері өз 

жұмысын сабақты зерттеу топтарына негіздей бастады. Зерттеу топтары үздіксіз, 

тұрақты түрде өзін-өзі реттейтін, өзін-өзі басқарып, өз әлеуеттерін өздігімен 

дамытатын орта қалыптастыруда. Осыған орай бұл үдерістің мектеп 

мұғалімдерінің кәсіби дамуына ықпалын анықтау үшін «Сабақты зерттеу тәсілін 

өз тәжірибесіне енгізу мұғалімнің кәсіби дамуына қалай ықпал етеді?» деген 

сұрақпен зерттеу жұмысын бастауды ұйғардық. «Сабақты зерттеу» тәсілі 

мұғалімдердің кәсіби дамуына қаншалықты әсер ететінін айқындау үшін олардың 

Сабақты зерттеу циклына қатысуын қарастырып,  болжаулы сызбасын жасадық. 

Бұл сызба арқылы Сабақты зерттеу тәсілін өз тәжірибелеріне енгізу барсында топ 

мүшелерінің қарым-қатынасқа түсе білу, тиімді жоспарлай алу,  өз әрекетіне 

рефлексия жасай білу және әріптесіне сыншы дос бола алу сияқты қабілеттерін 

дамыту мүмкіндіктерін қарастыруды басшылыққа алдық.  

Зерттеуіміздің әдіснамалық негізі ретінде кемелденген адамдарға өмірде 

және мамандығында өз орнын табуға қол жеткізуге, басқа адамдарға қуаныш пен 

септігін әкелетін өз еңбектерінің жемісін көруге көмектесетін акмеология мен 

андрагогика саласын қарастырдық. Акмеология теориясы адамның дамуында 

өтетін маңызды саты – кемелдену сатысының ерекшеліктерін жан-жақты 

көрсетеді. Мұндай адамға көмектесу үшін, теорияны да, әдісті де оның өзінің 

қолына беру керек. Ал, андрагогика теориясында, «Андрагогика» – оқу қызметінің 

ересек адамды оқытудың жалпы заңдылықтарын және кәсіби педагог тарапынан 

бұл басқару ерекшеліктерін ашып көрсететін оқыту теориясының бір тарауы. 

Яғни, бір жерде білімдік мақсатпен жиналған ересек адамдардың субъектілік 

ортақ қасиеттеріне ие екенін білдіреді. Оларда бірлескен жұмыста жинақталған 
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ортақ құндылық – мағыналық өріс, тәжірибе, ұқсас көңіл-күй жайы қалыптасуы 

қажет екендігі айқын [1, 41 б.]. 

Қазіргі заманғы андрагогикалық тәжірибені ұйымдастыру әдістерінің бірі – 

ол орта мектептерде мұғалімдердің  бірлескен Сабақты зерттеу топтарын құру. 

Сонда әр топ мүшесі  андрагог рөлінде қызмет атқарып жатқанын көре аламыз. 

Андрагог үшін дұрыс таңдалған кәсіби ұстаным мен білімдік стратегияның 

көрсеткіштері болатындар: 

- топ мүшелерінің жұмысқа ішкі жан-дүниесімен кірісуінің дәрежесі; 

- бірлескен жұмыста бүкіл кезеңі бойында танымдық белсенділіктің 

тұрақтылығы; 

-топ мүшелерінің арасында қалыптасатын жағымды психологиялық қарым-

қатынас; 

- бірлескен рефлексивті қызметтің өнімділігі; 

- бірлескен жұмыста кәсіби ұстанымына ынта мен құрмет көрсету [1, 47 б.]. 

Сонымен, үздіксіз білім беру ұғымында ересектерді оқытудың теориясы мен 

методикасын зерттейтін акмеология мен андрогогика ғылымдары мектеп 

мұғалімдерінің бірлескен зерттеу мақсаттарына негізделген үдерісін 

тұжырымдауға және жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Туындаған мәселені 

зерттеу үшін сандық және сапалық дерек жинау түрлері қолданылды. Оның 

ішінде, рефлексивті сұхбат, сауалнама, бақылау. 

Зерттеу 2016–2019 жылдар аралығында жүргізілді. Зерттеуімізге Шығыс 

Қазақстан облысы бойынша жетекші мектеп пен серіктес мектептерде «Сабақты 

зерттеу» тәсілі енгізіліп, ұйымдастырып жатқан зерттеуші топтардың 

тәжірибелерін бақылау және онлайн сауалнама арқылы зерделедік. Сауалнамаға 

Өскемен қаласының – 3, Зайсан ауданының – 4, Тарбағатай ауданының – 4, Катон-

Қарағай ауданының – 1, Күршім ауданының – 2 және Ұлан ауданының – 3 

мектебінің зерттеу топтары қатысты. Зерттеу сұрағымызға байланысты 2016–

2017 оқу жылында мектептерге жіберілген бастапқы желілі сауалнама, бетпе-бет 

кездесу барысындағы сұхбаттасу және бақылау арқылы мұғалімдердің ынта 

деңгейлері мен көзқарастырын анықтауға мүмкіндік болды. Алған деректер 

зерттеу тақырыбының өзектілігін дәлелдеді.  

Зерттеуге қатысқан 67 респонденттің төмендегідей қиналатын мәселелері 

анықталды: 

 бірлескен командалық жұмысқа қатысуы – 59 (88%); 

 бірлесе жоспарлауда – 57 (85%); 

 бақылаушы рөлін атқару – 65 (97%) 

 бірлескен талдау – 63 (94%); 

 рефлексия жасауы – 60 (90%); 

 сыншы дос ретінде кері байланыс беру – 51 (76%).  

Аталған мектептер ішінде зерттеуіміздің фокусы ретінде өз мектебінде 

5 зерттеу тобы арқылы 20 мұғалімді қамтыған О. Бөкей атындағы №44 мектеп-

лицейін қарастырдық. Фокус ретінде белгіленген мектептің 20 респондентінің 

жауабын бастапқы мониторинг ішіндегі іріктеуден өткіздік. Нәтижесінде 20 

мұғалім ішінен 85% – бірлескен талдау және рефлексия жасаудан, 80% – 

бірлескен командалық жұмысқа қатысудан, 75% – бірлескен жоспарлау және 
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сыншы дос ретінде кері байланыс беруден, ал 60% – бақылаушы рөлін атқарудан 

қиналатыны анықталды. Осы айқындалған көрсеткіштердің негізінде аталған 

мектепте үш жыл көлемінде зерттеу жүргізілді.  

2016–2019 оқу жылы жүргізілген зерттеуіміздің нәтижелері бойынша, 

«кәсіби тәжірибемнің дамуына әсер етті» сұрағында берілген «бірлескен 

командалық жұмыс, бірлескен жоспарлау, бақылаушы рөлін атқару, бірлескен 

талдауға қатысу, рефлексия жасау және сыншы дос ретінде кері байланыс бере 

алу» көрсеткіштерінен 3%-ға дейін өсуі байқалды (1-кесте). 
 

1-кесте.  фокус тобының үш жыл аралығындағы көрсеткіштері 

 2016–2017 

оқу жылы 

2017–2018 оқу 

жылы 

2018–2019 оқу 

жылы 

Өзгеріс  

бірлескен командалық 

жұмысқа қатысуы 

15% 17% 18% 3% 

бірлесе жоспарлауда 20% 21% 23% 3% 

бақылаушы рөлін атқару 19% 21% 22% 3% 

бірлескен талдау 10% 12% 14% 4% 

рефлексия жасауы 10% 13% 14% 4% 

сыншы дос ретінде кері 

байланыс беру 

5% 7% 8% 3% 

Қорытынды орта 

көрсеткіш 

13% 15% 17% 3,4% 

 

Жоғарыдағы кестеде көрсетілген қорытынды сауалнаманың негізінде 

Сабақты зерттеудің циклына қатысқан әр топ мүшелерінің кәсіби тәжірибелеріне 

тікелей әсері бар екенін көре аламыз.  

Ал сапалық дерек бойынша, біріншіден, 20 мұғалімнен алынған сұхбаттарды 

зерделегенде,  Сабақты зерттеу арқылы мектептің кәсіби қоғамдастық аясында 

бірлесіп жұмыс жасауда ынтымақтастық деңгейлерінің өзгергені байқалды. 

Мысалы, зерттеуші мұғалімнің берген рефлексивті сұхбатында «...қазір жағымды 

ынтымақтастықта бірлесе оқыту мен оқу үдерісінде туындаған 

кемшіліктерімізді бірге жоюға, зерттеуге ат салысудамыз. Ең бастысы, бір-

бірімізге деген сенімділігіміз арта түсті...» туралы айтты.  

Екіншіден, зерттеуімізге қатысқан жетекші мектептердің зерттеуші топтары  

өз тәжірибелеріне енгізіп жатқан педагогикалық тәсілдің  нәтижелерін «Педагог-

новатор» Республикалық ғылыми-әдістемелік журналына жариялады. Баспаға 

шыққан мақалалардың ішінде « ... Бірлескен командалық зерттеу барысында бір-

бірімізге қолдау көрсетіп, бір-бірімізді оқыту арқылы жеке кәсіби дамуымызға 

септігі мол болды. Алдағы уақытта .... жұмыстарды ынтымақтаса отырып, 

бірігіп жүргіземіз деген шешімге келдік...» деген ой-қорытындылары орын 

алды [4]. 

Жоғарыда аталған сандық және сапалық деректердің негізінде мектепішілік 

кәсіби қоғамдастықта ұйымдастырылып жатқан сабақты зерттеу үдерісін Байтон 

мен Саймонстың ынтымақтастық моделі сызбасына салатын болсақ, төмендегі 

кесте шығады (2-кесте) [2, 11 б.].  

 
2-кесте.  Байтон мен Саймонстың ынтымақтастық модель сызбасы 
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Ынтымақтастық 

деңгейлерінің өзгеруі 

Ынтымақтастық 

моделдері 

Зерттеуші топ 

 

Ынтымақтастықтың 

төменгі деңгейі 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ынтымақтастықтың 

жоғары деңгейі 

Сабақты бірлесіп 

жоспарлау 

Жауапкершілікті тең дәрежеде атқарады, 

мұғалімдер оқу тобы негізгі жұмыстарының 

әртүрлі мазмұнына (кезеңдеріне) жауапты 

Бірлесіп бақылау Сабақты бақылауда бақылаушыға толық 

жауапкершілік жүктеледі 

Сабақты бірлесіп 

талдау 

Жауапкершілікті тең дәрежеде атқарады,  

мұғалімдер оқу тобы негізгі жұмыстарының 

әртүрлі мазмұнына (кезеңдеріне) жауапты 

 

 

Командалық моделі 

Жауапкершілікті тең дәрежеде атқарады. 

Команда мүшелері бірлесе жұмыс істеудің 

барлық мүмкіндіктерін қолданады: бірлесе 

жоспарлайды, жоспарды жүзеге асырады, 

оны бағалайды. Яғни, команданың бірлесе 

жұмысы сабақ басталмай жатып жүзеге аса 

бастайды.  

 

Сызбада көрсетілген ынтымақтастық моделінің жоғарғы деңгейінде жұмыс 

жасау үшін, ең бастысы, мұғалімдерге бір-біріне деген сенімділік, шынайлық, 

нақтылық, ашықтық және жасалған қадамдарға әр уақытта баға бере отырып, 

рефлексия жасаулары қажет. Сонымен қатар, сабақты зерттеудің әрбір қадамы 

мұғалімнің жеке кәсіби дамуына тікелей әсері бар екені дәлелденді.   

Сабақты зерттеуге қатысу мұғалімдердің тәжірибесін, тәжірибе туралы 

түсінігін және тәжірибе жүргізілетін жағдайды түсінуін өзгертеді. Адам 

тұлғасының даму үдерісі бүкіл өмір бойы тоқталмайды. Осыған сәйкес оның жан-

жақты қарым-қатынасқа түсе алуға бейімділігі, өзін-өзі бағалау дағдылары өмір 

бойы қалыптасады және дамиды. Адамның басқа адамдармен қарым-қатынас 

тәжірибесі неғұрлым көп болса, ол тұлға ретінде өзі туралы соғұрлым көбірек 

ақпарат алады, өмірлік тәжірибесінде өзі жайындағы ойларын басқалардың 

пікірлерімен байланыстыруына тура келеді. 

Ересектер білімі – бұл тек құқық емес, бұл – ХХI ғасырға  есік ашатын кілттің 

бірі. Мұндай білім белсенді азаматтық ұстанымның нәтижесі және қоғам өміріне  

жан-жақты қатысу үшін жасалған  жағдай болып табылады. Р. Эмерсон 

айтқандай, бірлескен еңбек адамдарды жандандырып, тау қопартуға жетелейді, ал 

жалғыз оған жету – сирек кездесетін жағдай.  

«Сабақты зерттеу» тәсілі – мұғалімнің жеке тұлға ретінде оқу-танымдық 

қызметінде өзін-өзі реттеу:  өзін-өзі оқыту, өзін-өзі дамыту және өзін-өзі 

жетілдіру дағдыларын қалыптастырудағы, яғни мұғалімнің кәсіби дамуына 

әкелетін жолдарының бірі екенін анықтай алдық. 
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ЭФФЕКТИВНЫ ЛИ ИГРОВЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 

ВОВЛЕЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 8-х КЛАССОВ  

НА УРОКАХ ФИЗИКИ И МАТЕМАТИКИ? 
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Назарбаев Интеллектуальная школа ХБН, г. Актау 

КАЗАХСТАН 
 

Түінді сөздер: оқу процесі, оқыту, ойын техникасы мен әдістері, уәждеме, оқушының қатысуы 

 

Ключевые слова: процесс обучения, преподавание, игровые приемы и методы, мотивация, 

вовлечение учащихся, познавательная активность 

 

Keywords: learning process, teaching, game techniques and methods, motivation, involvement of students, 

educational activity 

 

Аңдатпа: 

Бұл мақалада математика және физика сабақтарында ойын әдістері мен оқыту әдістерін 

қолданудың тиімділігі туралы айтылады. Мақалада пәнге деген танымдық қызығушылықты 

дамытуға және студенттерден білім алуға ынталандыруға ықпал ететін ең перспективалы 

ойындарды анықтау бойынша зерттеу нәтижелері келтірілген. 

 

Аннотация: 

В данной статье рассматривается вопрос об эффективности использования игровых приемов и 

методов обучения на уроках математики и физики. Статья знакомит с результатами исследования 

по выявлению наиболее перспективных игр, способствующих развитию познавательного интереса 

к предмету и мотивации к приобретению знаний у учащихся.  

 

Abstract: 

His article addresses the issue of the effectiveness of the use of gaming techniques and teaching methods in 

mathematics and physics lessons. The article introduces the results of a study to identify the most promising 

games that contribute to the development of cognitive interest in the subject and motivation to acquire 

knowledge from students 

 

В педагогической практике каждый учитель сталкивался с проблемой 

снижения мотивации к обучению. Скучный урок, неинтересная тема, монотонный 

учитель и однообразные задания рассеивают внимание учащихся. Нет мотивации 

к обучению – нет и интереса, нет и активной деятельности на уроке. Математика 

и физика относятся, по мнению учащихся, к строгим и точным наукам, где нет 

место играм. Цифры, формулы, доказательство теорем, решение аналитических и 

графических задач и однообразные упражнения способствуют снижению 

интереса у учащихся не только к предмету, но и к процессу обучения в целом. 

Анкетирование‚ проведенное среди учащихся 8-го класса‚ выявило желание 
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школьников разнообразить уроки математики и физики игровыми моментами. 

Такое решение школьников можно понять, так на данный момент таковы 

потребности учащихся среднего возраста. По мнению психологов, самым 

сложным является средний школьный возраст, где подросток начинает 

подвергать сомнению всё, что говорят и делают взрослые. А это в свою очередь 

очень негативно влияет на его вовлеченность в учебный процесс и успехи в 

процессе обучения. Аналогичные проблемы в нашей педагогической практике и 

определили цель исследования.  

Цель исследования – активизировать познавательную деятельность 

учащихся 8-го класса на уроке и помочь ученику учиться с интересом за счет 

использования игровых методов и приемов. Для достижения поставленной цели 

были определены следующие задачи: 

1. Определить наиболее эффективные игровые методы и приемы. 

2. Провести сравнительный анализ результатов. 

3. Выявить преимущества и недостатки использования игровых 

методов обучения. 

Для решения поставленных задач были применены следующие методы 

исследования: 

1. Теоретический анализ литературы, относящейся к содержанию 

исследования. 

2. Анкетирование учащихся с использованием опросников по заранее 

составленным вопросам. 

3. Интервьюирование отдельных учащихся. 

4. Горизонтальное и вертикальное планирование уроков. 

5. Наблюдение уроков коллег за ходом учебного процесса с 

предоставлением конструктивной обратной связи. 

6. Анализ итогов учебной деятельности учащихся и статистическая 

обработка результатов исследования.  

     На первом этапе исследования фокус-группа после анализа 

соответствующей литературы по теме исследования решила использовать на 

уроках 4 вида игр: 

1. ИКТ-игры. 

2. Ролевые игры. 

3. Интеллектуальные игры. 

4. Логические игры. 

На втором этапе исследования было проведено горизонтальное и 

вертикальное планирование уроков совместно с коллегами . Были рассмотрены 

планы уроков коллег, где с учетом психологических особенностей учащихся 

класса отобраны соответствующие игры. Также с коллегами было решено 

провести серию интегрированных уроков. После серии проведенных уроков 

решили провести опрос и интервьюирование учащихся по заранее составленным 

вместе с коллегами вопросам. 

Результаты анкетирования: 

1. На каком этапе урока, по вашему мнению, лучше проводить 

активити? 
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Начало урока 50% 

Середина урока 40% 

Конец урока 10% 

2. Какой из перечисленных видов активити, наиболее полезен на уроке? 
Ролевые игры 10% 

ИКТ 50% 

Логические игры 20% 

Интеллектуальные игры 20% 

3. Как часто вы бы хотели использовать активити на уроках? 
Каждый урок 65% 

Раз в неделю 30% 

Один раз четверть 5% 

 

В исследуемых классах уроки проходили в основном на третьих и шестых 

уроках по расписанию. Поэтому очень часто бывало так, что дети приходили 

уставшими на занятия. Из ИКТ игр мы в основном применили такие виды игр, как 

learningapps.org и create.kahoot.it. В ходе проведения в классах появилась 

конкуренция между учениками, благодоря чему были выявлены лидерские 

качества некоторых учеников. Также по результатам обратной связи учащихся 

наблюдалось повышение интереса к предмету. Большинство учеников усвоили 

пройденную тему на достаточно высоком уровне. 

Во время объяснения темы о последовательных и параллельных соединениях 

проводников мы разделили учащихся на две группы. При распределении ролей в 

группах каждый ученик изображал работу определенного прибора электрической 

цепи, и таким образом остальные члены группы совместно строили цепь. После 

этого учитель нарисовал схему на доске и наблюдал, насколько правильно группы 

могли построить схему. В начале ученики неправильно поняли суть задачи, 

поэтому с помощью наталкивающих вопросов мы помогли им построить 

электрическую цепь по заданной схеме. Впоследствии ученики, обсуждая 

правила, поняли направление только при последовательных и параллельных 

соединениях проводников. В последующих уроках учащиеся 

продемонстрировали пути решения сложных задач на применении закона Ома для 

последовательных и параллельных соединений проводников. Этот метод помог 

учащимся быстро освоить тему. Использование таких методов на уроках помогло 

добиться учащимся хороших результатов на суммативных работах за раздел. 

При проведении игры «Кто возьмет миллион?» игровые вопросы были 

расположены по мере усложнения, а также были использованы такие элементы 

педагогики, как ТРИЗ, тем самым позволяя учащимся пользоваться не только 

получеными знаниями, но и применять критическое мышление в различных 

ситуациях. В ходе проведения этой игры ученики были разделены на группы и 

отвечали на вопросы под руководством лидера. Появилась конкуренция между 

командами. В результате на основе пройденной темы во время решения задач 

разного уровня был повышен интерес учеников.  

В результате применения на уроках такой формы работы, как 

интеллектуальные игры, было выявлено следующее: 
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Преимущества Недостатки 

1. Вовлеченность учащихся 

(соревновательный дух). 

2. Разнообразие в процессе обучения. 

3. Коммуникация учащихся. 

4. Поддержка и развитие лидерства. 

5. Большой объем информации. 

6. Возможность закрепить все пройденные 

темы. 

7. Оценивание учащихся (как группы, так и 

индивидуально). 

8. Взаимообучение. 

9. Взаимооценивание.  

1. Занимает много времени (лучше всего 

проводить во внеурочное время). 

2. Оценивание.  

3. Замкнутость некоторых учащихся по причине 

слабых навыков по предмету или неразвитых 

лидерских качеств. 

4. Требуется много времени на тщательную 

разработку.  

В целом можно сделать вывод, что применение интеллектуальных игр на 

уроках естественно-математического цикла должно носить обобщающий 

характер в изучении темы. Мало того, в таких играх при правильном 

планировании можно осуществить преемственность предыдущих тем, что 

подчеркивает процесс непрерывного обучения.  

При проведении данной формы обучения важно обратить внимание на охват 

всей аудитории класса, чтобы каждый учащийся независимо от своих навыков и 

психического состояния когнитивной деятельности был вовлечен в процесс. При 

оценивании учащихся необходимо озвучить критерии, а затем обсудить с 

учащимися, таким образом поставив перед ними конкретные цели, которые они 

достигнут в процессе урока. Наиболее эффективная форма работы – это работа в 

малых группах. Несомненно, можно организовать работу учащихся и 

индивидуально, но это занимает больше времени на уроке, а также более 

способные учащиеся будут доминировать при работе, что может подтолкнуть 

менее способных учащихся «закрыться», и впоследствии в процессе игры 

образуется группа активных учащихся и группа «наблюдателей». Необходимо 

тщательно следить за этими моментами и не допускать их возникновения, иначе 

данная форма работы не будет эффективной. 

Самой главной задачей на уроке для учителя является создание позитивной 

среды, которая позволит максимально вовлечь учащихся в процесс обучения и 

развить индивидуальные способности учащихся. Ведь от качества урока зависит 

и успех ученика. С огромным желанием ученик будет познавать науку, если это 

будет происходить в увлекательной, интересной форме. 

Анализируя результаты исследования, мы пришли к выводу, что 

использование игровых методов на различных этапах урока является одним из 

эффективных методов создания позитивной среды самообучения. Внедряя 

игровые методы, было отмечено, что у учащихся: 

 развивается устойчивый интерес к науке; 

 развивается самостоятельность; 

 формируются коммуникативные навыки; 

 повышается мотивация к обучению; 
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 развиваются лидерские качества у отдельных учащихся. 

Ученики 8-го класса отметили практическую пользу от применения в 

качестве проверки понимания терминов по физике использование приложения 

Kahoot, так как в интересной форме можно вспомнить и закрепить пройденный 

материал. Учащиеся активно вовлекаются в процесс самооценивания учебных 

достижений. Результаты Kahoot можно использовать для осуществления 

дифференцированного подхода перед проведением практической работы. 

Ученики, набравшие мало баллов, создавали пару или группу с учениками, 

набравшими большое количество баллов (сильный/слабый). 

Интересное по рефлексии учащихся было также и проведение ролевой игры. 

Так при прохождении темы «Электризация тел» ученики организовали судебное 

заседание по теме «Ее Величество Электризация». На импровизированном 

заседании обсуждали положительные и отрицательные проявления электризации 

в быту, природе и технике. Такой способ позволил закрепить понимание 

учащимися физического смысла изучаемых физических явлений. С другой 

стороны, этот способ активизировал деятельность всех учащихся и позволил всем 

достичь целей обучения. 

Использование дидактической игры «Бинго» и «Тарсия» позволило 

учащимся развить навык запоминания различных формул, графиков, 

необходимых терминов, что имеет немаловажное значение для развития 

практических навыков. 

Эффективность применения дидактических игр на уроке велика, так как это 

позволило развить самостоятельность обучения и мышления каждого учащегося. 

Это подтвердилось тем, что позднее инициатива составить материал для 

применения игры на уроке исходила от самих учеников. Ученики с огромным 

воодушевлением распределяли составление различных игровых форм для 

применения на уроке. 

На основании вышесказанного можно утверждать, что использование 

игровых форм на различных этапах урока, а также и в качестве домашнего задания 

позволит в увлекательной форме провести урок и сделать значимым весь процесс 

обучения индивидуально для каждого ученика. 

 

Список литературы: 

1. Возрастная и педагогическая психология//Под ред. М.В. Гамезо. – М., 

Просвещение, 2014. – 446 с. 

2. Выготский Л.С. Психология познания/Л.С. Выготский. – М.: Просвещение, 

2007. – 127 с. 

3. Зайцева И.А. Формирование познавательного интереса к учению как способ 

развития креативных способностей личности/И.А.Зайцева. – Ноябрьск, 2015. – С. 

12–24. 

4. Эльконин Д.Б. Психология игры, 2-е изд. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2009. – 360 с. 

5. Геронимус Ю.В. Игра, модель, экономика/Ю.В. Геронимус. – М.: Знание, 1989. 

– 208 с. 



 

235 
 
 

6. Программа «Развитие одаренности детей»/АОО «Назарбаев Интеллектуальные 

школы», 2012. 

7. Пидкасистый П.И., Хайдаров Ж.С. Технология игры в обучении и развитии: 

Учебное пособие/П.И. Пидкасистый. – М., 1996. 

8. Пинаевская Т.А. Использование ИКТ-технологий на уроках математики 

[Текст]// Педагогическое мастерство: материалы II Междунар. науч. конф. 

(Москва, декабрь 2012). – М.: Буки-Веди, 2012.  

9. Иванов О.А. Использование ИКТ на уроках технологии как инновационный 

метод обучения [Текст]//Педагогика: традиции и инновации: материалы IX 

Междунар. науч. конф. (Казань, январь 2018). – Казань: Бук, 2018. – С. 103–105.  

 

ӘОЖ: 373 (072) 
 

ПӘНАРАЛЫҚ БАЙЛАНЫС АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ 

МАТЕМАТИКАЛЫҚ АРАҚАТЫНАСТАР 

МЕН ТӘУЕЛДІЛІКТЕРДІ БАҒАЛАУ ДАҒДЫЛАРЫН ДАМЫТУ 

 
Каражигитова К., Ахмедиева Г., Жусипназаров Р., 

ФМБ Назарбаев Зияткерлік мектебі, Тараз қ. 

ҚАЗАҚСТАН 

 
Түйінді сөздер: пәнаралық байланыс, жаратылыстану ғылымы, қолданбалы математика 

 

Ключевые слова: межпредметный связь, естественные науки, прикладная математика 

 

Keywords: intersubject communication, natural sciences, applied mathematics 

 

Аңдатпа: 

Мақалада пәнаралық байланыс арқылы оқушылардың математикалық арақатынастар мен 

тәуелділіктерді бағалау дағдысын  арттыру мақсатында  жүргізілген  коллаборативті зерттеу 

жұмысы қарастырылады. Зерттеу жүргізу барысында авторлар кәсіби мәселе, мәселені шешуге 

бағытталған зерттеу сұрақтарын, зерттеуді іске асыру мақсатында қолданылған зерттеу 

құралдарын, зерттеудің жұмыс үдерісін зерделейді. Математика пәні мұғалімдері жаратылыстану 

пәні мұғалімдерімен пәнаралық бірлескен жұмыстарын талдайды. Зерттеу жұмысының нысанын 

көрсетеді. Зерттеу аясында алынған нәтижелерді саралап, тұжырым шығарады. 

 

Аннотация: 

Статья посвящена коллаборативным исследованиям, проводимых посредством использования 

межпредметных связей в целях развития навыков оценивания математических взаимосвязей и 

зависимостей учащихся. В ходе исследования были изучены профессиональные проблемы, 

вопросы, направленные на решение проблем,    инструменты исследования и процесс исследования. 

Проведен анализ межпредметного сотрудничества учителей математики  с учителями естественных 

наук. Определен объект исследования, приведены результаты и выводы исследования.   

 

Abstract: 

The article is devoted to collaborative research conducted using intersubject communication in order to 

develop the skills of assessing mathematical relationships and students’ dependencies. The study examined 

professional issues, problem-solving questions, research tools, and the research process. The analysis of  

Math teachers’ intersubject cooperation with teachers of natural science is carried out. The object of 

research is defined, the analysis of results and conclusions are given.   

 

Қазіргі таңда білім беру жүйесіне артылып отырған міндеттер жоғары. Білім 

алушылардың халықаралық нарықта бәсекеге түсе алатын маман болуы үшін 
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мектеп табалдырығынан бастап өмірге бейім, жаңа білімді игере отырып оны 

күнделікті өмірінде пайдалануға қажетті дағдыларын қалыптастыру қажет. Оқу 

бағдарламасында оқушыларға сабақ үдерісінде, сабақтан тыс уақытта 

сауаттылықтың қолданбалы түрлерін дамытуға көмектесуге ұсыныс жасалған 

[12, 4]. Ал атақты педагогтер Я.А. Коменский: «Өзара байланыста болғандардың 

барлығы, сондай байланыста оқытылуы тиіс», – десе, И.Г. Песталоцци: «Өзара 

байланысқан нәрселердің барлығы өз зердеңде, олар табиғатта қандай 

байланыстар түрінде болса, сондай байланыс түріне келтір», – деді. 

К.Д. Ушинский: «Әрбір пәннің ерекшеліктеріне сәйкес келетін арнайы 

ұғымдардан бөлек, барлық ғылымға ортақ болатын ұғымдар да бар», деген еді. Ал 

И.М. Сеченов «Сыртқы дүниені түсіну бірден тыс өмір сүретін заттардың 

арасындағы байланыстар мен тәуелділіктерді анықтау» деген пікір білдіреді. 

Жоғарыда келтірілген ұсыныспен және пікірлермен келісе отырып, оқушылардың 

математикалық арақатынастар мен тәуелділіктерді бағалау дағдыларын 

пәнаралық байланыс арқылы арттыру керек деп шештік. 

Біріншіден, бізде бұл мәселе 2017 жылғы түлектердің сыртқы жиынтық 

бағалау жұмыстарының нәтижесін талдаудан кейін, оқушылардың ғылыми 

ұғымдарды бірыңғай түсінуіне деген қажеттілік, математикалық арақатынастар 

мен тәуелділікті дамыту қажеттілігі туындады. Екінші жағынан, әдістемелік 

кеңесте оқушылардың жаратылыстану пәндері бойынша жазған сыртқы жиынтық 

бағалау жұмыстарын талдау нәтижесінде математикамен байланысы бар 

есептерді шешуде қиындық болғаны анықталды. Соған қоса біз сабақ беретін 11-

сынып оқушылары физика, химия, биология, информатика, экономика пәнін 

таңдаған, осы пәндерге қатысты болашақ мамандықтарын таңдайды. Ең бастысы 

осы оқушылардың, ертеңгі мамандардың, таңдаған пәндеріне қатысты ғылыми 

жоба жүргізгісі келетіні белгілі болды.  

Зерттеу жұмысының нақты қадамдарын анықтау үшін, оқушының (түлектің) 

оқу мен оқыту туралы пікірін ескеру [13, 15]. мақсатында бітіріп кеткен 

түлектерден онлайн түрінде сауалнама алынды. Осы сауалнаманы талқылауда 

физика, химия есептерін шешу барысында дифференциалдау мен интегралдау 

ережелерін қолдану, математикалық анализ негіздерін білу қажеттілігі, 

биологияда мутациялық ұрпақтардың пайда болу ықтималдылығын есептеу 

қажеттілігі анықталды. Сонымен бірге түлектерде жұқа материалдардың 

массасын есептеудегі интегралдар, берілгендер анализі, концентрация және басқа 

концептерді талдау, информатикада логиканы қолдану, алгебралық 

формулаларды қолдануда қиындық бар екеніне көз жеткіздік. Бұл оқушыларға 

берілетін ғылыми білім негіздерінің бірлігін қамту үшін оқушылардың 

математикалық арақатынастар мен тәуелділіктерді бағалау дағдыларын арттыру 

керек екенін нақтылады. Содан соң оқушылардың және түлектердің сауалнамасы 

негізінде оқушылардың алдағы уақытта болатын кедергілерді жеңу 

мүмкіндіктерін қарастыру үшін түлектерден «Жоғары оқу орнында білім 

алуыңызда қандай қиындықтар кездесті?» деген сұрақ қою керек деп шештік (1-

кесте). 
1-кесте. Сауалнаманың талданған жауаптары 

Сұрақ Жауаптар 
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Жоғары оқу 

орнында білім 

алуыңызда қандай 

қиындықтар 

кездесті? 

Практикалық 

жұмысты 

көбейту 

 

Курстық жұмыс 

жасау 

дағдыларын 

дамыту 

 

Зерттеудің 

әдіс-

тәсілдерін 

үйрету 

 

Жаратылыстану 

ғылымдарын 

байланыстыра 

оқыту 

Бұл сонымен бірге мектептегі білім беру үдерісінде нені қолға алу қажет, 

неге баса көңіл аудару қажет екендігін анықтауымызға қажет деп тұжырымдадық. 

Түлектердің жауаптарын талдау нәтижесінде олардың алғашқы оқу жылында 

негізінен кездескен қиыншылығы практикалық дағдыларының аз болуы, курстық 

жұмыспен айналысу дағдыларының мүлдем болмауы екендігі анықталды. Осыған 

орай математика сабағында пәнаралық байланысты нығайта отырып, 

оқушылардың зерттеу дағдыларын дамытуды қолға алу керек деген ұйғарымға 

келдік. 

Қ. Қожабаевтың (1998) пікірінше: 

Математиканың практикалық және қолданбалы рөлін ашудың 

жолдарының бірі – оның пәнаралық байланысын жете көрсету. Пәнаралық 

байланысты іске асыру үшін мұғалімдер өздерінің жоспарларын, оқушыларға 

берілетін тапсырмаларының мазмұнын келісіп, оқушылардың практикалық 

тұрғыдан біліміне, іскерлігіне және әдетіне қойылатын талаптарына сәйкес 

жасаулары керек [3, 266]. 

Ә.Ж. Көшеров және Л. Т. Искакова (2015) тұжырымдауынша, оқу үдерісінде 

пәнаралық байланыстың маңызын түсіндіру, қоршаған өмірдегі құбылыстар мен 

үдерістердегі өзара байланыс туралы баяндау, әңгімелер өткізу, жаңа оқу 

материалдарын меңгеруде басқа пәндерден алған білімдері, дағдылары және 

біліктерін қолдану туралы айту қажет [1,18,]. Осы мәселені тереңірек қарастыра 

отырып, [2], [3], [4], [5], [16], [17] теорияларын талдау негізінде оқушылардың 

математикалық арақатынастар мен тәуелділіктерді бағалау дағдыларын арттыру 

үшін пәнаралық байланысты сабақта қолдану маңызды екеніне көзіміз жетті. 

Сондықтан біз жаратылыстану пәндері мен математиканың оқу 

бағдарламаларына салыстырмалы түрде талдау жүргізу қажет деп ұйғардық. 

Сонымен қатар осы пәндер бойынша оқу мақсаттарын қарастыру кезінде де 

пәнаралық байланысты тиісті түрде қолдану қажет деп шештік. Біз осы 

теориялардағы ұсыныстармен келісе отырып, сабақта пәнаралық мазмұнды 

сұрақтар мен проблемалық сұрақтар қою, пәнаралық мазмұндағы үй 

тапсырмаларын беру, пәнаралық есептер мен пәнаралық мәтіндер құрастыру, 

сонымен бірге кешенді тапсырмалар мен кешенді көрнекі құралдар қолдануды 

жоспарладық. 

Сабақта пәнаралық мазмұнды, проблемалық сұрақтар қою және пәнаралық 

есептер, мәтіндерді қолдану, бізге оқушылардың табиғат пен қоғамдағы 

құбылыстардың өзара байланысын білу мүмкіндіктерін арттыру қажет екенін 

көрсетті. Осы әрекеттер бізді жаратылыстану пән мұғалімдерімен пәнаралық 

бірлескен жұмыс жасауға жетеледі. Кіріктірілген сабақтың нақты қадамдары мен 

уақыты [1], [14], [19] еңбектеріндегі әдіснамасы басшылыққа алынып белгіленді. 

Бұл сабақтар өз нәтижесін берді, математика мен жаратылыстану пәндері 

арасында нақты байланыс қалыптасты. Кіріктірілген сабақтар оқушыларға заттар 

мен құбылыстар арасындағы байланыстарды игеруге мүмкіндік туғызғаны сабақ 



 

238 
 
 

соңында алынған кері байланыс арқылы айқындалды. Рубрика арқылы 

бақылаулар жүргізілді. Рубрика арқылы бақылаулар жүргізілді (2-кесте). 

 
2-кесте. Рубрика 

Бағалау 

критерийі 

Оқу жетістігінің деңгейі  

Жартылай сенімді Сенімді Толық сенімді 

Сұрақтар қояды, 

болжам ұсынады 

Физикалық 

құбылыстарды 

зерттеу кезінде 

сұрақтар қойып, 

алдын ала болжам 

жасауда қиындық 

туады 

Физикалық 

құбылыстарды 

зерттеу кезінде 

сұрақтар қояды, 

алдын ала болжам 

жүргізуде қателік 

жібереді 

Физикалық 

құбылыстарды 

зерттеуде сұрақтар 

қойып, алдын ала 

болжам жүргізе алады  

Түсініктерге 

анықтама береді 

Түсініктерге 

анықтама беруде 

көмек қажет етеді. 

Термин сөздердің 

мағынасын 

шатастырады. 

Түсініктерге 

анықтама беруде 

қиналады. Бірақ 

термин сөздердің 

мағынасын түсінеді. 

Түсінікті жеткізуде 

академиялық тілі 

жетіңкіремейді. 

Түсініктерге анықтама 

береді. Ойын нақты 

жеткізеді. Термин 

сөздерді орынды 

қолданады. 

Бақылау 

жүргізеді, 

эксперимент 

жүргізеді 

Бақылау жүргізу 

кезінде жоспар 

құрады, бірақ 

бақылаудың мақсаты 

мен міндеттерін және 

жүргізу әдісін дұрыс 

көрсете алмайды 

Экспериментті 

құралдарды 

қолданып жұмыс 

жүргізуде қателік 

жібереді. 

Алған практикалық 

деңгейі мен 

теориялық деңгейін 

байланыстыруда 

кемшіліктер бар. 

 

Бақылау жүргізу 

кезінде жоспар 

құрады, бақылаудың 

мақсаты мен 

міндеттері және 

жүргізу әдістерін 

көрсетеді. 

Эксперименттік 

құралдарды 

қолданып жұмыс 

жүргізуде қателік 

жібереді. Бақылау 

әдістерінің өзіндік 

ерекшелігі бар. 

Практикалық және 

теориялық деңгейін 

байланыстырады. 

Бақылау жүргізу кезінде 

жоспар құрады, 

бақылаудың мақсаты 

мен міндеттерін және 

жүргізу әдістерін 

көрсетеді. 

Эксперименттік 

құралдарды қолданып 

жұмысты жүргізгенде 

ретімен көрсетеді. Өзін-

өзі бақылай алады. 

Қорытынды мен 

тұжырым 

жасайды 

Жүргізген 

жұмыстарын 

қорытындылау мен 

есептеу жүргізуде 

қателіктер жібереді. 

Есептеу жүргізуде 

қателік жібереді, 

бірақ жүргізген 

жұмысынан 

қорытынды 

шығарады. 

Материалдарды 

құрылымдайды. Өз 

идеяларын дәлелдейді 

және қорғайды. 

Есептеулер жүргізеді. 

Бұл олардың танымдық қабілеттерінің артқанын байқатты, әрекеттерді ары 

қарай жасауға түрткі болды. Сабақты бақылау кезінде оқушылар тарапынан озық 

идеялар мен тың бастамалар жасай білу қабілеттерінің ұшқыны бар екені 

байқалды. Осы орайда оқушыға қандай қолдау, оны қалай көрсету керек деген 

мәселені қарастыруды жөн көрдік.   
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V.Urquhart(2009) еңбегінде оқушылар оқуын тереңдету үшін математикадан 

жазуды қолдануды ұсынады[18, 4–12 б]. Осы туралы еңбектерді зерделей келе 

оқушылардың зерттеушілік қабілеттерін ояту үшін эссе жаздыру пайдалы 

болатынына көзіміз жетті[16, 184 б]. Сонымен пәнаралық мазмұндағы үй 

тапсырмалары ретінде, оқушыларға бірнеше эссе тақырыптарын беруді 

жоспарладық. Оқушылар эсселерінен туындаған идеяларының арқасында 

олардың 30%-ы болашақ мамандықтары бойынша ғылыми жоба жазып, 

шығармашылықтарын талқылайтын орта қалыптасты. Оқушылардың эсселерінде 

«математика қарапайым өмірде ғана емес, әлемді тануда, кең шеңберлі 

ойлауымды дамытуымда роль атқарды», «сабақта барлық пәннің байланысын 

көруге тырысамын» делінген. Ал «Бүгінгі сабақ тақырыбын өз таңдаған 

мамандығымен байланыстыр» атты оқушылардың эсселері біздің өзіміздің де 

кәсіби дамуымызға түрткі болды. Осы бағытта іс-тәжірибе жинақтауымызға 

қажеттілік туындады. Әр баланың өзіндік пікірі болатынын білу біз үшін маңызды 

болды. Оқушылардың тапқан  тригонометрияның биологиядағы маңызы: 

физиологиялық жағдайдың формуласы, көңіл күй, интеллектуалдық  жағдайының 

формуласы, ықтималдылықтар теориясының тұқым қуалаулаушылық заңдарында 

қолданысы, құрылыс нысанының пропорциясын және симметрияны сақтауда 

бұрыштарды қолдану сияқты пәнаралық есептері біздің келесі қадамдарымызды 

анықтауға түрткі болды. 

Жаратылыстану пәндері мен математиканы байланыстыра оқыту 

оқушылардың осы  пәндерден үлгерім  сапасын арттырды. Сонымен бірге 

олардың бағалау дағдысының артқанына көзіміз жетті. Оқушылардың зият 

қырларының ашылуына көмектесті. Жалпылай келгенде оқушылардың іс әрекетін 

басқару арқылы іздестіру, зерттеу, сабақты өмірмен ұштастыру, пәнаралық 

байланысты күшейту  маңызды. Барлық орын алған жайттарды ескере отырып, 

төмендегі әрекетттерге көңіл бөлу қажеттігін ұсынамыз: 

 математика пәнін оқытқанда оның жаратылыстану пәндеріне ықпал 

тигізуін көздеу, оқу мақсаттарын, мүмкіндігінше, уақыт жағынан үйлестіріп 

оқыту; 

 пәнаралық байланысты орта мерзімдік жоспарға да, күнделікті сабақ 

жоспарына толығымен енгізу; 

 оқушылардың математикалық арақатынастар мен тәуелділіктерді бағалау 

дағдыларын арттыру үшін «пәнаралық мазмұндағы үй тапсырмаларын» беру,  

пәнаралық байланысы бар эссе тақырыптарын беру оқушының жеке қабілеттерін 

танытуға жағдай туғызғанына, зерттеу жүргізуіне түрткі болғанымызға көзіміз 

жетті. Сондықтан әріптестерге пәнаралық мазмұндағы үй тапсырмаларын,  

пәнаралық байланысы бар эссе тақырыптарын беруді  ұсынамыз. 
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ҚАЗАҚСТАН 

 
Түйінді сөздер: оқыту үрдісі, өз бетімен жұмыс, өз бетімен жұмыс дағдылары, жеке тұлғалық 

қасиеттер 

 

Ключевые слова: процесс обучения, самостоятельная работа, навыки самостоятельной работы, 

индивидуальное качество  

 

Keywords: learning process, independent work, self-study skill, individual quality 

 

Аңдатпа 

Мектеп бітірушілерді қорытынды аттестаттауға дайындау барысында сыртқы жиынтық бағалауда 

жақсы нәтижелерге жету үшін емтихан нәтижелеріне әсер етуші негізгі факторларды айқындауға 

ерекше көңіл бөлу қажет.  

Зерттеу мақсаты: емтихан нәтижелеріне әсер етуші негізгі факторлар ретінде - оқушылардың жеке 

тұлғалық қасиеттері және өз бетімен жұмыс дағдыларының қалыптасу деңгейі мен емтихан 

нәтижелерінің арасындағы байланысты айқындау 

Әдістемесі: сауалнама жүргізіліп, алынған мәліметтерге корреляциялық талдау жасалды. 

Мәліметтерді өңдеу үшін Excel бағдарламасындағы математикалық статистика әдістері 

қолданылды.  

Зерттеу әдісі: деректер жинау, сұхбат, деректерді статистикалық математикалық өңдеу, алынған 

нәтижелерді талдау.  

Зерттеу нәтижелері: Оқыту үрдісінде мектеп бітірушілерді қорытынды аттестаттауға дайындауда 

оқушылардың өз бетімен жұмыс дағдыларының деңгейін көтерудің өзектілігі негізделді. 

Өйткені қазіргі таңда мамандарға дайын біліммен қаруланып қана қоймай, оны үнемі жетілдіріп, 

толықтырып отыру талабы қойылып отыр. Ол өз кезегінде мектеп бітірушілерден өз бетімен 

жұмыстану дағдысының деңгейін жоғарылатуды қажет етеді. 

Зерттеу қорытындысы: Мектеп бітірушілердің емтихан нәтижелерінің табысты болуы өз бетімен 

жұмыс жасау қабілетімен тығыз байланысты. Сондықтан оқушылардың академиялық білімін 

арттыру үшін оқу үрдісінде оқушылардың өз бетімен жұмыстануға дағдыландыру және өз бетімен 

жұмысты жетілдірудің тиімді оқыту әдістерін дамыту  мәселелеріне назар аудару қажет. 

 

Аннотация 

При подготовке выпускников к итоговой аттестации особое внимание должно быть уделено 

определению ключевых факторов, влияющих на результаты  внешнего суммативного оценивания. 

Цель исследования состоит в выделении основных факторов, таких как индивидуальные качества 

учащихся и уровень навыков самостоятельной работы, влияющих на успешный результат 

экзаменов. 

Методология:  

 проведено анкетирование и представлен корреляционный анализ полученных результатов.  

 для обработки данных исследования использовались методы математической статистики в 

программе Excel.  

Методы исследования: 

 сбор данных  

 интервью 

 статистическая математическая обработка данных 
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  анализ полученных результатов 

Результаты исследования: В процессе подготовки итоговой аттестации выпускников 

успешность результатов экзаменов тесно связано с уровнем навыков самостоятельной работы 

учащихся. Требования, предъявляемые к специалистам, показывают необходимость получения не 

только готовых знаний и умений, но и способности пополнять полученные знания, тем самым 

находиться в состоянии непрерывного образования и самообразования. В свою очередь, готовность 

к самообразованию не может осуществляться без самостоятельной работы, отношение к которой 

было определено в результате проведенного исследования. 

Итог исследования: 

Успешное завершение итоговых экзаменов тесно связано с умением работать самостоятельно. 

Поэтому для повышения академических знаний учащихся необходимо сосредоточить внимание на 

способности студентов самостоятельно работать в процессе обучения и разрабатывать 

эффективные методы обучения для самосовершенствования. 

 
Abstract 

When preparing graduates for final certification, special attention should be paid to determining the key 

factors affecting the exam results in external summative assessment. The purpose of the study is to highlight 

the main factors, such as the individual quality of students and the level of independent work skills that 

affect the successful outcome of the exams. 

Methodology: а questionnaire survey was carried out and a correlation analysis of the results was presented. 

The mathematical statistics methods in Excel application were used for processing the survey data. 

Research methods: data collection, statistical mathematical data processing, analysis of the results, and 

interviews 

The results of the study: In the process of preparing the final certification of graduates, the success of the 

exam results is closely related to the level of students' independent work skills. and self-education. In turn, 

the readiness for self-education cannot be carried out without independent work, the attitude to which was 

determined as a result of the conducted research. 

Outcome of the study: Successful completion of school exams is closely related to the ability to work 

independently. Therefore, to increase the academic knowledge of students, it is necessary to focus on the 

ability of students to work independently in the learning process and to develop effective teaching methods 

for self-improvement. 

 

1. Кіріспе 

«Ғасыр мақсаты – қоғамның нарықтық қарым-қатынасқа көшу кезінде саяси-

экономикалық және рухани дағдарыстарды жеңіп шыға алатын, ізгіленген 

ХХІ ғасырды құрушы, іскер, өмірге икемді, жан-жақты мәдениетті жеке тұлғаны 

қалыптастыруға қол жеткізу» [1]. Осы орайда, ақыл-ойы жетілген, жан-жақты 

дамыған, еңбек етуге қабілетті, өз тағдырларын өздері шеше алатын, өз бетінше 

білімін толықтыру және өздігінен кәсіби шеберлігін арттыру мүмкіндігі бар 

болашақ мамандарды даярлау Назарбаев Зияткерлік мектептерінің де күн 

тәртібіндегі мәселе екендігі даусыз. Осындай үлкен жауапкершілік арқалаған 

мектеп түлектері 12-сыныпты аяқтаған соң Cambridge Primary stage, IGCSE, AS-

level және A-level және басқа да халықаралық стандарттарға сәйкес келетін 

сыртқы жиынтық бағалаудан өтеді [2, 23 б]. 

Оқыту үрдісіндегі осындай өзекті мәселелерді шешу кезеңдерінде, яғни 

оқушыларды емтиханға тиімді дайындауға ықпалдасатын оқу әдістемелік кешенді 

әзірлеу барысында  мұғалімдердің алдында емтихан нәтижелеріне әсер етуші 

негізгі факторларды айқындаудың қажеттілігі туындайды.  

2. Зерттеу мақсаты  
Емтихан нәтижелеріне әсер етуші негізгі факторлар ретінде оқушылардың 

жеке тұлғалық қасиеттері және өз бетімен жұмыс дағдыларының қалыптасу 

деңгейі мен емтихан нәтижелерінің арасындағы байланысты айқындау. 
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Мәселе:  оқушылардың қорытынды емтиханға дайындалу барысында өз 

бетімен оқу дағдылары деңгейінің төмен болуының байқау сынықтарындағы 

нәтижелеріне кері әсері 

Болжам:  

 Оқушылардың жеке тұлғалық қасиеттері мен қорытынды емтихан 

нәтижесінің арасындағы байланыс  бар және оң болуы мүмкін. 

 Өз бетімен оқу дағдысы деңгейі мен қорытынды емтихан нәтижесінің 

арасындағы байланыс маңызды көрініс табуы мүмкін.  

 Өз бетімен оқуға жұмсалған уақыт мөлшері мен қорытынды емтихан 

нәтижесінің арасындағы байланыс көрініс табуы мүмкін.  

Міндеттері:  

 Қорытынды емтихан нәтижелеріне әсер етуші жиынтық факторларды 

анықтау және  таңдама жасау. 

 Өз бетімен оқуды жетілдіру үшін қажетті жеке тұлғалық қасиеттердің 

әсерін зерттеу. 

 Математикадан өз бетімен оқуға ықпал ететін оқыту әдістерін таңдау және 

қолдану. 

 Зерттеу нәтижелеріне талдау жүргізу, қорыту. 

Зерттеу әдістемесі: деректер жинау, деректерді статистикалық 

математикалық өңдеу, алынған нәтижелерді талдау, сұхбат. 

 

3. Эксперимент жүргізу барысы 

Бұл іс-әрекетті зерттеу жұмысында мектеп оқушыларының өз бетімен оқу 

барысы мен тәжірибелері қарастырылды және Орал қаласындағы физика-

математикалық бағыттағы Назарбаев Зияткерлік мектебінің шығармашылық топ 

жұмысының жоспары бойынша 2019 жылдың қаңтар айы мен мамыр айы 

аралығында жүргізілді. Ғылыми әдістемелік ресурстар және басқа да зерттеу 

мақалаларымен танысу арқылы оқушылардың өз бетімен жұмысын дамытуда 

түрлі стратегиялар қолдану қажеттілігі анықталды. 

Әдебиет көздерінде оқушының өз бетімен жұмысын тиімді ұйымдастыруға 

қатысты жақын ойлар берілген. Мысалы, Лукас «Өз бетімен жұмысты 

оқушылардың іс-әрекетті жоспарлай отырып оны жүзеге асыруда мониторинг пен 

бағалауды қолдану арқылы өзінің оқу үрдісін қадағалауы деп анықтайды». 

Авторлар еңбектерінде [3], [5] тақырыпқа қатысты ойлары мен идеялары жұмыс 

жоспарын құруда пайдалы болды.  

Оқушылардың өз бетімен оқу үдерісін зерделей отырып өз бетімен жұмыс 

бойынша тәжірибені жетілдіру және зерттеу нәтижесін басқа пән бірлестіктеріне 

тарату үшін іс-әркетті зерттеу кезеңдері айқындалды: 

 Ғылыми әдістемелік ресурстарға шолу және талдау. 

 Сауалнама жүргізу. 

 Іс-тәжірибедегі зерттеуді жүргізу, кері байланыс беру. 

 Іс-тәжірибедегі зерттеу нәтижесін қорытындылау, түйіндеу. 

Экспериментке 12 А, В сыныптарының  22 оқушысы өз келісімдері бойынша 

қатысып, өз үлестерін қосты. Зерттеуге алынған оқушыларға сауалнама, 
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интервьюмен бірге  өз бетімен жұмыс барысын бақылау және оған жұмсаған 

уақытын тіркеу мақсатында «күнделік жүргізу» әдісі қолданылды. 

Күнделікке оқушылар өздерінің қиындық тудырған тақырыптарын, өз 

бетімен жұмыстануға жұмсаған уақыттарын тіркеп отырды (1-кесте).  
1-кесте.Өз бетімен жұмыс күнделігі 

№ Тақырып Жақсы 

меңгердім 

Қайталауды 

қажет етеді 

Уақыты Орындалғаны 

туралы белгі 

1      

Сондай-ақ, оқушыларға өз бетімен жұмыстануға арналған кесте құрылып, 

сол қосымша сабақтар кезінде оларға кері байланыс беріліп отырылды және 

байқау сынақтары тапсырмалары арқылы мониторинг жүргізілді, олардың өз 

жетістіктерін өздері бақылап, қадағалауларына ыңғайлы ахуал тудырылды.    

«Күнделік жүргізу» төмендегідей (2-кесте) жоспармен жүзеге асырылып, 

оның жүзеге асырылу барысы бақылауға алынды: 

1. Оқушыларды журналмен, жұмыс барысымен таныстыру. 

2. Сауалнама жүргізу. 

3. Журналмен жұмыс барысын қадағалау. 

4. Мәліметтерді жинақтау. 

5. Оқушылардан сұхбат алу. 

6. Алынған нәтижелерді талдау. 

7. Қорытынды. 

 
2-кесте. «Күнделік жүргізу»  барысын қадағалау 

 Іс-шаралар Уақыты Рефлексия 

1 Оқушыларды өз бетімен жұмыс 

журналымен таныстыру: 

Мақсаты: 12 А, В сынып 

оқушыларының қорытынды 

емтиханға даярлау барысында 

интернет сайттарындағы 

емтихан тапсырмаларымен өз 

бетімен жұмыстануын жүзеге 

асыру 

11.01.19 Оқушылармен қорытынды емтиханға 

дайындық барысындағы байқау 

сынақтары қорытындысы бойынша әр 

оқушының біліміндегі олқылықтарды өз 

бетімен анықтай отырып, алдағы 

уақытта өз бетімен жетілдіруді қажет 

ететін тақырыптарды анықтау және 

жоспар құру арқылы кестені толтыру 

ұсынылды. 

2 Сауалнама жүргізу 

Мақсаты: өз бетімен оқуды 

жетілдіру үшін қажетті жеке 

тұлғалық қасиеттердің әсерін 

зерттеу 

28.01.19 Сауалнама оқушыларға өздеріне сын 

көзбен қарап, өз-өздерін бағалауға 

мүмкіндік берді. Әр оқушының 18 түрлі 

қасиеті бойынша орта шамасы 

анықталды. 

3 Әр оқушының жеке өз бетімен 

жұмыс жоспарын жасау 

Мақсаты: тақырыптар бойынша 

өз білімдеріндегі 

олқылықтарды түзету 

18.01.19 Әр оқушыға өз қажеттіліктеріне қарай 

жеке жұмыстануына қолайлы жағдай 

туды және олар мұғалімнен жеке кері 

байланыс алуға мүмкіндік алды. 

4 Оқушылардың өз бетімен 

жұмысын журнал арқылы 

қадағалау, бақылау жүргізу 

сәуір 

мамыр 

Оқушылардың 25%-ы өз бетімен 

жұмысқа ынталана қоймағандықтары 

байқалды, 45%-ы жоғары 

белсенділіктерін көрсетті 

5 Оқушылардың өз-өздерін 

тәртіпке келтіру барысын 

бақылау 

сәуір 

мамыр 

Оқушылардың да (40%) өз бетімен 

жұмыс дағдысының артқандығы 

байқалды. 
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6 Жекелеген оқушылармен 

сұхбаттасу 

сәуір 

мамыр 

Өз бетімен жұмыста қиналған 

оқушылармен жүргізілген сұхбат 

олардың өз бетімен жұмысқа дайын 

еместіктерін көрсетті.Олар өз бетімен 

жұмыс кезінде алаңдап кететіндіктерін, 

уақыттарын текке өткізетіндерін, үнемі 

мұғалім көмегіне сүйенгенді 

қалайтындықтарын білдірді. Кері 

байланыс беріліп, жеке көмек беріліп 

отырды.  

7 Өзін-өзі тәртіпке келтірудің өз 

бетімен жұмыстану 

дағдысының дамуына әсерін 

бақылау 

сәуір 

мамыр 

Өз бетімен жұмыс дағдысын 

жақсартқан оқушылардың байқау 

сынақтарындағы нәтижелері көтеріле 

бастады. 

8 Өз бетімен жұмыстың 

оқушылардың байқау 

сынақтарындағы 

көрсеткіштеріне әсерін 

бақылау, нәтижелерді талдау 

мамыр Қорытынды аттестаттау нәтижесі 

бойынша оқушылардың білім сапасы 

68% -ды көрсетті. Бұл өз бетімен жұмыс 

дағдысын арттырудың емтихан 

нәтижесіне әсер етуші фактор болуы 

мүмкін деген болжамды растайды. 

 

Емтихан нәтижелеріне әсер етуші келесі фактор ретінде оқушылардың жеке 

тұлғалық қасиеттерін зерттеу мақсатында анкета құрастырылып, оқушының жеке 

тұлғалық қасиеттері төмендегідей кесте бойынша есепке алынды және орта мәні 

шығарылды (3-кесте). 
3-кесте. Сауалнама 

Мақсат қою дағдысы Өз қызметін жоспарлау мен 

реттеу дағдысы 

Өз-өзін бақылай алу 

дағдысы 

1. Мақсат қою 8. Ұзақ уақыт жұмыс жасай алуы 1. Эмоциялық тұрақтылық 

2. Ерік-жігері 9. Жинақылық 2. Өз-өзіне талап қоя білу 

3. Алға ұмтылысы 10.Тыңдай білу   

4. Табандылық  11. Белсенділік  

5. Шешім қабылдауда 

нақтылық 

12. Жинақылық  

6. Саналылық 13. Еңбекқорлық  

7.Тиімді жұмыстану 14. Шыдамдылық  

 15. Практикада жүзеге асыру  

 16 Тұрақтылық  

Эксперимент соңында оқушылардан алынған сұхбат үнтаспаға жазылып, 

кейін сараптама жасалды (4-кесте). 
4-кесте. Оқушылармен жүргізілген сұхбат 

№ Сұрақ Оқушы жауаптары(өз қалпында жазылды) 

1 Жаңа тақырыпты өз 

бетімен меңгерудің 

қандай ұтымды және 

қолайсыз тұстары бар 

деп ойлайсыз? 

Ұтымды тұстары Қолайсыз жақтары 

«Оқушы өз 

біліміндегі 

олқылықтарды анықтап, 

түзете отырып 

мониторинг жасай 

алады». «Әрбір 

оқушының материалды 

игеруге қажетті уақыт 

«Кейбір тақырыптар 

ауқымды болғандықтан, түйінді 

мәселелерді оқушы өз бетімен 

таба алмауы мүмкін». 

«Өз бетімен түсініксіз 

сұрақтарын интернет арқылы 

іздестіру барысында көп 
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мөлшері әртүрлі 

болғандықтан, ыңғайлы 

уақытта өз бетімен 

жұмыстанған ұтымды». 

уақытын текке өткізіп алуы 

мүмкін». 

2 Өз бетімен оқу 

барысын тексеру 

қажет пе?  

Тексерудің қандай 

түрлерін қолданған 

тиімді? 

«Тексеру оқушыларға кері байланыс алуына сол арқылы 

білімдеріндегі олқылықтарды түзетуге мүмкіндік береді». 

«Тексерудің бақылау, байқау сынақтары, ойын түрінде 

болғаны дұрыс». «Қатемен жұмыс жасау» мен оқушылардың 

бір-бірін дескриптор бойынша тексеруі де тиімді деп 

ойлаймын». 

3 Өз бетімен оқуда 

«Күнделік жүргізу» 

әдісінің тиімді және 

тиімсіз тұстары 

қандай болды? 

«Күнделік жүргізу – оқушылардың тақырыптар 

бойынша өз білімдеріне мониторинг жасауға, өз бетімен 

оқуға жұмсаған уақыттарын есепке алып отыруға, дер 

кезінде кері байланыс алуға ықпал етеді». 

«Күнделік барлық сыныпқа біреу емес, әр оқушының өз 

жеке күнделігін жүргізгені дұрыс болар еді, өйткені үйдегі өз 

бетімен жасалған жұмыстар кейде тіркелмей қалып 

отыруы мүмкін». 

4 Өз бетімен жұмыс 

жасауда қиналатын 

оқушыларға қандай 

қолдау керек деп 

ойлайсыз? 

«Оқушы алдымен тапсырманың қандай да бөлігін өзі 

шығара алатындай деңгейден бастаған дұрыс, кейін 

мұғаліммен жеке жұмыстану арқылы сыныптастарының 

көмегіне сүйеніп өз білім деңгейін көтеруге мүмкіндік алады 

деп ойлаймын». «Бастапқыда төмен нәтиже көрсеткенмен 

кейін өз бетімен оқу барысында өз-өзіне деген сенімі артып, 

ынтасы жоғарылайды».  «Кейбір оқушылар алаңдап өз 

бетімен жұмыстану барысында өздерін реттеуге ерік-

жігері төмен болатындықтан өз бетімен дайындалуға 

құлықсыз болады. Сондықтан оқушы өзінің жауапкершілігін, 

өз-өзіне талап қою қасиетін дамытуы қажет». 

5 Өз бетімен 

жұмыстану сәтті болу 

үшін қандай 

алғышарттар қажет 

деп ойлайсыз? 

«Оқушының мақсат қоя білуі, талпынысы, өз-өзінің 

жұмысын реттей алуы, жауапкершілік, шыдамдылық, 

еңбексүйгіштік, уақытты дұрыс пайдалана білуі өз бетімен 

жұмыс дағдысы деңгейін жақсартуға ықпалдасады». 

«Мұғалімнің оқушыға ресурстарды өз бетімен игеруге 

ыңғайлы болатындай етіп беруі, өз бетімен жұмыс барысын 

қадағалауы, мониторинг жүргізіп отыруы, үнемі кері 

байланыс беруі қажет».  

 
5-кесте. Байқау сынағы мен қорытынды аттестаттау нәтижелеріне қатысты 

зерттеу нәтижелерін салыстыру және оларды талдау 

Байқау сынағы Қорытынды емтихан 

Фактор 1: Оқушылардың өз бетімен жұмысқа жіберген уақыттары.   

Оқушылардың өз бетімен жұмысқа жіберген уақыттары мен байқау сынағы нәтижесіне 

әсерін зерттеу барысында корреляциялық коэффициенті есептелді 

 

Қорытынды №1: Корреляциялық 

коэффициент: 0,13; бұл екі фактордың 

арасында оң байланыс бар, бірақ шамалы, 

өйткені ол 0-ге жақын (1-қосымша). 

 

 

Қорытынды №1: Корреляциялық 

коэффициент: 0,10; бұл екі фактордың 

арасында оң байланыс бар, бірақ шамалы, 

өйткені ол 0-ге жақын (1-қосымша). 

Фактор 2: Оқушының жеке тұлғалық қасиеттері 
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Оқушылардың жеке тұлғалық қасиеттерінің байқау сынағы нәтижелеріне әсерін білу 

мақсатында әрбір оқушының барлық 18 қасиеттері бойынша орта мәні есептеліп, 

корреляциялық коэффициент анықталды. 

Қорытынды №2: Корреляциялық 

коэффициент: 0,37; бұл екі фактордың 

арасында оң(нашар) байланыс бар екендігін 

көрсетеді (2-қосымша). 

Қорытынды №2: Корреляциялық 

коэффициент: 0,28; бұл екі фактордың 

арасында оң(нашар) байланыс бар 

екендігін көрсетеді (2-қосымша). 

Фактор 3: Өз бетімен жұмыс дағдысы деңгейі 

Оқушыларға өз бетімен жұмыс дағдысы деңгейлерін 0-10 баллдық есеппен бағалаулары 

сұралып, алынған нәтижелерге корреляциялық талдау жасалды. 

Қорытынды №3: Корреляциялық 

коэффициент: 0,6; бұл екі фактордың арасында 

оң(жақсы) байланыс бары көрінді (3-қосымша). 

 

Қорытынды №3: Корреляциялық 

коэффициент: 0,6; бұл екі фактордың 

арасында оң(жақсы) байланыс бары 

көрінді (3-қосымша). 

 

4. Зерттеу нәтижелері: 

  Өз бетімен оқытудың сәтті болуына «күнделік жүргізу» әдісінің 

ықпалының оң болғаны расталды. 

 Оқушылардың өз бетімен жұмысқа жіберген уақыттары мен 

байқау сынағы нәтижесіне әсерінің өте әлсіз екені көрінді. Корреляция 

коэффициенті: 0,1. 

  Оқушылардың жеке тұлғалық қасиеттері мен қорытынды емтихан 

нәтижелерінің арасында оң (шамалы) байланыс бары анықталды. Корреляция 

коэффициенті: 0,3 

 Өз бетімен оқу дағдысының деңгейі мен қорытынды емтихан 

нәтижелерінің арасында оң (жақсы) байланыс бар екендігі  анықталды. 

Корреляция коэффициенті:0,6 

 

5. Қорытынды 
1. Мектеп бітірушілердің байқау сынақтары нәтижелеріне әсер етуші 

негізгі факторлар – өз бетімен оқу дағдысының деңгейі – 64%, жеке тұлғалық 

қасиеттері – 34%, құрайды, ал қалғаны оқушының отбасы жағдайы т.б. әсер етуші 

факторлар болуы мүмкін. 

2. Өз бетімен жұмысты тиімді әдістерінің бірі – күнделік жүргізу оң 

пікірінше тиімділігін көрсетті. 

3. Зерттеу нәтижелерін одан әрі интерпретациялау және практикадағы  

салдарларды зерттеу үшін өзге пән бірлестіктері мұғалімдері қатысуымен 

конференция ұйымдастырылды. Сессиялық отырыста оқушылардың өз бетімен 

жұмысы дағдысын жоғарылату мәселесінің өзектілігі атап өтілді. Сондай-ақ 

емтиханда қарастырылатын барлық материалды меңгеріп  шығуға берілген сағат 

көлемі аздық ететіндіктен, оқушының өз бетімен жұмыстану деңгейінің төмендігі 

емтихан нәтижесіне кері әсер етуші фактор болып саналатындығы айтылды.  

4. Бұл мәселені әрі қарай тереңірек зерттеу оқушылардың өз бетімен 

жұмысының сәтті болуына ықпалдасатын тиімді жолдарды табуға мүмкіндік 

береді. Сондықтан бұл зерттеу қорытындылары мұғалімдерге оқушылардың өз 

бетімен жұмысын ұйымдастыру барысында оқыту-әдістемелік кешендер 

дайындауда көмекші құрал ретінде ұсынылды. 
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12-СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ЗЕРТТЕУШІЛІК ҚАБІЛЕТІН 

АРТТЫРУДА CLIL ТЕХНОЛОГИЯСЫН ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП 

ТІЛДІК ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІН ҚАЛАЙ ДАМЫТУҒА БОЛАДЫ? 

 

Каримова Н.Б., Каратаева Н. К., Жакупов Н. Р. 

ХББ Назарбаев Зияткерлік мектебі, Павлодар қ.   

ҚАЗАҚСТАН 

 
Түйінді сөздер: зерттеушілік дағдылар, CLIL, тілдік дағдылар 

 

Ключевые слова: исследовательские навыки, CLIL, языковые навыки 

 

Key words: research skills, CLIL, language skills 

 

Аңдатпа 

Берілген ғылыми жұмыста 12-сынып оқушыларының зерттеушілік дағдыларын арттыру үшін пән-

тілдік кіріктірілген оқыту әдісінің кейбір аспектілерінің қолдануы қарастырылады. Берілген 

әдістер бойынша оқушылардың тілдік құзыреттілігімен қоса дамытылады. Берілген жұмыстың 

мақсаты CLIL технологиясының осы cынып аясында ең тиімді болып табылатын құралдарын 

анықтау, сонымен қатар осы формалар мен оқыту әдістерін қолданылғаннан кейін оқушылардың 

тілдік және зерттеушілік дағдыларын қалай жақсартатындығын қадағалау. Берілген мақсатқа жету 

үшін оқушылардың физика пәніндегі жұмыстары, CLIL қолданылып жасалған жұмыс нәтижелері 

талдаңады. Жұмыстың негізгі кезеңдері мен  нәтижесі көрсетілген.  

 

Аннотация 

В данной научной работе рассматривается аспекты использование методики предметно-языкового 

интегрированного обучения для развития исследовательских навыков учащихся 12 классов. 

Данные методики включает в себя также развитие языковых навыков. Целью научной работы 

является определение наиболее эффекивных методик CLIL в данном классе, кроме этого контроль 

над формами и методичками обучения для развития языковых и исследовательских навыков. Для 

достижения данной цели были проанализированы работы учащихся по предмету физика и 

y = 7,1283x - 17,442
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результаты работ заданий с использованием методики CLIL. Представлены основные этапы работы 

и результаты исследования 

 

Abstract 

This research paper discusses aspects of using the methodology of content-language integrated learning 

for the development of research skills of students in grades 12. These methods also include the 

development of language skills. The purpose of the scientific work is to determine the most effective CLIL 

techniques in this grade, in addition to controlling the forms and training manuals for the development of 

language and reresearch skills. To achieve this goal, the students' work in the subject of physics and the 

results of assignments using the CLIL methodology were analyzed. The main stages of work and research 

results are presented in this paper. 

 

Кіріспе 

12-сынып оқушылары физиканы үшінші тілде, яғни ағылшын тілінде оқиды, 

бұл материалды меңгеруде бірқатар қиындықтарды тудырады, мысалы, listening 

дағдысының жеткіліксіздігінен  оқушылар мұғалімнің түсініктемесін дұрыс 

түсінбеуі немесе лексикалық қорының төмен болуы мен жеке сөздерді түсінбеуі 

нәтижесінде, оқушы сабақтың тақырыбын нашар түсінеді. Мұндай дисбаланс 

үлгерімнің төмендеуіне және емтихан нәтижесінің нашар болуына әкелуі cөзсіз 

[1, 23 б]. Алайда ағылшын тілінде оқытудың оң жақтары да бар: физикадан 

ағылшын тіліндегі әдебиеттер қолжетімді және алуан түрлі.  Ағылшын тілінде 

оқыту оқушылардың тілдік дағдыларын дамытуға көмектеседі, нәтижесінде білім 

берудегі және еңбек нарығында оқушылардың бәсекеге қабілеттілігі артады.  

Сондықтан ағылшын тілінде оқу мен оқытуға байланысты проблемаларды шешу 

үшін әр түрлі әдістер мен тәсілдерді қолдану қажет, олардың бірі – CLIL 

технологиясы.  Бұл әдісті таңдауға әсер ететін бірқатар оң аспектілер бар: 

біріншіден, оқушылар ағылшын тілін үйренуге қызығушылық танытады; сыныпта 

ағылшын тілін қолдануға қосымша ынталандырылады; қажетті тәжірибе беріледі, 

осының арқасында оқушылар тілді жетік үйренеді. Сонымен қатар әртүрлі  

phet.colorado.edu, learningapps.org   сияқты ресурстар қолжетімді болады. Бұл 

технология ағылшын тілінде оқушылардың когнитивтік, зеттеушілік қабілеттерін 

дамытады және физика пәнінен тақырыпты терең түсінуге өз үлесін қосады. 

CLIL технологиясы әлемде, әсіресе Голландия мен Филиппин сияқты 

елдерде танымал педагогикалық тәсіл болып табылады. Мұғалім мен оқушылар 

сабақ уақытында сөйлеу, тыңдау, жазу және оқу дағдыларын дамытуға мүмкіндік 

беретін тиімді құралдар жиынтығы деп айтуға болады. AR сабақтарды жоспарлау 

және зерттеу нәтижелерін өңдеу аясында ағылшын тілі мұғалімдерімен және 

team-teacher-мен өзара қарым-қатынасты қамтиды[2, 24 б]. 

Зерттеудің мақсаты  
CLIL технологиясының осы cынып аясында ең тиімді болып табылатын 

құралдарын анықтау, сонымен қатар осы формалар мен оқыту әдістерін 

қолданылғаннан кейін оқушылардың тілдік және зерттеушілік дағдыларын қалай 

жақсартатындығын қадағалау. 

Қатысушылар: 12-сынып оқушылары 

Деректерді жинау: сауалнама, шолу, бейнежазба. 

Деректерді талдау және интерпретация: тоқсандық және жылдық 

нәтижелері, сауалнама нәтижелері.  
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Зерттеу құралдары: оқу бейнероликтері, интернет ресурстары, электронды 

тесттер. 

Зерттеу тақырыбына сүйене отырып, екі зерттеу сұрағы әзірленді, сандық 

және сапалы тәсілдер шеңберінде тиісті құралдар таңдалды. Алғашқы зерттеу 

сұрағы: басқа пән мұғалімдерінің өз іс-тәжірибелерінде CLIL технологиясының 

қандай әдіс-тәсілдерін пайдаланады? Зерттеу құралы: сабаққа қатысу және 

оқушылар мен мұғалімдермен сөйлесу. Бұл үшінші (ағылшын) тілде оқытатын 

мұғалімдер пайдаланатын әдістерді түсіндіру үшін, оқушылардың тілдік 

дағдыларын жетілдіру, оқытудың тиімді әдістерін анықтау үшін бағытталды. 

Сабақтарға қатысқаннан кейін мұғалімдер мен оқушылар үшінші тілде оқыту 

туралы пікірталастар өткізілді [3, 24 б]. 

Екінші зерттеу сұрағы: CLIL технологиясының қандай әдіс-тәсілдері оқыту 

тұрғысынан ең тиімді болып табылады. Бұл әдістерді пайдалану оқушылардың 

тілдік дағдыларын дамытуға қалай әсер етеді? Бұл сұрақ зерттеудің екінші кезеңі 

үшін CLIL технологиясының элементтерін енгізу барысында қалыптастырылды 

және деректерді жинау оқу үлгерімі мен сапасын  бағалау және салыстыру арқылы 

жүргізілді. 

Ізденушілердің ролі: қазіргі уақытта, білім берудің мазмұнын жаңғыруда, 

бағдарлама бойынша білім алушылар үш тілде оқиды. Біз тек екі жылдан бастап 

ағылшын тілінде сабақ бере бастадық, біздің міндетіміз мектеп түлектерін 

ағылшын тіліндегі сыртқы емтиханға сапалы  дайындау.   Бұл міндетті жүзеге 

асыру үшін әртүрлі CLIL әдістерін тестілеу және енгізу қажет, сонымен қатар 

әріптестерімізге осы әдістерімізді өз тәжірибесінде қалай тиімді қолдануға 

болатынын үйренуге көмектесу. Біздің  рөліміз оқыту барысында  сенімді 

нәтижелерге жету үшін сауалнама, тізбектелген сабақтарды бақылау, оқыту және 

сұхбат жүргізу арқылы зерттеу жүргізу болып табылады.  

Зерттеу жүргізу процесі: зерттеу үш кезеңде жүргізілді. Әрбір кезең үшін 

зерттеу сұрағы және қажетті деректер жинау құралдары анықталды.  

1-кезең. Диагностика. Зерттеу құралдары – сабаққа қатысу және мұғалімдер 

мен оқушылармен сөйлесу. Зерттеу аясында ағылшын тілі мен информатика 

сабақтарына қатыстық. Оқушылармен, мұғалімдермен сұхбат жүргізілді. 

Оқушылар пәндерді ағылшын тілінде оқып үйренудің әртүрлі әдістерін қолдану 

туралы өз пікірін білдірді. Мұғалімдермен әртүрлі оқыту үрдістері талқыланды, 

тәжірибемен өзара бөлістік. Сонымен қатар, зерттеудің бірінші кезеңінде, CLIL 

бойынша қосымша әдебиеттерді талдау, осы сыныптың  білім сапасы мен үлгерімі 

туралы мәліметтер жиналды [4, 120 б]. 

2-кезең. Жоспарлау және қолдану. Зерттеу құралдары – сабақ жоспарлары 

және сауалнама. Зерттеудің екінші кезеңінде бірлескен жоспарлау нәтижесінде 

CLIL технологиясының элементтері еңгізілген тізбектелген сабақтар 

жоспарланды. Running questions, Starter, Think-Pair-Share, Placemate, Taboo, White 

board, Quiz-Quiz-Trade сияқты сұрақтар сыналды және қолданысқа енгізілді. Апта 

бойы әрбір әдіс кем дегенде екі рет қолданылды, кейін аптаның соңында 

оқушылар осы әрбір әдістін тиімділігі бойынша сауалнама толтырды, өз ойын 

анық түрде жазып берді [5–6, 24, 132 б]. 
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3-кезең. Қорытындылар мен тәжірибені тарату. Құралдар – оқу үлгерімі мен 

сапасын, сауалнаманы талдау. Зерттеуден кейін нәтижелер талданды және 

қорытындылар жасалды. Содан кейін, әріптестерімізді зерттеу нәтижелері мен 

қорытындыларымен таныстыру үшін, алдымен мектептегі жаратылыстану 

математика бағытындағы мұғалімдері үшін, содан кейін облыстық деңгейде 

семинар өткізілді [7–8, 35, 89 б]. 

Зерттеудің нәтижелері мен қорытындылары 

1-кезең. Диагностика 

CLIL технологияның қандай әдістері мен тәсілдерін басқа мұғалімдер өз 

тәжірибесінде пайдаланады? 

 Информатика сабағына қатысу (Литвинова О.В.) және мұғаліммен 

әңгімелесу. Cабақ барысында мұғалім сабақтың басында глоссарий берді, сосын 

сабақ барысында тақырыпты түсінуде  осы терминдердің қолданылуын 

бақылайды. Әңгіме барысында мұғалім басқа сабақтарда оқу және жазу 

дағдыларын дамытатындығын айтты, оқушылар қажетті мәтіндерді оқып, 

мұғаліммен талдайды. 

 Ағылшын тілі сабағына қатысу (Амирова Б.М.) және мұғаліммен сөйлесу. 

Сабақ барысында мұғалім білімді бағалаудың әртүрлі электрондық әдістерін 

кеңінен пайдаланады, сұрақтар көмегімен оқушыларды белсенді әңгімеге 

қатысуға тартады. 

 Оқушылармен әңгімелесу. Оқушылар ағылшын тілін жеткілікті меңгерген  

деп есептейді және мұғалімді түсінеді, әсіресе мұғалім презентация немесе басқа 

көрнекі құралдар арқылы түсіндірсе, оқушылар  мұғалімнің қолдауымен сөйлеу 

және жазу дағдыларын дамытуды қалайды. 

2-кезең. Жоспарлау және қолдану 

CLILтехнологияның қандай әдістері мен тәсілдері оқытуда ең табысты 

болып табылады және осы әдістерді пайдалану оқушылардың тілдік дағдыларын 

дамытуға қалай әсер етеді? 

CLIL элементтері бар сабақ жоспарлары (қосымша 1). Сауалнамадан кейінгі 

нәтижелер (қосымша 2). 

3-кезең. Талдау және қорытынды. 

Үлгерім мен сапаның талдауы 

Жылдың басында және аяғында оқушылардың  сауалнама нәтижелерін, 

үлгерім мен білім сапасының нәтижелерін талдау оқушылардың академиялық 

көрсеткіштері мен білім сапасының жоғарылауына алып келді, мұның өзі CLIL 

әдістерінің оқытуда дұрыс қолданылуына байланысты болды деп есептейміз. 

Сонымен қатар, ағылшын тілі мұғалімдері оқушылардың  тілдік 

құзыреттіліктерінің дамығандығын  және сөз қорларының артқандығын  көрсетті. 

CLIL-ге келетін болсақ, оқушылар сабақтардың танымдық деңгейінің 

артқандығын айтады, Running question және Think-Pair-Share белсенді әдістері  

сөйлеу дағдыларын дамытты және оқушыларды  дұрыс қарым-қатынасқа үйретті.  
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Аңдатпа 

Мақалада жаңартылған білім беру мазмұнын енгізу контекстінде жалпы білім беретін мектеп 

мұғалімінің зерттеу құзіреттілігін қалыптастыру тәжірибесі талқыланады. Бұл жұмыстың мақсаты 

– оқытушының зерттеу құзіреттілігін қалыптастыру моделін түзету. Бұл идея философиялық 

(герменевтикалық феноменология) шынайы жағдайдағы біліктілікті арттыру процесін қайта 

бағалауға, оқытушының іздену және зерттеу қызметін біріктіру тәсілдерін анықтауға негізделген. 

Нәтиже – оқытушының ғылыми-зерттеу құзыреттілігін қалыптастырудың жаңа моделі, ол оның 

зерттеу мансабының кәсіби бағдар картасын анықтайды. 

 

Аннотация 

В статье рассмотрен опыт формирования исследовательских компетенций педагога 

общеобразовательной школы в условиях внедрения обновлённого содержания образования. Целью 

http://www.essay.uk.com/essays/education/challenges-trilingual-education-kazakhstan/
http://www.essay.uk.com/essays/education/challenges-trilingual-education-kazakhstan/
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данной работы является коррекция модели формирования исследовательских компетенций 

педагога. Идея основывается на философской (герменевтической феноменологии) переоценке 

процесса повышения квалификации в аутентичных условиях, на определении подходов интеграции 

поисковой и научно-исследовательской деятельности педагога. Результатом является новая модель 

формирования исследовательских компетенций педагога, определяющая профессиональную 

маршрутную карту его исследовательской карьеры. 

 

Abstract 

The article discusses the experience of forming the research competencies of a secondary school teacher in 

the context of introducing updated educational content. The aim of this work is to correct the model for the 

formation of research competencies of a teacher. The idea is based on a philosophical (hermeneutic 

phenomenology) reassessment of the process of advanced training in authentic conditions, determination of 

approaches to integrate the search and research activities of the teacher. The result is a new model for the 

formation of the research competencies of the teacher, which determines the professional route map of his 

research career. 

 

Поясним понятие «условия обновлённого содержания образования». В 

основу данного понятия, нормативно представленного в Государственных 

общеобязательных стандартах (2018) [1], положен конструктивистский подход с 

акцентом на развитие метакогнитивных способностей как педагогов, так и 

учащихся. Образовательный процесс, основанный на компетентностном подходе 

– CBE (competence – based – education) [2], ориентирован на обучающихся, при 

этом в качестве результата рассматривается способность человека 

самостоятельно действовать в различных проблемных ситуациях, применяя 

знания и порождая новые. В свою очередь это требует от педагога 

эмоционального участия, обладания необходимыми личностными качествами, 

навыками критической рефлексии. Педагог должен уметь интерпретировать как 

сам процесс обучения, так и деятельность участников образовательного процесса, 

познавать новые учебные и педагогические реалии. Другими словами, постоянно 

выполняя различные познавательные и исследовательские функции, педагогу 

необходимо овладение основами исследовательских компетенций. В нашем 

исследовании понятие «педагог» общеобразовательной школы включает в себя не 

только учителя, но и руководителя школы, который должен обладать основами 

организации и проведения педагогических исследований Lesson Study и Action 

research [3]. 

С недавнего прошлого идеи «мыслящего практика» нашли свое применение 

(по большей части в технике исполнения) в казахстанских школах как технология 

Action research [4]. На практике же педагоги школ затрудняются в использовании 

данных технологий. Так, опрос, проведенный в 76 общеобразовательных школах 

Западно-Казахстанской, Актюбинской, Атырауской, Костанайской областей, 

показал, что массовое использование активных форм и методов обучения 

зачастую не отражает их системный характер, не находит должного развития 

реализация методологии Action research вследствие недостаточного уровня 

развития метапредметных исследовательских компетенций педагогов. С целью 

решения данной проблемы разработана и апробирована модель формирования 

исследовательских компетенций педагога общеобразовательной школы (далее –

Модель). Результаты первого этапа эксперимента с выводами по коррекции и 

дополнению Модели представлены в данной статье.  
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Наиболее сложными оказались вопросы формирования исследовательских 

компетенций педагога общеобразовательной школы (ИКПОШ), определяемые 

развитием внутренней мотивации к рефлексии собственной практики; умением 

выделять педагогическую проблему и их академической формулировкой; 

разработкой психолого-педагогического инструментария для диагностики 

проводимых изменений. Анализ полученных данных и обзор литературы 

позволяет предположить, что эффективность процесса формирования ИКПОШ 

можно повысить, если разработанную Модель усилить герменевтико- 

феноменологической составляющей для повышения уровня понимания и 

интерпретации учебного и профессионального диалога учащихся и педагогов, 

налаживания успешной коммуникации, перцепции и интеракции их 

взаимодействия. Кроме того, повышению внутренней мотивации и ценностно-

смысловой значимости исследовательской деятельности педагогов будет 

способствовать видение ими перспектив своей исследовательской карьеры, что 

выражается в предоставлении педагогу непрерывного цикла повышения как своей 

квалификационной категории, так и в получении академической степени 

магистра. 

Материал и методы исследования 

Составление и структуризация ИКПОШ проведены на основе рекомендаций 

European Trade Union Committee for Education (ETUCE, 2008), (В.И. Байденко, 

2009), основных групп компетенций (И.А. Зимняя, 2004), ключевых компетенций 

(А.В. Хуторской, 2002). Обозначены основные компоненты исследовательских 

компетенций, предложен инструментарий их психолого-педагогической 

диагностики [5; 6; 7; 8].  

Работа проходила в несколько этапов с охватом 76 директоров и 180 

учителей общеобразовательных школ Западно-Казахстанской области. На первом 

этапе требовалось выбрать 15 наиболее важных компетенций, затем определиться 

с их классификацией по предложенным подходам по В.И. Байденко, И.А. Зимней 

или А.В. Хуторскому. В итоге обработки и классификации результатов получен 

перечень из 5 вариантов исследовательских компетенций. Далее участники 

опроса были разбиты на 16 групп. В каждой группе с одним из вариантов перечня 

работали подгруппы по 4 человека. После этого экспертная группа, составленная 

из 6 директоров и 14 опытных учителей и преподавателей вуза, используя техники 

синектики и поэтапного сравнения, определилась на одном интегративном 

перечне ИКПОШ, которые легли в основу Модели.  

Таким образом, были определены 15 исследовательских компетенций и 

классифицированы в трех направлениях: мотивационно-ценностном, теоретико-

познавательном, организационно-деятельностном; представлены уровни 

(репродуктивный, базовый, эвристический, конструктивный) и технология 

(этапы, содержательные модули) формирования ИКПОШ. Четырехмодульная 

структура Модели была рассчитана на четырехлетний цикл формирования и 

развития ИКПОШ. Модель имеет горизонтальную и вертикальную 

составляющие. Горизонтальная означает, что педагоги должны учиться 

интегрировать отдельные модули; вертикальная – должны углубленно овладеть 

содержанием каждого модуля.  
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В качестве основных внутренних требований реализации Модели взяты 

связи: между устанавливаемыми требованиями к последовательным этапам 

формирования ИКПОШ как внутри учебного года, так и при переходе от одного 

года к следующему; между устанавливаемыми требованиями к последовательным 

этапам формирования ИКПОШ и доступностью ресурсов для достижения этих 

требований (временных, материально-технических и др.); между «выходными» 

требованиями одного модуля и «входными» требованиями другого. Педагог в 

случае соответствия установленным требованиям какого-либо модуля имеет 

возможность досрочного перехода на модуль, соответствующий уровню его 

исследовательских компетенций.  

Модель разработана на принципах преемственности и согласованности с 

показателями Плана реализации Государственной программы развития системы 

образования РК на 2016–2020 годы, новым правилам аттестации педагогических 

кадров общеобразовательных школ [9]. Важнейшим качеством Модели являются 

условия ее функционирования, динамики и трансформации, то есть комплекс 

подвижных, частично налагающихся друг на друга модулей. 

Результаты исследования и их анализ 

Анализ результатов первого этапа эксперимента показал, что разработанная 

Модель является инструментом системного формирования ИКПОШ и внедрения 

в школах методологии исследования в действии (Action research). Вместе с тем 

выявлены новые проблемы и недостатки Модели. Так, по итогам первого года 

работы, у 28% педагогов все еще преобладает технократический подход в 

использовании активных форм и методов обучения; только 30,2% проявляют 

интерес к исследовательской деятельности; у 73% педагогов имеется потребность 

во внешней мотивации и 35,7% участвовавших в эксперименте показали низкий 

уровень самомотивации. 

Изучение литературы по прикладной психологии, философии, 

педагогических исследований по развитию творческого потенциала педагогов 

позволили нам предположить, что включение в Модель элементов 

герменевтической феноменологии повысят мотивационно-ценностный 

компонент ИКПОШ. Кроме того, внутренней мотивации педагогов будет 

способствовать видение ими перспектив своей исследовательской карьеры. На 

основе культурно-исторического и деятельностного подходов исследованы 

возможности применения герменевтической феноменологии как метода 

организации учебного и профессионального взаимодействия участников 

образовательного процесса. 

Анализ практических результатов, их теоретическое обобщение определили 

следующий перечень принципов, положенных в основу новой Модели: принцип 

научности; принцип единства сознания и деятельности; принцип соответствия; 

принцип относительности; принцип дополнительности; принцип единства 

личностного и профессионального; принцип рефлективности процесса обучения; 

принцип сочетания самообразования и педагогической поддержки; принцип 

взаимной отражаемости науки и искусства.  

Классическая структура метода герменевтической феноменологии 

предоставляет тесно взаимосвязанные процедуры: 1) феноменологической 
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редукции; 2) феноменологического интуирования; 3) феноменологического 

анализа; 4) феноменологического описания [10, с. 136]. 

Феноменологический подход включает в себя описание изучаемого 

(непосредственное созерцание) и жизненного опыта, таким образом, когда 

исследователь (педагог) взял на себя ответственность, оградиться от воздействия 

извне и воздержаться от (предрассудков) суждения о степени реальности 

рассматриваемого явления (феноменологические редукции). Далее, согласно 

процедурам феноменологического метода, исследование педагога должно иметь 

в своей основе феноменологическое, максимально точное языковое выражение, 

«полноту ясности», «чистого описания» деятельности участников 

образовательного процесса [12, с. 136]. 

Переход от восприятия мира к сосредоточению на самих переживаниях 

сознания (в рефлексии) дает возможность осуществления феноменологической 

редукции. Увидеть в каждом коллеге, учащемся сложную личность, автора и 

ваятеля собственной жизни. При этом возникающие новые представления, 

понимание педагогом сути происходящего в ходе феноменологического анализа 

не являются деструктивными для ранее произошедших процедур 

феноменологической редукции и интуирования, напротив, означает признание и 

присвоение в динамике новых положительных образований. 

Для разработки методов и форм работы с педагогами в новую Модель 

включены такие понятия из области герменевтики и феноменологии, как 

герменевтический (текст, круг или спираль, горизонт), феноменологическая 

редукция, дивинаторный и сравнительные аспекты интерпретации и понимания. 

Принимая тот факт, что в современной герменевтике под «герменевтическим 

текстом» рассматривается продукт деятельности, имеющий знаковую и в 

широком смысле языковую природу [11], мы относим учебную деятельность 

учащегося, преподавание учителя, содержание образования, формы и методы 

обучения к своеобразному «герменевтическому тексту». В таком случае учебный 

диалог между учителем и учеником, профессиональное взаимодействие учителя 

со своим ментором или тренером представляют определенный 

«герменевтический текст» и имеют под собой герменевтическую основу 

(герменевтический треугольник).  

Практические формы использования методов герменевтической 

феноменологии в ходе аудиторных занятий ИКПОШ и в процессе Action research 

могут выражаться через проведение «открытых» бесед, или Pedagogical discursus 

– педагогический дискурс (исследовательская беседа), где все участники 

обсуждают темы из предыдущих бесед и делают для себя выводы об их значении, 

или Pedagogical divination – педагогические прогнозы, повествования 

(кумулятивная беседа, дебаты), где каждый может высказать свой обоснованный 

прогноз и ожидание по тому или иному рассматриваемому вопросу. 

Разработка модели формирования ИКПОШ для развития исследовательской 

карьеры педагога школы с интеграцией квалификационных категорий с 

академическими степенями. Модифицированный проект четырехмодульной 

структуры новой Модели рассчитан на восьмилетний период.  

Заключение 
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Таким образом, в статье рассматривается опыт первого этапа эксперимента, 

выдвигается гипотеза, предлагаются подходы для нового варианта Модели, 

предлагаются формы и методы герменевтической феноменологии в 

формировании ИКПОШ. Необходимыми условиями реализации новой Модели 

считаем: 1) формирование ИКПОШ – длительный и цикличный процесс, 

имеющий акмеологический характер; 2) обоснование методологии ИКПОШ на 3P 

(Philosophy, Psychology, Pedagogy); 3) формирование ИКПОШ как импульс для 

развития непрерывного цикличного процесса – «исследования в действии» или 

образа профессиональной жизни педагога; 4) согласование нормативно-правовых 

и регулирующих документов в системе среднего, высшего и послевузовского 

образования в аспекте развития исследовательских компетенций педагога;  

5) построение педагогом своей профессиональной маршрутной карты 

исследовательской карьеры. Достаточными условиями должны быть: 1) статус 

педагога как философа-ученого; 2) заработная плата педагога не менее средней 

заработной планы квалифицированных кадров в горнодобывающей отрасли 

страны. 

Новая Модель позволит педагогу выбрать свою траекторию развития 

исследовательской карьеры, интегрировав систему квалификационных категорий 

с академическими степенями в достижении собственного акме. Основным 

результатом реализации новой Модели будет развитие учебно-познавательной 

деятельности учащегося, его критического мышления и гармония с социумом. 
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байланысты тапсырмалар орындау, сындарлы кері байланыс, нәтижелерді талдау, оқушылар 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада оқыту сапасын арттыру құралы ретінде қалыптастырушы бағалауды тиімді жүзеге 

асырудың төрт сатылы алгоритмін оқыту үдерісінде  қолданудың  тәжірибелік ұсынбалары 

берілген. Мақалада психологиялық – педагогикалық зерттеулер қорытындылары, критериалды 

бағалау жүйесіне көшу аясында кәсіби шеберлікті жетілдіретін,  ынтаны арттыратын, өзін - өзі 

бағалау және өзін-өзі реттеу сапасын дамытатын, қалыптастырушы бағалауды жүзеге асыруда 
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қолданылатын тәсілдердің тиімділігін дәлелдейтін педагогтардың тәжірибелік тапсырмалары мен 

бейнересурстарына интербелсенді сілтемелер ұсынылған. 

 

Аннотация 

В статье раскрывается вопрос: как сделать процесс формативного оценивания эффективным? 

Представлены практические рекомендации по использованию в учебном процессе 

четырехступенчатого алгоритма реализации эффективного формативного оценивания как средства 

повышения результативности процесса контроля и коррекции знаний учащихся. В статье 

обобщены психолого-педагогические исследования, представлены практические задания и 

интерактивные ссылки на видеоресурсы педагогов, подтверждающие эффективность 

используемых подходов к реализации формативного оценивания в рамках перехода на 

критериальную систему оценивания. 

 

Abstract 

The article reveals the question of how to make the process of formative assessment effective. It contains 

practical recommendations on the usage of the four-stage algorithm for the implementation of effective 

formative assessment as a means of improving the effectiveness of the process of control and correction of 

students ' knowledge in the educational process. The article summarizes psychological and pedagogical 

researches, presents practical tasks and interactive links to video resources of teachers, confirming the 

effectiveness of the using approaches to implement formative assessment in the transition to the criteria-

based assessment system. 

 

Cистема оценивания учебных достижений учащихся в рамках внедрения 

обновленного содержания образования является одной из наиболее обсуждаемых 

тем модернизации казахстанского образования. На смену традиционной 

пятибалльной системе оценивания пришла критериальная система оценивания, 

которая предполагает реализацию формативного (текущего) и суммативного 

(итогового) оценивания знаний и навыков учащихся. Исследование, проведенное 

филиалом Центра педагогического мастерства в г. Уральске по теме «Какие 

методы и приемы формативного оценивания обеспечивают повышение качества 

обучения?» (далее – Исследование), позволило выявить основные 

закономерности и противоречия в использовании учителями формативного 

оценивания в классе, а также разработать и апробировать алгоритм реализации 

эффективного формативного оценивания, состоящий из четырех 

последовательных шагов. 

На первом этапе Исследования было проведено анкетирование, в котором 

приняли участие 242 педагога общеобразовательных школ Казахстана и 

Российской Федерации. В ходе данного анкетирования, в частности, было 

выявлено, что сегодня учителя обладают необходимыми знаниями и навыками в 

реализации формативного оценивания в классе:  

 знают о преимуществах, которые несет в себе реализация формативного 

оценивания на уроке как для учащихся, так и для учителей и родителей; 

 используют формативное оценивание в ежедневной практике обучения для 

своевременного контроля и коррекции знаний и навыков учащихся; 

 проводят диагностику и мониторинг учебных достижений учащихся, в том 

числе с использованием различных методов и приемов формативного оценивания. 

В то же время учителя отмечают, что сегодня у некоторых учащихся 

происходит снижение мотивации к обучению в связи с тем, что отметки за 

формативное оценивание не выставляются и итоговые оценки в явном виде не 

зависят от результатов проведенного формативного оценивания. В ходе 1-го 
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(диагностического) этапа Исследования было проведено анкетирование, которое 

позволило выяснить, что 95% опрошенных учителей используют на своих уроках 

формативное оценивание, но в то же время только 74% опрошенных считают этот 

процесс эффективным. Анализируя полученные ответы респондентов, можно 

сделать заключение о том, что наибольшие сложности и затруднения у учителей 

общеобразовательных школ вызывают такие этапы реализации формативного 

оценивания, как самостоятельная разработка критериев и дескрипторов 

оценивания к заданиям (24%); выбор и адаптация соответствующих 

методов/приемов формативного оценивания, стимулирующих учебную 

деятельность учащихся (26%): организация домашней самостоятельной работы 

учащихся над выявленными в ходе формативного оценивания ошибками (33%). 

Таким образом, используемые диагностические и импирические методы 

Исследования позволили определить, что учителя испытывают обеспокоенность 

тем фактом, что у учащихся снижается мотивация к обучению из-за 

безотметочности формативного оценивания, но в то же время мотивационные 

возможности самого формативного оценивания используются учителями не в 

полной мере: учителя сталкиваются с трудностями в выборе рациональных 

методов формативного оценивания, обеспечивающих достижение целей обучения 

и повышение мотивации к учению, испытывают затруднения в определении 

релевантных этапов реализации формативного оценивания на уроке.  

В ходе реализации теоретической части Исследования, на основе изучения 

работ отечественных и зарубежных авторов, в которых рассматриваются 

различные подходы реализации эффективного формативного оценивания, были 

сформулированы практические шаги реализации формативного оценивания: 

целеполагание, выполнение задания для проверки знаний учащихся, обратная 

связь, анализ результатов (1, 13), (3, 40). Рассмотрим более подробно каждый из 

четырех шагов данного алгоритма. 

 

Шаг первый: целеполагание 

Любое формативное оценивание должно начинаться с целеполагания. На 

данном шаге учитель должен довести до учащихся цели и форму проверки знаний, 

предоставить инструкции для выполнения задания, а также озвучить, какой метод 

будет использован для проверки полученных результатов (оценивание учителем, 

само- и взаимооценивание, комбинированное оценивание) и т.д. Проводя 

Исследование, мы имели возможность наблюдать ситуации, когда учащимся не 

до конца были понятны цели выполнения конкретного задания (неясны 

инструкции выполнения), в результате учащиеся не в полной мере прикладывали 

усилия для достижения конечного результата, терялась вовлеченность и динамика 

выполнения задания (ведь если вы не знаете, куда идете, навряд ли вы туда и 

дойдете).  

Другим элементом обучения является мотивация, как внутренняя, так и 

внешняя. Мотивация связана с целью, поскольку учащиеся решают, 

заинтересованы ли они в цели, которая была установлена, или нет. Конечно, мы 

не пытаемся утверждать, что учащиеся изучают только то, что им интересно, они 

также должны изучать конкретные вещи в определенных классах, в соответствии 
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с установленными стандартами и программами. Однако учитель должен таким 

образом организовать учебный процесс, чтобы цель достижения этих стандартов 

была актуальна и интересна учащимся. Учителями, участвовавшими в 

Исследовании, было замечено, что непонимание учителем значимости и 

особенностей реализации такого шага, как целеполагание, откладывает свой 

отпечаток не только на выбор недостаточно эффективных методов и приемов 

проверки и коррекции знаний учащихся, но и, как следствие, на снижение 

вовлеченности в образовательный процесс различных категорий учащихся. 

Поэтому очень важно, чтобы каждый учитель умел четко формулировать цели 

выполнения формативного оценивания, определять оптимальные формы и 

методы его реализации, составлять понятные инструкции и критерии оценивания. 

Опираясь на результаты исследования Джей Мактиг и Кена О'Коннора (8), мы 

сформулировали три характеристики целеполагания, которые обеспечивают 

вовлеченность и мотивацию учащихся при выполнении заданий формативного 

оценивания. 

1. Четкость задания – учащиеся должны четко понимать цель, знать, в каком 

формате он должен представить результаты работы и каким образом учитель 

будет их оценивать. 

2. Актуальность – учащиеся должны знать, что цели и результаты 

оценивания данного задания значимы и необходимы им для дальнейшего 

обучения. 

3. Создание ситуации успеха – учителю необходимо создать условия, чтобы 

каждый учащийся верил, что он может успешно справиться с заданием и его 

работа будет объективно оценена.  

Очевидно, что, если учащимся понятны цели и предполагаемый результат 

выполняемого задания, они могут самостоятельно выполнить, а затем и проверить 

качество своей работы.  

Шаг второй: выполнение задания для проверки знаний учащихся 

На этапе выполнения задания для проверки знаний учащихся учитель 

выдает задание, контролирует выполнение и объективное оценивание 

достигнутых результатов. На втором шаге реализации алгоритма 

формативного оценивания учащийся учится самостоятельно оценивать свой 

прогресс в достижении целей обучения, принимать на себя ответственность за 

полученный результат. На данном шаге реализации алгоритма учитель должен 

обеспечить выполнение учащимися следующих действий:  

разделение сложной задачи на подзадачи, выбор механизма и формы 

учебной деятельности;  

принятие решения о том, как и каким образом будут выполняться задания; 

координация действий в соответствии с дескрипторами или 

инструкциями учителя; 

само- или взаимооценивание полученных результатов. 

В настоящее время для реализации само- и взаимооценивания учебных 

достижений на уроке учителя используют такие инструменты и подходы, как 

оценивание по ключу, по инструкции, по шаблону, дескрипторам, с 

использованием листов само-, взаимооценки и т.д.  



 

265 
 
 

Шаг третий: конструктивная обратная связь 

Очень часто формативное оценивание реализуется с использованием 

похвалы и поощрения, поскольку оно и более гуманно, и позволяет создавать 

ситуацию успеха, развивать веру в себя, снижает страх перед неудачей и 

наказанием. Но сталкивались ли вы с проблемой, когда похвала или поощрение 

не дают желаемого результата, ведь чаще всего они имеют краткосрочный эффект 

и не обеспечивают стойкую мотивацию учения. Давайте попробуем разобраться, 

почему так происходит. 

При проведении формативного оценивания с целью стимулирования и 

поощрения деятельности учащихся учителя часто раздают различные стикеры, 

звездочки, смайлики и т.д. Я была свидетелем того, как ученики начальных 

классов, получив такое «поощрение» (звездочки-наклейки в тетрадь), забыли о 

содержании заданий и полностью переключились на процесс «выпрашивания» 

данных «звезд» у учителя. Я задумалась над тем, почему так произошло, и поняла, 

что, раздавая всевозможные наклейки, звездочки, сертификаты, смайлики, 

сладости и т.д., мы фактически опираемся на основные постулаты и 

закономерности бихевиоризма «делай вот так и так – и тогда получишь это и это» 

(например, чтобы ребенок вел себя хорошо в супермаркете – мы обещаем ему 

игрушку, чтобы хорошо учился – новый гаджет), но это, к сожалению, не работает 

на перспективу, а в лучшем случае дает лишь временный эффект. Интересно, что 

по всему миру педагоги ищут универсальные способы мотивирования учащихся 

и фактически идут той же дорогой. Так, несколько лет назад один из 

руководителей ресторана сети Pizza Hut (США) решил, что компания должна 

спонсировать программу, стимулирующую школьников больше читать. За 

прочитанные книги учитель выдавал сертификат на получение бесплатной пиццы. 

Как вы думаете, была ли эта инициатива успешной? В Западной Джорджии 

учащиеся третьего класса за каждую прочитанную книгу получали по 2 доллара. 

В одной из школ Техаса за отличное поведение ученики получали карточки 

«золотой стандарт», которые потом можно было обменять на поход в кафе, 

билеты в кино, футболки и т.д. Таких примеров можно привести очень много. При 

всей привлекательности данных методов в реальности возникает несколько 

проблем: как вы поступите, если ваш учащийся переест сладкого (или пиццы), или 

он будет требовать повышения оплаты – больше конфет, а вы не захотите или уже 

не сможете эти требования удовлетворить? И самое главное, готовы ли вы к тому, 

что ваш учащийся согласится выполнять какое-либо задание только в том случае, 

если у вас будет достаточный запас «M&M’s» или других средств поощрения? (6, 

152) Насколько это поможет ему стать ответственным и успешным человеком? 

Вспомним программу, о которой мы говорили выше, в рамках которой дети, 

прочитавшие определенное количество книг, получали бесплатную пиццу. Как вы 

думаете, какие книжки выбирали дети? Конечно, те, которые покороче и попроще. 

Как вы думаете, насколько это влияло на развитие навыков чтения и вообще 

отношение к книгам? Скорее всего, такие программы, как «Пицца за чтение», 

смогут привести лишь к росту числа полных детей, «не любящих читать». Но если 

вы считаете, что в обучении ваших учащихся поощрения в виде конфет или каких-

то стикеров просто необходимы, то не используйте их постоянно, награждайте 
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учащихся после выполнения задания (желательно, чтобы это было для учащихся 

сюрпризом), не устраивайте соревнование за получение награды и по мере 

освоения навыков снижайте частоту и размер таких поощрений. Или старайтесь 

награждать тем, что хотите на данном этапе развить. Например, для того, кто 

хорошо справился с заданием, наградой может быть новое, более сложное, 

интересное, творческое задание для учащегося, который много читает (новая 

интересная, редкая книга и т.д.).  

Похвала – это положительная обратная связь. Учителя очень часто 

используют похвалу как метод вербального поощрения (например, «Молодец», 

«Умница», «Ты на правильном пути!», «Подумай еще, и у тебя получится» и т.д.). 

В Интернете мы можем найти множество ресурсов, в которых нам предлагают 

«30», «50», «100 способов похвалить учащегося»: от «неплохо» до «какой 

прогресс» и др. Но давайте задумаемся, является ли такая обратная связь 

информативной, продвигающей и мотивирующей для учащегося? Насколько она 

обеспечивает понимание учащимся собственных достижений в учении и 

вооружает инструкциями для их коррекции. Для того чтобы обратная связь была 

конструктивной, она, прежде всего, должна соответствовать следующим 

условиям: 

основываться на достижениях учащегося в соответствии с целями и 

результатами обучения; 

обращать внимание ученика на конкретные плюсы и возможные пути 

доработки (корректировки) результатов для эффективного продвижения вперед; 

приводить к рефлексии и планированию следующих шагов, 

обеспечивающих прогресс в обучении.  

В этой связи мы считаем очень важным, чтобы обратная связь была 

своевременной, конкретной, понятной и действенной: т.е. предоставлять 

возможность действовать на основе полученной информации (Г. Виггинс, 1998). 

Учащиеся, используя данную обратную связь, должны быть в состоянии 

самостоятельно улучшать и исправлять свою работу, а также ликвидировать 

пробелы в знаниях и навыках. 

Шаг четвертый: анализ результатов 

На этом шаге происходит процесс переосмысления дальнейшего обучения с 

учетом полученных результатов. Сложность данного этапа заключается в том, что 

для многих учащихся простое указание на допущенную ошибку может быть 

неэффективным и недостаточным для изменения успеваемости учащихся. Так, 

если мы скажем учащимся, что, для того чтобы они больше не допускали таких 

ошибок, им нужно будет еще раз почитать этот же текст дома, скорее всего, это 

не будет идеальным средством для исправления неправильных знаний и 

представлений (и мы, к сожалению, имеем немало примеров из практики, когда 

учащиеся не выполняют дома такие «задания отсроченного действия». Так, в ходе 

проведенного Исследования 33% опрошенных учителей отметили, что домашняя 

работа учащихся над самостоятельным исправлением выявленных в ходе 

формативного оценивания ошибок и пробелов в знаниях не дает высоких 

результатов). Поэтому в результате проведенного исследования мы пришли к 

убеждению, что если мы на уроке выявили ошибки и пробелы в знаниях и указали 



 

267 
 
 

на них в предоставленной обратной связи, то учителю необходимо оценить 

сложность допущенных ошибок и понять, смогут ли учащиеся дома 

самостоятельно прийти к правильному решению или необходимо 

непосредственно на уроке создать условия для того, чтобы учащиеся смогли 

исправить допущенные ошибки, неверное понимание и разъяснить неясные 

моменты. Другими словами, 4-й шаг алгоритма реализации формативного 

оценивания предполагает, что учитель должен исходя из анализа допущенных 

учащимися ошибок осуществить коррекцию знаний и навыков учащихся, 

предоставив им возможность исправить ошибки, устранить недопонимание: 

возможно, это будет повторное объяснение учителем некоторых концептов 

нового материала, понимание которых вызвало наибольшее затруднение у 

учащихся. Возможно, учитель предложит небольшое практическое задание для 

уточнения и исправления допущенных ошибок и неточностей. Возможно, это 

будет повторное тестирование, тихий опрос или задания по карточкам, которые 

необходимо предоставить только тем учащимся, кому это действительно 

необходимо, а не всем остальным. В любом случае учителю уже на этапе 

планирования урока необходимо задуматься над тем, какие ошибки могут быть 

выявлены в ходе выполнения конкретного формативного оценивания и какие 

действия необходимо будет предпринять, чтобы своевременно произвести 

коррекцию ошибочных знаний учащихся.  

В практической части исследования приняли участие около 30 учителей 

среднего звена общеобразовательных школ города Уральска Западно-

Казахстанской области. Учителя данной фокус-группы апробировали алгоритм на 

практике и пришли к убеждению, что использование 4 последовательных шагов 

реализации формативного оценивания повышает результативность контроля и 

коррекции знаний учащихся, обеспечивает мотивацию и вовлеченность учащихся 

в активный познавательный процесс. Учителя, в частности, отмечали, что 

невыполнение какого-либо шага алгоритма ставит под угрозу эффективность 

всего процесса текущего оценивания. Например, если учащиеся не понимают (не 

знают) цели выполнения задания и не видят взаимосвязи выполняемого задания с 

изучаемой темой, им тяжело будет оценить собственный прогресс в обучении; 

если учащиеся не получают аутентичной обратной связи, они не уверены в своей 

эффективности; если не происходит «коррекции знаний», то у многих учащихся 

пробелы в знаниях сохраняются, а ошибочные представления только 

усиливаются. К сожалению, мы можем привести много примеров, когда учителя 

(вне зависимости от результатов проведенного формативного оценивания и 

выявленных в ходе него ошибок и затруднений учащихся) продолжают «учить», 

а ученики теряют всякую мотивацию как к обучению, так и к выполнению заданий 

формативного оценивания в частности. 

В ходе реализации опытно-экспериментальной части исследования был 

сформирован банк знаний, в котором был обобщен практический опыт учителей 

фокус-группы, по использованию четырехступенчатого алгоритма реализации 

эффективного формативного оценивания на уроке. В данном банке знаний 

представлено около 50 видеороликов на казахском, русском и английском языках 

демонстрирующие особенности использования формативного оценивания на 
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различных уроках основной школы. Результаты проведенного Исследования 

легли в основу методического пособия Центра педагогического мастерства АОО 

«НИШ» «Эффективное оценивание. Практические шаги совершенствования 

практики оценивания». Уникальность данного пособия состоит в том, что в нем 

изложены ключевые выводы, полученные в ходе проведения теоретической и 

практической части Исследования, а также в том, что около каждого описания 

конкретного опыта учителя есть интерактивная ссылка на видеофрагмент и нужно 

лишь отсканировать QR-код, чтобы перейти на YouTube-канал «ЦПМ Уральск» и 

увидеть, как описанные методы и приемы формативного оценивания реализуются 

непосредственно на уроке. 

Приведем примеры видеофрагментов учителей фокус-группы, 

демонстрирующих реализацию формативного оценивания на уроке. 

 

     

Асетова Е.И., 

урок казахского 

языка, 

Жангалинский 

район 

Яцевич С.Ю., 

урок 

английского 

языка, район 

Байтерек 

Вологин Н.В., 

урок 

географии, 

Таскалинский 

район 

Орынбасарова 

Э.И., 

 урок истории,  

г. Уральск 

Бессмертнова 

А.Л.,  

урок 

физкультуры, 

 г. Уральск 

 

Таким образом, проведенное нами исследование показало, что формативное 

оценивание является многогранным и многоаспектным процессом, успешность 

которого зависит от умения учителя выбирать рациональные методы и подходы 

проведения формативного оценивания, придерживаться определенной 

последовательности шагов его реализации. Мы уверены, что предложенный нами 

алгоритм эффективного формативного оценивания позволит каждому учителю 

усовершенствоать свои навыки проведения формативного оценивания, сделать 

практические шаги, обеспечивающие улучшение практики реализации процесса 

оценивания и обучения. Проведенное нами Исследование решает не все вопросы, 

связанные с реализацией формативного оценивания в классе, и требует 

дальнейшего изучения. Дефенициями такого исследования может быть как более 

детальное изучение каждого шага четырехступенчатого алгоритма реализации 

формативного оценивания, так и другие аспекты реализации оценивания в 

обучении.  
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Аңдатпа 

В этой статье рассмотрены исторические предпосылки одаренного образования в Казахстане, а 

также некоторые важные документы, касающиеся реформ, отражающих требования глобальных 

проблем. Наряду с достижениями республиканского и международного уровня, полученными 

благодаря одаренному образованию в общеобразовательных школах и некоторых 

специализированных школах для одаренных детей, статья освещает некоторые вопросы, связанные 

со сбалансированным обеспечением одаренного образования, качеством одаренных программ и 

преподавательским составом, качеством работы с одаренными детьми. Мы также поделимся 

некоторыми идеями о том, как можно улучшить одаренное образование в обычных школах для 

обеспечения качественной поддержки при раскрытии потенциальных одаренных детей. 

 

Аннотация 

Бұл мақалада Қазақстандағы дарынды білімнің тарихи тарихы, сондай-ақ жаһандық 

проблемалардың талаптарын көрсететін реформаларға қатысты маңызды құжаттар 

қарастырылады. Мақалада жалпы білім беретін мектептерде және дарынды балаларға арналған 

кейбір мамандандырылған мектептерде дарынды білім беру арқылы қол жеткізілген 

жетістіктермен қатар, мақалада дарынды білім берудің теңгерімді қамтамасыз етілуіне, дарынды 

бағдарламалар мен оқытушылар құрамының сапасына, дарынды балалармен жұмыс жасау 

сапасына қатысты кейбір мәселелер баса айтылған. Біз сонымен қатар әлеуетті дарынды 

балаларды ашуда сапалы қолдау көрсету үшін жалпы білім беретін мектептерде дарынды білім 

беруді жақсарту туралы кейбір идеялармен бөлісетін боламыз 

 

Abstract 

In this paper I am going to consider the historical background for the gifted education in Kazakhstan as 

well as discuss some major documents addressing the reforms reflecting the requirements of global issues. 

Along with the republican and international achievements made due to gifted educations in terms of the 

mainstreams schools and some specialized schools for gifted children, I will also write about some issues 

related to the balanced provision of gifted education, the quality of gifted programmes and the teacher’s 

quality on working with gifted children. I will also share with some ideas about how the gifted education 

could be improved in mainstream schools to provide quality support while disclosing the potential gifted 

children.   
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Introduction 

The economical and technological development of every developing country is 

one of the prioritized targets in terms of modern globalization issues [11, с. 4 -5]. This 

ambitious goal cannot be realized without developing a human capital as a main resource 

of innovations and scientific discoveries contributing for the sustainable economic and 

social well- being of a country [11, р.5-6].  The tendency of modern society development 

is oriented from ‘average student’ towards gifted and talented children specifically into 

the disclosure and development of their abilities in the process and the form of education 

[1, р.57]  

 

Roots/ problem’s addressed 

In May 1996, the President of the Republic Kazakhstan drew attention to the 

identifying problems in the gifted education and providing proper teaching and learning 

support in his order "About Sate Support and Development of Schools for Gifted 

Children. He also emphasized that highly effective conditions ought to be created to 

enable the identification and encouragement of giftedness of children in specialized 

schools [9, р.15]. As it is written in the document, the aim of specialized schools was to 

develop individual abilities of their students by creating special learning conditions for 

the successful formation of both intellectual capacity but creative skills.   

Gifted and talented children are also considered as the elite of the society. In 1999, 

the term ‘elite education’ was first used in the ‘Law on education’ of the Republic of 

Kazakhstan which refers to the schooling of gifted children in specialized organizations 

[9, р.112]. The law states that the government is obliged to found specialized schools 

with all necessary resources and conditions for gifted children in and outside the 

country. Today, the elite education is an essential part of global education.   It is 

commonly believed that students are enabled the opportunity of receiving quality post-

secondary education in top Universities as soon as they reflect a high performance on 

specific subject tests. However, the fact is the number of organizations was not good 

enough to effectively maximize the gifted students’ potentials that ended with 

disappointing PISA results for Kazakhstan in 2009. Academic performance of 

Kazakhstani students in 2009 PISA on reading, mathematics and science were ten 

percent less than the OECD averages and it became an important trigger as a warning 

for Kazakhstan education system.   

Apparently, to explain low PISA (Programme for International Student 

Assessment) results of students is insufficient complete professional training of 

pedagogical personnel [8, р.89].  A school system that lacks qualified teachers, adequate 

infrastructure and accessibility of textbooks will almost certainly fail to promote quality 

education [10, р.141]. In her study, Tashimova [10, p.142]explains when dealing with 

gifted children, most teachers do not have an unambiguous solution of identifying the 

level of giftedness of the learner and teaching approach to guard and develop students’ 

talent that is worthy to realize themselves. OECD experts (2014) also refer the low 

performance of Kazakhstani students in this international competition as a 

misconception of giftedness while identifying it. Kazakhstani educators mostly 

concentrate on academically high-performing learners with exceptional abilities of 

recounting school material [9, р.145].  
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Implementation of Reform 

In 1998, a Network of Specialized Schools for Gifted Children (NSSGC) was 

established and it directed in humanitarian, natural- scientific, technical, aesthetic, sports 

and other areas.  Most of these schools (53%) are of natural-mathematical approach and 

were founded by the republican decisions of the Government of the Republic of 

Kazakhstan (13, р.6) which resulted an increase in the network and the contingent of the 

Specialized Schools for Gifted Children (SSGC) 20 and 50 times respectively (See the 

Picture 1). 

 

Picture 1.  Dynamics of the network and the contingent of SSGC 

 

 
Source: RSPC ‘Daryn’ 

 

In the same year, the Republican Research and Practical Centre ‘Daryn’ 

(Giftedness in Kazakh language) was entrenched by the Ministry of Education and 

Science of Kazakhstan. This centre was established as a main mechanism to identify, 

encourage, direct and educate gifted and talented children comprising 115 educational 

organizations with 26 KTL schools [12, p.170]. Daryn not only put emphasis on natural 

science subjects but also cultivates students’ creativity and capacity in sport and music. 

The Daryn centre pays special attention on starting the primary school through 

organizing national online competitions ‘Ak Bota’ where young children have an 

opportunity to demonstrate their interest and ability on math, Kazakhs and Russian 

language skills and literature [6, p 522].  

Along with this, the Ministry of Education and Science of the Republic of 

Kazakhstan supervises the activities of 4 republican schools: the Republican Physics 

and Mathematics School (RPMS, Almaty), the branch of the RPMS (Astana), the 

Republican specialized with in-depth study of the Kazakh language and literature, the 

secondary boarding school for gifted children named after Abay (Almaty) and the 

Gymnasium "Self-knowledge" of NSPEHC (National Scientific and Practical, 

Educational and Health Centre) "Bobek" (Almaty).   

In 2008, on the initiative of the President, a project was launched to create 20 

intellectual schools under the Joint Stock Company ‘Orken’ which was later renamed as 

Autonomous Educational Organization ‘NIS’. The NIS became an experimental 

platform to change the way how education for gifted is delivered in the country by 
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developing a curriculum in collaboration with international experts and translating its 

experience throughout the country [11, p. 523]. The NIS implement the programs in 

physico-mathematical (FM), chemical-biological (CB) directions and in international 

baccalaureate (IB) that developed in cooperation with the strategic partner, the 

International Examination Council of the University of Cambridge. There are 20 NIS 

schools and 1 IB school opened all over the country from 2009 to 2016 [13, p. 172]. 

These schools have advantages above other mainstream schools in terms of autonomy 

in finance, resources, developing and implementing programs.  All enrolled students 

have the opportunity to obtain further knowledge of the subjects (mathematics, biology, 

physics and chemistry) to more advanced level compared to mainstream schools [8, p. 

95]. 

The contribution of NIS schools in development of gifted education Kazakhstan 

could be admitted in terms of promoting professional development of NIS teachers in 

teaching and developing differentiated programs for gifted learners. In collaboration 

with the professors from the University of John Hopkins between 2014 and 2017, the 

NIS teachers were trained on ‘The Development of Gifted Children’ program. There are 

now 47 trainers participating in the program and 9 experts to evaluate the program 

implementation [13, p. 25]. 

As a result of those trainings in 2017, among all the 3662 students took part in 

national and international Olympiads and competitions, 2248 (61.4%) are medalists 

(compared to 1949 (52.8%) of students in 2016) (See the Picture 2)  [13, p.72] . NIS 

students are encouraged to develop their projects on STEM subjects. Under the created 

circumstance, there are significant achievements at the national and international levels.  

Students participated in robotics competitions, patented the software for NIS Table 

hardware, created a refreshing drinks based on tea fungus, used modified clay for oil 

purification.  They also got pheromone of Colorado beetle, assessed the product quality 

with the help of urease and a device for slip lining and swabbing the internal surface of 

oil-refining, sewage and industrial pipes of different pollution. 

The educational activity of the country's higher school is recognized as meeting 

the international standards.  Nine universities are rated in the QS-2015 [11, р.160].  In 

2013, Kazakhstan ranked 27th among 170 countries in the Global Youth Development 

Index.  According to SPED 2016 – 2019, the results of Kazakhstan’s 15-year-old 

students in mathematical and natural scientific literacy in PISA 2012 have significantly 

improved. World Bank experts also confirm it in their analysis of PISA 2009 and 2012 

results by reporting that Kazakhstan's PISA 2012 outcomes are much higher compared 

to 2009 [12, p.8]. Specifically, the results in math and science subjects changed 

comparably to more than half a year of study meaning 40 points in PISA is identical to 

what students learn in one year of schooling [12, p.8]. These improvements are seen 

considering that Kazakhstan has reduced the gap between Europe and Central Asia 

(ECA) [12, p. 8]. Besides, low achievers, according to PISA results in 2009 and 2012, 

outpaced those of high achieving students in OECD countries [13, p.8].  
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Picture 2: Kazakhstan’s PISA performance by discipline, 2009 and 2012 

Having mentioned above achievements of Kazakhstani students, the priority seems 

to be given to only high-performing students while low performing students do not 

receive the same attention. OECD experts[10, p.105] confirm this fact while reasoning 

it with unequal budgeting where most of the finance goes to NIS schools and Olympiads 

[10, p.105].  

The better-qualified teachers often choose to work with schools for gifted children 

due to better working conditions and competitive salary. As a result, lower performing 

students are out of attention. [9, p105]. This case shows that not only teachers but also 

all stakeholders need to be educated on identifying giftedness of learners. According to 

Little [3, p.47], the reason for the poor performance of a students should be scrutinized 

and requires some theoretical knowledge form a teacher to understand it [3, p.47].  

Students might have difficulties on understanding the instructions due their 

developmental domains; however, these learners could be experts on bugs despite of 

their less competent reading skills [3, p.47].   

Finally,  a special attention of the Kazakhstan government to its top performing 

individuals could be questioned in terms of how much it is affecting to the growth of 

human capital.  Unfortunately, international assessments do not confirm positive effect 

of the top performing students considering their lower performance compared to their 

peers from other countries [9, p. 106]. Kazakhstan had 881 school-aged winners of 

international science competitions in 2010 but only 0.2% of its 15-year-olds scored at 

the top two levels of PISA science assessments in 2012 compared to the OECD average 

of 8.4% [9, p.106]. 

 

Critique 

I would like to express my critique towards the success of the reform on in 

Kazakhstan from the perspective of NIS teacher working on ‘The development of gifted 

children’ programme’.  

While analyzing the data about the aims of the reform and its implementation I 

saw little attention to professional development of teachers to be able to understand the 

phenomenon of giftedness and provide applicable pedagogical action to support 

giftedness. Working with my colleagues from NIS I found a lot of challenges to succeed 

in the implementation of the programme into the school life even with professionally 

strong teachers and modern conditions created for effective work. What I have found 

for the last three years of working on this programme is that firstly, the administration 
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staff of the school should provide a great support for the success of the programme. 

Gifted programme needs to be integrated in all subjects and projects teachers and 

students are working on, for example, scientific projects of learners or the research work 

of teachers to improve their teaching practice in ‘Action research’ and ‘Lesson study’.  

Another thing is differentiation is vital for gifted education as according to some 

anecdotal evidence every child is considered to be gifted but at different level and in 

different area. Thus the programme for gifted education needs to be based on teaching 

a variety of principles and aspects of differentiation like depth, acceleration, challenge, 

creativity and inference. Each of these aspects of differentiation requires practical 

implementation and integration into the school programme otherwise the trainings, 

seminar and coaching that have been conducted to educate teachers in professional 

development programmes are not going to be effective and show any results.  

At this term my suggestion would be to create the community of professionals on 

gifted education of Kazakhstan to conduct trainings in helping Kazakhstani teachers 

identify giftedness using international experience. This community would be also 

responsible to evaluate the programmes of teachers’ developed for their gifted children 

at schools. Only having a child involved into project considering his or her personal 

interest and motivation the aspects of differentiation could be implemented. 

 

Conclusion 

Despite the fact that Kazakhstan is still at its initial stage of implementing gifted 

education, it could be concluded being more positive due to addressing the development 

of learning environment for highly gifted children by the foundation of specialized 

schools and the school of new format like NIS. However, there are some issues the 

reform has to be improved in: providing equal access to gifted education by improving 

professional development of teachers’ and altering their vision to giftedness in general. 
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Аңдатпа 

Аталмыш мақалада қазақ тілін екінші тіл ретінде оқитын топ оқушыларының айтылым дағдысын 

дамытуда жағдаяттық тапсырмаларды қолданудың тиімділігі туралы зерттеу жұмысы 

қарастырылады. Жағдаяттық тапсырмаларды қалай құруға болады және оның оқушылардың 

айтылым дағдысын қалыптастырудағы тиімділігі неде деген сұрақтарға жауап бере отырып, осы 

мәселені зерттеген бірақатар зерттеушілердің пікірі ұсынылады. Оқушылардың айтылым 

дағдысын дамытудағы жағдаяттық тапсырмаларды қолданудың артықшылықтары көрсетіледі. 

Жағдаяттық тапсырмаларды қолданудың тиімділігін анықтау үшін бақылаудағы 7-сынып 

оқушыларына онлайн-сауалнама жүргізіліп, нәтижелері талқыланады. Жағдаяттық тапсырмалар 

арқылы жағымды орта қалыптастырып қана қоймай, тілді жеңіл, әрі тез меңгертуге болатындығы 

жөнінде қорытынды ой айтылып, осы бағытта зерттеу жұмыстарын жоғары сыныптарда жүргізуді 

жалғастыру ұсынылады. 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается исследовательская работа об эффективности использования 

ситуационных задач в развитии навыков говорения у учащихся группы, изучающих казахский 

язык как второй язык. Предлагаются мнения исследователей, изучивших данную тему, отвечая на 

вопросы, как составить ситуационные задания и в чем заключается их эффективность в 

формировании навыков говорения у учащихся. Показываются преимущества использования 

ситуационных задач в развитии навыков говорения у учащихся. Для определения эффективности 

использования ситуационных заданий проводится онлайн-анкетирование наблюдаемых учащихся 

7-го класса, и анализируются полученные результаты. В ходе исследовательской работы было 

выявлено, что ситуационные задания не только создают благоприятную языковую среду, но и дают 

возможность легко и быстро освоить язык учащимися, а также было рекомендовано продолжить 

работу в этом направлении в старших классах. 

 

Abstract 

This article discusses the results of the research work carried out on the effectiveness of the use of situational 

tasks in developing speaking skills of students studying the Kazakh language as a second language. The 

opinions of researchers studying this topic are put forward, answering the questions how to design 

situational tasks and how effective they are in developing learners’ speaking skills. The advantages of using 

situational tasks in developing students’ speaking are shown. To determine the effectiveness of the use of 

situational tasks, the results of a conducted online survey with the 7th grade students are analyzed. During 
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the research work, it was revealed that situational tasks not only create a favorable language environment, 

but also provide students with an opportunity to easily and quickly learn the language, and it was 

recommended to continue working in this direction in high school. 

 

Тілдерді қолдану мен дамыту бүгінгі таңда мемлекеттік саясаттың маңызды 

бөлігіне айналып отырғаны белгілі. Осы саясатты тиімді жүзеге асыру 

жаңартылған білім беру бағдарламасында көрініс табады. 

Назарбаев Зияткерлік мектептері оқушылардың бойында тиімді қарым-

қатынас жасау дағдыларын дамыту және отандық, халықаралық деңгейдегі 

жоғарғы оқу орындарына түсуге қолдау көрсету мақсатында лингвистикалық 

құзыреттіліктерді қалыптастыруды көздейді. Осы мақсатқа жету үшін Зияткерлік 

мектептер үш тілде білім беру саясатын жүзеге асырады. Назарбаев Зияткерлік 

мектептері қазақ, орыс және ағылшын тілдерін үйретеді, сондай-ақ осы үш тілді 

басқа пәндерді оқыту үшін қолданады. 

Назарбаев Зияткерлік мектептеріндегі «Қазақ тілі мен әдебиеті» (оқыту тілі 

қазақ тілінде емес) пәні бойынша білім беру бағдарламасының мақсаты – білім 

деңгейі жоғары, өз ойын еркін жеткізе алатын, алған білімін өмірлік жағдаяттарға 

сәйкес қолдана отырып, туындаған мәселелерді шеше білетін және шынайы 

өмірге бейім, бәсекеге қабілетті жаңашыл ұрпақ тәрбиелеу.  

Осы тұста қазақ тілі екінші тіл ретінде оқытылатын топтардағы көптеген 

оқушылардың қазақ тілінде еркін сөйлеп, ойын жеткізе алмауы шешімін табуды 

қажет ететін мәселе болып табылады.  

Қазақ тілі пәнінен өзге тілді аудиторияға сабақ беретін мұғалім ретінде білім 

беру жүйесіндегі қазақ тілі пәнінің рөлі қандай, оқушылардың қазақ тілінен гөрі 

шет тілі ретінде оқытылатын ағылшын тілін тез игеруінің себебі неде, қазақ тілі 

пәніне деген оқушылардың қызығушылығын арттыра отырып, оқушыларға тілді 

қалай тез меңгертуге болады деген сұрақтар мазалады.  

Ағылшын тілі – үйретудің жеңіл жолы әбден екшелген, әдістемесі жан-

жақты зерттелген тіл екені белгілі. Ағылшын тілі сабақтарына қатысып, озық 

тәжірибені бақылап, қолданылған оқытудың бірнеше тиімді деген белсенді әдіс-

тәсілдері іс-тәжірибеге енгізілді. Ең өнімді дағды «айтылым» дағдысын дамыту 

арқылы тілді үйрету көзделді. 

Айтылым – тілдік дағдылардың ішіндегі тұлғаның толыққанды қарым-

қатынас жасауы мен дамуы үшін қажетті және әлеуметтік ортада өмір сүруіне 

маңызды болып табылатын ең өнімді дағды. Зерттеу тақырыбы аясында 

ғалымдардың еңбектерінен алынған негізгі терминдердің анықтамаларына 

қысқаша тоқталып өтсек, «Сөйлеу – әртүрлі контекстерде вербалды және 

вербалды емес символдарды қолдану арқылы мағынаны құрастыру және 

мағынамен бөлісу процесі» – дейді. (Chaney, A.L., and T.L. Burk)  

Коммуникативті (тілдік) жағдаят «оқушының біз жоспарлаған 

коммуникативтік тапсырмаға сәйкес сөйлеу іс-әрекетін дұрыс орындауы үшін 

қажетті және жеткілікті сөйлеуі және сөйлеуден тыс жағдайлар жиынтығы» деп 

анықтама береді. (А.А. Леонтьев).  

Е.И. Пасов жағдаятты «екі және одан да көп субъектілер арасындағы қарым-

қатынастардың динамикалық жүйесі, олар ауызша және ақылға қонымды 
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проблемаларды шешуде мақсатты жұмыс жасау және осы қызметті насихаттау 

қажеттілігін тудырады» деп анықтайды.  

И.А. Зимнейдің пікірінше, «Қатынас – адамдардың қоғамдық-

коммуникативтік қызметінің таралуы барысындағы өзара әрекеттесу формасы». 

Назарбаев Зияткерлік мектептері білім беру бағдарламасы мақсаттарының 

бірі – түрлі әлеуметтік топтармен тиімді тіл табысуға қабілетті азаматтарды 

тәрбиелеу. Осы мақсатқа жетуге қажетті дағдыларды дамыту үшін 

ынталандырушы және қолдаушы ортаны құру керек. Коммуникацияның түрлі 

формаларын қолдану құнды болып саналатын мұндай ортада оқушылар өз пікірін 

еркін білдіре алады. 

Оқушылардың пікірін білу үшін алдымен оқушылар арасында сауалнама 

жүргізілді. Оқушылар қарапайым ғана сұрақтарға жауап берді. 

Зерттеу сұрақтары. Бастапқы зерттеу сұрақтары төмендегі сұрақтар 

аясында қарастырылды: 

1-сұрақ: Қазақ тілі пәніне деген оқушылардың қызығушылығы қандай? 

2-сұрақ: Оқушылардың қазақ тілінен гөрі шет тілі ретінде оқытылатын 

ағылшын тілін тез игеруінің себебі неде?  

3-сұрақ: Қазақ тілі пәніне деген оқушылардың қызығушылығын арттыра 

отырып, оқушылардың айтылым дағдысын қалай дамытуға болады? 

Зерттеу құралдары. Зерттеу үшін сауалнама, сұқбаттасу, бақылау, 

мониторинг нәтижесі таңдалды.  

Алдымен қазақ тілі екінші тіл ретінде оқытылатын 7 сынып оқушыларының 

оқу жетістігінің мониторингінің нәтижесі қарастырылды. Бастапқыдағы 

мониторингтің нәтижесі көрсеткендей оқушылардың айтылым дағдысының 

деңгейі NIS Programme талаптарына сай емес (В1-жақсы деңгейде болу керек/ А2-

төмен) екені анықталды. 

Сауалнама. Онлайн-сауалнама жүргізу барысында Ақтөбе қаласындағы 

физика-математикалық бағыттағы Назарбаев Зияткерлік мектебінің 7-сынып 

оқушылары таңдалды. Сауалнамаға қатысқан 12 оқушы http://survey.cep.nis.edu.kz 

сілтемесі арқылы сұрақтарға жауап берді. Ұсынылған жауаптар сабақты бақылау 

үшін негізгі бағдарды анықтауға негіз болды.  

 
Оқушылардан алынған сауалнама нәтижелері 

 

Сауал Жауап Дерек 

Мектепте мектептен тыс 

жерлерде қазақ тілінде 

сөйлейсің бе? Жоқ/Иә Неге? 

«Жоқ, себебі мен қазақ тілін жақсы білмеймін» 

«Жоқ, себебі оның қажеттілігін сезбеймін» 
79% 

 

 

 

Қазақ тілі сабақтарында 

қандай қиындықтар 

кездеседі?  

«Жеткіліксіз сөздік қор «Ойымды толық жеткізе 

алмаймын»» 

«Қарым-қатынасқа түсуге ұяламын» 

57% 

Ағылшын тілі мен қазақ тілін 

үйренудің қайсысы жеңіл? 

Себебі... Неге олай 

ойлайсың? 

«Ағылшын тілі, себебі ағылшын тілін үйрену 

қызығырақ» 

«Ағылшын тілі, себебі ағылшын тілі жеңіл 

үйретіледі» 

«Ағылшын тілін білу мен үшін маңыздырақ» 

85% 
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Ағылшын тілін қанша 

уақытта меңгеріп алуға 

болады, қазақ тілін ше? 

Оқушылардың басым бөлігі ағылшын тілі қазақ 

тіліне қарағанда тез үйренуге болатындығын 

айтады. 

91% 

 

Сауалнама сұрақтарының нәтижесіне оқушылардың басым көпшілігіне 

қазақ тілі сабақтары ұнайтындығы, алайда ағылшын тілі сабақтарына деген 

қызығушылықтары басым екендігі анықталды. Сауалнама нәтижесі анықталған 

соң оқушылардың сұранысын қанағаттандыру үшін оларға қандай көмек көрсете 

аламыз, аудиторияға немен кіруіміз керек, қалай оқытуымыз керек, оқу мен 

оқытуда нені басшылыққа алуымыз керек деген сұрақ туындады. 

Сұхбат. Сұхбат сұрақтары онлайн-сауалнама сұрақтарын нақтылау үшін 

зерттеу тақырыбымен байланыстыра құрастырылды. Оқушылар сұхбат 

барысында келесідей ойларымен бөлісті: 

1. Бұрынғы мектебіңізде қазақ тілі сабағы қалай өтетін еді? 

 Оқушы А. «Бұрынғы мектебімде шынымды айтсам қазақ тілі сабағында 

өте қызықсыз болатын еді.Күнде жазамыз, оқимыз болды. Әсіресе диктантты 

жақсы көрмейтін едім.» 

Оқушы Б. «Бұрынғы мектебімізде қазақ тілі сабағында грамматикалық 

ережелер оқыдық және мәтіннің мазмұнын айту керек.» 

2. Осы мектептегі қазақ тілі сабағы қалай оқытылады? 

Оқушы А. «Менің мектебімізде қазақ тілі сабағын қызықты оқытады. Әр 

сабақта жағдаяттық тапсырмаларды орындаймыз. Бізде топтық жұмыс өте 

көп. Менің ойымша қазақ тілін үйренуге жақсы әсер етеді.» 

Оқушы Б. «Осы мектепте қазақ тілі әртүрлі әдіспен оқытылады. Біз 

шығармашылық жұмыстар істейміз....» 

3. Жылдың басымен салыстырғанда жылдың аяғында қазақ тілінде 

сөйлеуіңде алға жылжу бар деп ойлайсың ба? Иә/Жоқ Болса, қандай? Болмаса, 

неге? 

Оқушы А. «Иә, мен ауызша сөйлеу деңгейімді көтердім, себебі біз топта 

көп жұмыс істейміз.» 

Оқушы Б. «Менің ойымша, сөйлеуімде алға жылжу бар, себебі біз өте көп 

айтылым тапсырмаларын істейміз және өте көп жаңа сөздер үйренеміз»  

(Оқушылардың жауаптары өзгеріссіз берілді). 

Сауалнама мен сұқбаттасу нәтижесі оқушының қызығушылығы, 

психологиялық ерекшелігі жан-жақты ескерілген жағдайда ғана оқыту нәтижелі 

болатынын, заманауи қызықты, тиімді, оқушылардың ынтасын арттыратын, 

өмірге бейімделуіне негіз болатын жаңаша әдістерді іздеп табу қажеттілігін 

анықтап берді. Ағылшын тілі сабақтарына қатысып, ағылшын тілі сабақтарында 

қолданылған оқытудың тиімді деген бірнеше белсенді әдіс-тәсілдері 

қарастырылып, іс-тәжірибеге енгізіліп, бақыланды. Ағылшын тілі сабақтарында 

тірек сөздер арқылы оқыту басты назарда екені, сондай-ақ, оқушының 

қызығушылығын, сөйлеу тілін дамытуда жағдаяттық тапсырмаларды қолданудың 

тиімділігі анықталды. Озық тәжірибенің қазақ тілі сабақтарындағы тиімділігін 

зерттеу мақсатында «Жағдаяттық тапсырмалар арқылы оқушылардың айтылым 

дағдыларын дамыту» тақырыбы таңдалды. Айтылым дағдысын дамыту арқылы 

тілді жеңіл, әрі тиімді меңгерту көзделді. 
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Бақылау. Бақылау тобындағы оқушыларға арналып жағдаяттық 

тапсырмалар құрастырылды. Бастапқы сабақтарда қарапайым, түсінуге жеңіл 

жағдаяттық тапсырмалар таңдалды. Мысалы: «Сыныпқа жаңадан оқушы келді. 

Жақынырақ танысайық» Қарапайым ғана оқушылар өздеріне таныс тақырып 

аясында сөйлесу арқылы қарым-қатынасқа түседі. «Танысу» диалогі. «Менің 

сүйікті ісім» тақырыбындағы сабақта «Кираға ас үйде ас әзірлеу ұнайды. Бұл 

оның сүйікті хоббиі. Кираның туған күнінде болып, дәмді тортынан дәм 

таттыңыз. Ол торттың дайындалу мәзірін сұрап біліңіз». «Адамның сырт келбеті» 

тақырыбындағы сабақта «Сыныпқа полиция қызметкері келді. Қылмыскер 

іздестірілуде. Қылмыскердің сырт-келбеті туралы мәлімет беріледі». Оқушылар 

берілген мәлімет бойынша қылмыскерді іздеп табады және берілген тірек 

сөздерді қолдана отырып, өз ойларын дәлелдейді. Мұндай тапсырмалар оқушы 

үшін қарапайымнан күрделіге қарай жұмыстанудың алғашқы баспалдағы десек те 

болады. Осындай тапсырмалар күрделендіре келе, оқушының қызығушылығы 

мен қабілеттерін ескере отырып, түрлі тәсілмен түрлендіріліп отырылды. Сабақты 

бақылау барысында мұғалімнің сабақты әдістемелік тұрғыда дұрыс жоспарлауы 

және оқушылардың жағдаяттық тапсырмалармен нұсқаулық бойынша жұмыс 

жасай алуы басты бағдарға алынды. Нәтижесінде сабақ кезеңдері оқушының 

қызығушылығы мен қажеттілігі оқу мақсаттарына сай, сабақты ұйымдастыру 

формалары тиімді жоспарланғанын атап өтуге болады. Жоспарланған сабақтарда 

оқушылар ерекше қызығушылық танытты. 

Қорытынды. Оқушылардың айтылым дағдыларын дамытуға бағытталған 

сабақтарда қолданылған жағдаяттық тапсырмалар сабақтың мазмұнды, тиімді, 

қызықты өтуіне оң нәтиже беретіні байқалды.  

Ең басты қол жеткізген нәтижеміз – шынайы өмірді аудиториядан көре 

алдық. Оқушыларды өмірлік мәселелерді шешуге бағыттадық. Тілді жеңіл, әрі тез 

үйренудің, болашақ өмірге бәсекеге қабілетті тұлға тәрбиелеудің бірден-бірі 

жолын анықтадық. Жағдаяттық тапсырмалар арқылы оқытудың оқушылардың 

айтылым дағдысын дамытудағы тиімділігіне көз жеткіздік. 

Зерттеу нәтижесі көрсеткендей қай тілде болмасын тіл үйрену бастапқыда 

үйренуші үшін оңайға соқпайтыны, тілді қарапайым, әрі жеңіл оқыту арқылы ғана 

нәтижеге қол жеткізуге болатыны анықталды. Өмірге бейімдеп оқытуға негіздеп 

құрылған жағдаяттық тапсырмалар мен жұптық, топтық оқушылардың 

коммуникативтік дағдысын қалыптастыруға бағытталған тапсырмалар 

оқушыларға өте ұнайды. Мұндай тапсырмалар жағымды психологиялық орта 

қалыптастырып, оқушы бойындағы қорқыныш пен тілдік бөгетті жеңуіне 

көмектесуімен қатар білімдерінің тереңдеуіне, ой-өрісінің кеңейіп, қоғамдық 

өмірде белсенділік таныта білуіне, тілді жеңіл, әрі тез меңгеруіне септігін тигізеді. 

Болашақта да зерттеу жұмысы кеңейтіліп, жоғары сыныптарда және пән мен тіл 

мұғалімдері бірлескен жұмыс түрінде жалғасын таппақ.  

Ұсыныс: 

 Жағдаяттық тапсырмаларды қолданудың тиімділігін зерттеу 

жұмысын жалғастыру; 

 Жағдаяттық тапсырмаларды 8–11 сыныптарда қолдануды енгізу; 
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 Қазақ тілі мен ағылшын тілі пәндері арасындығы байланысты 

нығайту, үздік тәжірибелерді қолдану. 
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Аңдатпа 

Көптеген елдерде қоғамның барлық мемлекеттік және жеке секторлары арасында 

робототехниканың маңызы артуда. Сонымен қатар, робототехниканы STEM жалпы оқу 

бағдарламасының практикалық жаттығулары үшін керемет пән ретінде сипаттауға болады. STEM-

ге бастауыш сынып оқушыларының қызығушылығын тудырумен қатар, олар үшін жан-жақты 

болатын қол жетімді және түпнұсқа оқу материалдарын жасау маңызды. Мақсатқа жету үшін 

педагогикалық мәселелер мен дайындықтың жетіспеушілігі, мектеп оқушылары мен мұғалімдерге 

арналған оқу материалдарының жоқтығы сияқты мәселелер нақты шешілуі керек. Зерттеу 

мақсаты - Қазақстанда робототехниканы оқытудың инновациялық әдісін жасау үшін, дамыған 

елдердің оқу бағдарламаларына талдау жасау. Мектептердегі робототехника бойынша сайыстар 

мен оқу бағдарламасын жақсарту баланың STEM-ге қызығушылығын арттырудың тиімді 

шешімдерінің бірі болып табылады. 

 

Аннотация 
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Во многих странах значение робототехники возросло среди всех государственных и частных 

секторов общества. Робототехника была охарактеризована как великолепный предмет для 

практического обучения не только сам по себе, но и для общей учебной программы STEM. Помимо 

привлечения интереса детей начальной школы к STEM, важно создавать доступные и 

оригинальные учебные материалы, которые будут для них всеобъемлющими. Однако для 

достижения этой цели на пути стоят конкретные вопросы, такие как нехватка педагогического 

времени и подготовки, а также отсутствие учебных материалов для школьников и учителей. 

Основной целью статьи является анализ программ развитых стран в области робототехники с 

целью разработки инновационного метода обучения в Казахстане. Можно утверждать, что 

улучшение соревнований по робототехнике и учебной программы в школах являются одними из 

наиболее эффективных решений для привлечения интереса ребенка к STEM. 

 

Annotation 

The importance of robotics has increased among all public and private sectors of society. Robotics has been 

characterized as a magnificent subject for hands-on training not just in and of itself, but for a common 

STEM curriculum. Besides attraction of the robotics for elementary school children, it is important to create 

available and original academic materials that will be comprehensive for them. However, for achieving this 

goal, specific issues stand in the way, such as lack of pedagogical time and preparation, along with an 

absence of educational materials for school children and teachers. The main purpose of the paper is to 

analyze the programs of developed countries in robotics education so as to develop an innovative method of 

educating in Kazakhstan. It will be argued that the improvement of robot-competitions and discipline at 

school are among the most effective solutions in engaging a child’s interest in STEM. 

 

1. Introduction  

In many countries, the importance of robotics has increased among all public and 

private sectors of society [6, p. 16]. Besides its attraction for elementary school 

children’s interest in STEM, it is important to create available and original academic 

materials that will be comprehensive for them [8, p. 99]. However, for achieving this 

goal, specific issues stand in the way, such as lack of pedagogical time and preparation, 

along with an absence of educational materials for school children and teachers. 

Furthermore, the main issue of robotics education is lack of a general robotic platform. 

Each of these challenges inhibits the development of engineering and programming 

skills of children and can lead to the destruction of the STEM sector in every country. 

Hypothetically, if a national curriculum can attract a pupil’s interest in STEM field by 

original, accessible and permissible education materials and affordable robotic 

platforms, then it will be successful to create foundation of robotics in Kazakhstan. 

Three research questions will be studied, for test the hypothesis: Do robotics 

competitions affect student interest in STEM? How national curriculum can affect 

robotics education in different countries? Which equipment will be the most successful 

platform solution for educating secondary school students? In order to establish a 

foundation for the study, this literature review will focus on three main areas: history, 

methodology, and application.  

2. Literature Review  

2.1 History 

According to Johnson, prosperous television programs, such as Robot Wars and 

the Techno Games, websites, commercial magazines had influenced the development of 

interest in robots among people. Subsequently, many of them supposed that robotics can 

be used educating children and adult people. Robots had became an attractive education 

tool in middle and high schools, it rose interest in programming, artificial intelligence 

among students. In the USA robotics education at post-secondary institutions conducted 

as an elective courses. Since 2005, universities have been granting new subject as a 



 

284 
 
 

“Robotics Engineering” [7, p. 502]. The implementations of training curriculum for 

instructors in different countries showed that robotics can provide a modern educating 

and learning access by virtue of available materials [9, p. 639]. Also, robotics 

competitions have been popular between students since early 2000. Indeed, robotics 

competitions, which have been organizing by FIRST Robotics Competitions, FIRST 

Tech Challenge, FIRST LEGO League, and Jr. FIRST LEGO League, BotBall 

organized by KISS - the Institute for Practical Robotics, World Robot Olympiad 

organized by the World Robot Olympiad Association, RoboChallenge and 

RoboCupJunior organized by the RoboCup Federation [5, p. 639]. Nevertheless, for 

some teachers robotics competitions would be new, the concept of training competitions 

for students has existed for nearly twenty years, despite the evolution occurred over the 

past decade. For instance, “The FIRST Robotics Competition, BotBall, and RoboCup 

Junior” all invested educational robotics competition at the 1990s. In spite of the 

popularity of accesses in the spheres of artificial intelligence, computer science, and 

engineering, aforementioned robotics competitions have not been broadly considered in 

education until recent years. 

According to Eguchi, by studying educational robotics, participants cultivate 

competencies, which are required to be successful in the modern world, such as 

creativity, communication, cooperation, critical thinking, and problem solving. 

Therefore, educational robotics competitions allow an uncommon and significant 

possibility of training for pupils.  

Several educational robotics competitions informed that, they have been positively 

impacting on the learning of the students. First of all, school aged children started to 

understand the main role of STEM in solving global problems.  Second of all, more and 

more young people have been pursuing a degree and career in STEM fields since 1990. 

Subsequently, training in physics, programming, engineering, electronics and science 

has been advancing in the last two decades. Thirdly, educational robotics competitions 

helped to understand the importance of teamwork, communication and personal 

development.  

Educational robotics competitions, as proven, contributes to the interests of STEM 

among students. They provide the practical, projected and purposeful studying practices, 

which impact on the motivation and learning of the students for their further study in 

the STEM fields.  

2.2 Methodology 

For effective introduction of robotics into the training pipeline, it is necessary to 

develop a comprehensive training program on robotics. In the methodology section, we 

suppose to analyze national curriculums of several developed countries. Such a 

curriculum should be designed for deliberate flexibility, however, its development will 

provide fundamental study in various learning environments and in the long term [4, p. 

40]. The integration of robotics into the curriculum would be useful for students of all 

ages. Different countries, even various private organizations have been using different 

education methods in robotics classes. For example, in Slovenia school pupils have 

opportunity to take elective courses in subject “Robotics in technology engineering”  

[10, p. 205]. Nevertheless, according to Alimisis, in many countries educational robotics 

suffer from the old issues, such as “technology is everywhere, except in schools”. 
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Whereas specialists are optimistic about the growth of “technology-based” studying 

possibilities, incredulity over the competence of traditional education institutions and 

systems to keep pace with changes, also become more dynamic and flexible prevails. 

However, nobody can ignore an encouragement of Italian Ministry of Education to the 

development of beginnings on educational robotics in schools  [2, p. 63]. Furthermore, 

the government not limit educational solutions, - they give opportunity to make different 

experiences for development of robotics at Italian schools. For example, Vitale and 

Bonarini presented the experience of the practical conversion from classical educational 

robotics used in “K-12 school curriculum” to develop main abilities and promote 

informative methods, the conception of a new professional robotics used to form 

professional post-secondary schooling and a program of work training. “The Istruzione 

e Formazione Tecnica Superiore (Higher Technical Instruction and Training (IFTS))” 

organized courses for high school students, according to different models of United 

States and European Union. The main purpose of the course was to integrate teamwork 

and hands-on activities between students. Authors had created curriculum for IFTS 

course, which begins from “Fundamentals of mathematics and geometry” to “Rapid 

prototyping and solid modeling”. Furthermore, Curriculum opens the new method to the 

introduction of “hardware design models”  [13, p. 73].  

European countries contribute to raising the level of education and skills in the 

framework of the Europe-2020 strategy [2, p. 63]. Due to the fact that European 

governments are supporting new ideas and experiments for developing robotics 

education, it is possible to develop STEM field in Europe. Also in Kazakhstan support 

from government is vital for increasing interest of school children in robotics. National 

curriculum and methods, and other supports for trainers and teachers would be a useful 

guide for creating STEM generation in Kazakhstan such as in European countries. In 

Kazakhstan Ministry of Education has been funding some elected schools, such as 

Nazarbayev Intellectual and Physical Mathematical Schools. However, the government 

should not ignore other simple schools, science must not be limited for children. 

Therefore, it is important to commit general national curriculum with robotics platform, 

such as in Slovenia and Italy.  

2.3 Application  

Over the last few years, a quantity of building robot sets for edutainment 

applications have developed to improve and enhance the interaction between users and 

artifacts of robotics. Appropriate educational facilities play a significant role in the 

evolution of educational content. For example, Mataric, Koenig and Feil-Seifer had 

argued that the obstacles to creating robotics available to students of all levels, as well 

as teachers, include the lack of accessibility of easily accessible exercises for 

programming robots with solutions that work on available robot platforms. To solve this 

problem, they developed a free book on programming robots with open access, which 

is on the Internet at: http://roboticsprimer.sourceforge.net/workbook. The book is an 

independent pedagogical resource for teachers, students and hobbies based on the 

iRobot Roomba and Create Robot platforms. The book is also intended for coordination 

with The Robotics Primer, an introductory textbook by M. Matharic on robotics, which 

is itself focused on one audience and does not require any preconditions [8, p. 99].  
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Another interesting platform for improving sensing abilities of robotics is the 

Kinect sensor. Tolgyessy and Hubinsky believe that a comprehensive definition of depth 

combined with RGB sounding will become a trend in the field of robotics and human-

computer interaction (HCI) as a whole. A “3D visual sensor” streamlines many usual 

sensation exercises and can become an influential equipment in education, because 

working with data with a direct picture of the depth on individual pixels of the image is 

much more intuitive than working with pure RGB data or pure depth data The Kinect 

sensor in robotics education [11, p. 143].   

Bajracharya and Olson had developed another robotics platform for researchers 

and educators, which is providing improved computing power over available budgetary 

decisions while supporting low costs. The platform contains a set of device drivers, basic 

utilities, GNU-based development tools and a microcontroller board. The authors tested 

the platform at the “Massachusetts Institute of Technology”. The conjunction of a 

controller and game boards provide a motivational environment for the development of 

monitoring devices for independent smart machines. It is increased by the accent on 

software design, not engineering [3, p. 1]. This controller card will be a useful asset for 

those who build stand-alone robots, as evidenced by its prosperous utilization in the 

robotics classes.  

Also Tribelhorn and Dodds had offered an inexpensive, ubiquitous platform for 

research and training of robotics is Roomba vacuum. Their results show that, Roomba 

is a vital basis for laboratory and classroom work [12, p. 1393].  

Meanwhile, Lego company has been presenting kits for educational solutions in 

Robotics for many last years. One of them is Lego Mindstorms, which is an assembly 

set that contains pieces of building blocks and a programmable control device that 

allows students to create multiple robots [1, p. 437]. 

Although the commercial building complex Lego Mindstorms is widely used in 

the education of robotics for secondary school students, it has several restrictions. If you 

pay attention to the cost of the kit, it can described the limitations of Lego Mindstorms: 

maximum for three engines and four sensors, as well as difficulties with the inclusion 

of “third-party sensors” or equipment without Lego with Mindstorms blocks, which 

usually includes modification or damage to Lego components [10, p. 205]. Nevertheless, 

Lego Mindstorms is appropriate to utilize in educational installations due to the 

following reasons: the system allows students to develop, create and program various 

devices by using ready-made plans or plans that other users use. The reusable character 

of Lego bricks allows students to easily design, build and test without requiring special 

constructing skills.Lego Mindstorms are well-known among school pupils who are used 

to play with other technical instruments. Students seek practical experience in 

assembling different parts and creating a moving system. Students receive immediate 

pleasure as soon as they can successfully build a robot.The Lego Mindstorms kit 

includes all the necessary components for creating a variety of robots, which are using 

sensors, motors and a programmable device that monitor the movement and response of 

the robot [1, p. 437]. Also in Kazakhstan school children aware about Lego sets, and for 

them accepting this platform will be available and comprehensible tool for learning to 

construct and program robotics. Due to these assumptions, it is available to apply Lego 

Mindstorms as an educational equipment in robotics classes. 
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3. Conclusion  

The main purpose of the literature review was to describe the efficiency of 

applying a national curriculum for robotics classes in Kazakhstan by analyzing the 

methods and educational platforms in developed Europe countries. Furthermore, the 

paper covered questions about increasing interest of secondary school children in STEM 

field. Development of robotics competitions, government funded national curriculum 

and educational materials, general hardware and software platforms for creating robotics 

can be best solution for it. Considering of various robotics competitions help to identify 

the interests of students about STEM fields and development of other communication 

skills, such as team building and collaboration. Furthermore, by analyzing robotics 

competitions in the developed countries, it can be available to increase the level of local 

competitions in Kazakhstan, such as KazRobotics and Roboland. In the literature review 

was discussed various types of educational robotics platform: iRobot Roomba & Create 

Robot, the Kinect sensor, GNU-based development tools, and Lego Mindstorms. Due 

to the availability and popularity, the educational solution of Lego company can be 

presented as a training equipment for secondary school students. By studying various 

experimental programs in the European countries, it is possible to say that maintenance 

from the government is decisive for creating general national curriculum for robotics 

classes. Aforementioned three research questions were considered in the three sections 

of the literature review, and it was carefully reviewed to complete the questionable gap.  
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Аңдатпа: 

Авторлар заманауи қазақстандық мектептің ең өзекті және ауқымды мәселелерінің бірі - 

мұғалімдердің кәсіби тұрғыдан құлдырау себептерін зерттеді. Зерттеушілер тобына жұмысқа деген 

ынтаның төмендеуі және денсаулыққа байланысты жағдаяттардың артуы себеп болды. Зерттеу 

мақсаты мен сұрақтары анықталды, зерттеу нәтижелері туралы ақпарат қамтылды. Сондай-ақ, 

кәсіби құлдыраудың әр себептері бойынша жауаптар пайызын көрсететін егжей-тегжейлі 

мәліметтер келтірілген. Мақалада осы мәселе бойынша отандық және халықаралық ғылыми 

әдебиеттерге қысқаша шолу қамтылған. Мәселені шешу үшін мектеп әкімшілігіне ұсыныстар 

беріледі. 

Зерттеу қорытындысы бойынша, білікті мамандардың мектептен кетуі - оқытудың тиімділігі мен 

мектептің беделі төмендеуіне, нәтижесінде «мектеп ұжымы мен ата-аналардың» қарым-қатынасы 

нашарлауына, білім беру саласындағы екіжақты өзара іс-қимыл бұзылуына әкелетіндігі, әлеуметтік 

шиеленіс күшейетіндігі анықталды. Сондықтан мектеп жоғары деңгейде білім беру қызметін 

көрсетпей, балалар қабілеті толық дамымайды. 

 

Аннотация: 

Авторы исследовали назвали одну из самых масштабных и актуальных проблем современной 

казахстанской школы – профессиональное выгорание педагогов. На данную проблему группу 

исследователей натолкнуло снижение у педагогов мотивации к работе и увеличение проблем со 

здоровьем. В исследовании были определены цель и вопрос исследования, включена информация о 

результатах опроса, а также представлены детальные данные с указанием процентного 

соотношения ответов по каждой из причин выгорания. В статье представлен краткий обзор 

отечественной и международной научной литературы по данной проблеме. 
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Исследование привело к выводам, что при уходе из школы профессионалов снижаются 

эффективность обучения и престиж школы, вследствие чего ухудшаются отношения школьного  

персонала и родителей, нарушается двустороннее взаимодействие в плане воспитания, увеличивае

тся социальная напряженность, так как школа не выполняет образовательные функции на высоком 

уровне, тем самым недостаточно развивая способности детей. Представлены рекомендации для 

администрации школы по решению проблемы. 

 

 

Abstract: 

The authors studied one of the most ambitious and relevant problems of the modern Kazakhstan school – 

the reasons for the professional burnout. A group of researchers was baffled by a decrease in motivation to 

work and an increase of health issues. The researchers identified the purpose and question of the study, 

included the stats of the survey. And there are also provided detailed data analyzing the responses for each 

of the causes of burnout. The article provides a brief overview of the national and international scientific 

literature on this topic. The authors have concluded that when professionals leave school, the effectiveness 

of training and the prestige of the school decrease, as a result of which the “school staff and parents” 

relationship worsens, bilateral interaction in terms of upbringing is disturbed, social tension increases, so 

the school may fail to provide educational services at a high level, thereby not fully developing children's 

abilities. Several recommendations are provided for school administrato to solve the problem. 

 

Аналитическая группа, состоящая из психолога, инспектора отдела кадров, 

учителей биологии и английского языка, решила исследовать, почему учителя 

чаще стали обращаться за психологической консультацией, в чем причина 

хронического (возрастающего) психоэмоционального состояния, снижения 

мотивации к результатам своей работы. Также в школе наблюдается 

незначительный отток специалистов. За последние 3 года выяснилось, что 

ежегодно в среднем 10-11% учителей увольняются, учитывая то, что они работали 

с открытия школы, основную часть которых составляют учителя со стажем.  

Это всё способно повлиять на качество преподавания и обучения, школа те

ряет высококвалифицированных специалистов, которые умеют работать с детьми, 

коллегами, создавать положительный климат и условия для формирования и 

развития конкурентоспособной среды, а также нарушается преемственность 

педагогического мастерства, теряются традиции наставничества. 

Для исследования этих вопросов группа исследователей наметила план 

действий по изучению проблемы, была выбрана методология, изучен 

теоретический материал, международные практики по этому вопросу. Ключевым 

вопросом исследования стало выяснение причин профессионального выгорания и 

их влияние на благополучие педагога. Для этого надо определить, какие факторы 

мешают учителям успешно реализоваться и поддерживать гармонию. 

Обнаружение этих барьеров поможет искоренить проблему, найти пути решения. 

Педагогу приходится противостоять влиянию эмоциональных факторов 

современной профессиональной среды. То есть ему необходимо выполнить все 

требования, предъявляемые профессией, при этом оптимально реализовать себя в 

ней и получить удовлетворение от своего труда. Деятельность преподавателя 

непрерывно связана с общением, подвержена симптомам постепенного 

эмоционального утомления и опустошения, что отрицательно сказывается на 

исполнении профессиональной деятельности, ухудшении психического, 

физического, эмоционального самочувствия [1]. 

Проблематика стрессоустойчивости человека в различных профессиях 

с давних пор привлекала внимание психологов. Существует ряд профессий, 
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в которых человек начинает испытывать чувство внутренней эмоциональной 

опустошённости вследствие необходимости постоянных контактов с другими 

людьми. «Ничто не является для человека такой сильной нагрузкой и таким 

сильным испытанием, как другой человек», – эту метафору можно положить 

в основу исследований психологического феномена – синдрома эмоционального 

выгорания [2]. 

Существуют различные определения выгорания. В наиболее общем виде это 

явление рассматривается как долговременная стрессовая реакция или синдром, 

возникающий вследствие продолжительных профессиональных стрессов средней 

интенсивности (в зарубежной литературе он известен под термином «burnout») 

[3]. 

Синдром эмоционального выгорания «СЭВ». Этот термин в 1974 году ввел 

в психологию американский психиатр К. Фреденбергер. Он проявляется 

нарастающим эмоциональным истощением. Психолог Э. Морроу, исследуя этот 

синдром еще вначале 1980-х, пришел к выводу, что состояние человека, 

страдающего от профессионального выгорания, можно сравнить с медленно 

тлеющей проводкой, которая рано или поздно приведет к катастрофе [4]. 

По определению К. Маслач, выгорание на работе – это синдром 

эмоционального истощения, деперсонализации и снижения уровня личных 

достижений, который часто испытывают представители профессий, требующих 

очень интенсивных межличностных контактов. 

Исследования последних лет не только подтвердили правомерность этой 

структуры, но и позволили существенно расширить сферу ее распространения, 

включив профессии, не связанные с социальной сферой. Психическое выгорание 

понимается как профессиональный кризис, связанный с работой в целом, а не 

только с межличностными взаимоотношениями [5]. 

Было проведено онлайн-анкетирование на предмет факторов выгорания у 

педагогов школы. Был применен опросник на выгорание MBI. Авторами 

методики (опросника) являются американские психологи К. Маслач и С. 

Джексон. Опросник предназначен для измерения степени выгорания в 

профессиях типа «человек – человек». 

Данный вариант адаптирован Н.Е. Водопьяновой. 

Они выделили три основные составляющие профессионального выгорания: 

эмоциональную истощенность – наличие чувства эмоциональной 

опустошенности и усталости от работы, деперсонализацию, циничное отношение 

к труду и объектам своего труда. 

Редукция профессиональных достижений – возникновение у специалиста 

чувства некомпетентности и осознание неуспеха в выбранной профессии. 

Опросник включал следующие утверждения: 

1. Я чувствую себя эмоционально опустошенным. 

2. После работы я чувствую себя как выжатый лимон. 

3. Утром я чувствую усталость и нежелание идти на работу. 

4. Я хорошо понимаю, что чувствуют мои подчиненные и коллеги, и 

стараюсь учитывать это в интересах дела. 
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5. Я чувствую, что общаюсь с некоторыми подчиненными и коллегами как с 

предметами (без теплоты и расположения к ним). 

6. После работы на некоторое время хочется уединиться от всех и всего. 

7. Я умею находить правильное решение в конфликтных ситуациях, 

возникающих при общении с коллегами. 

8. Я чувствую угнетенность и апатию. 

9. Я уверен, что моя работа нужна людям. 

10. В последнее время я стал более черствым по отношению к тем, с кем 

работаю. 

11. Я замечаю, что моя работа ожесточает меня. 

12. У меня много планов на будущее, и я верю в их осуществление. 

13. Моя работа все больше меня разочаровывает. 

14. Мне кажется, что я слишком много работаю. 

15. Бывает, что мне действительно безразлично, что происходит c 

некоторыми моими подчиненными и коллегами. 

16. Мне хочется уединиться и отдохнуть от всего и всех. 

17. Я легко могу создать атмосферу доброжелательности и сотрудничества в 

коллективе. 

18. Во время работы я чувствую приятное оживление. 

19. Благодаря своей работе я уже сделал в жизни много действительно 

ценного. 

20. Я чувствую равнодушие и потерю интереса ко многому, что радовало 

меня в моей работе. 

21. На работе я спокойно справляюсь с эмоциональными проблемами. 

22. В последнее время мне кажется, что коллеги и подчиненные все чаще 

перекладывают на меня груз своих проблем и обязанностей. 

Для ответов предлагались следующие ответы: «никогда», «очень редко», 

«редко», «иногда», «часто», «очень часто», «каждый день» [6]. 

Базой исследования является одна из Назарбаев Интеллектуальных школ.  

Были использованы количественные и качественные методы. 

Были применены устные и письменные интервью, онлайн-опросы с вопросами: 

множественный выбор ответов, открытые вопросы, шкала. 

В опросе приняли участие 90 человек (85% женщин и 15% мужчин). 

Использованное в исследовании анкетирование всесторонне 

охватывало деятельность педагогов, причины выбора профессии, степень 

мотивации к работе при поступлении на работу и в данное время 

о позитивных и негативных сторонах профессии, о состоянии здоровья, 

заканчивая причинами возможного ухода из профессии и статусе учителя. 

Один из основных вопросов касался причины выбора профессии. В 

результате опроса больше всего ответов по количеству было: 

«желание работать с детьми», «творческая работа», «призвание», но вопрос о 

степени мотивированности к работе показали снижение мотивации при 

вступлении на работу 49% опрошенных; оценивали степень мотивированности по 

10-балльной шкале 5% на 9 и 19% на 8 соответственно, спустя несколько лет 

показатель 10-балльной шкалы опустился на 34%). 



 

292 
 
 

По вопросу о позитивных сторонах профессии можно говорить о важности для 

учителя признания его труда. Самыми негативными сторонами профессии учите

ля отметили высокую учебную нагрузку и дополнительную работу. 

В ходе мониторинга были выявлены также возможные причины ухода 

из профессии: проблемы со здоровьем и невозможность уделить внимание себе и 

устроить личную жизнь. Что касается здоровья учителей, то здесь чаще всего 

учителя страдают артериальной гипертензией, причиной которой является 

нервное напряжение и нарушения сердечно-сосудистой системы. Невозможность 

уделить внимание семье – возможная причина дополнительного нервного 

нарушения, баланса «работа – семья». На вопрос о престижности профессии 

больше половины опрошенных считают, что достойная оплата труда сможет 

повысить престиж профессии, остальные считают, что социальные льготы также 

будут способствовать престижу профессии. 

Если посмотреть на исследование с психологической точки зрения, 

актуальность этой проблемы обусловлена множеством факторов: возрастающими 

требованиями к компетентности педагога, педагогическим умениям и способам 

деятельности, эффективностью результатов его труда, личностным особенностям. 

Также было проведено онлайн-анкетирование на предмет факторов выгорания у 

педагогов школы. 

Авторами методики (опросника) являются американские психологи К. Мас

лач и С. Джексон. Целью методики является измерение степени выгорания в 

профессиях типа «человек – человек». В ходе опроса были выявлены следующие 

результаты: «Редукция личных достижений» (осознание своей некомпетентности, 

неуспешности в профессиональной деятельности) ослабляет общую мотивацию, 

прекращает творческое развитие человека как личности средствами профессии. 

20% педагогов иногда испытывают низкую мотивированность к своей 

деятельности. Такие результаты приводят к выводу, что человек утрачивает 

чувство собственной значимости в профессиональном плане, не видит перспектив 

своего дальнейшего развития – значит нет включенности в работу. 

Деперсонализация – негативное отношение к человеку, отрицательное, 

циничное либо безразличное восприятие коллег, детей. 27% педагогов отмечают 

в себе изменения в отношении с коллегами и восприятии детей. 

Характеризуется падением общего энергетического тонуса, ослаблением нервной 

системы. Все реже проявляются положительные эмоции, полностью или частично 

утрачивается интерес к человеку – субъекту профессиональной деятельности. Это 

приводит к выводу, что деперсонализация, являя собой личностную 

отстраненность, проникая в установки, принципы и систему ценностей личности, 

искажает интегративный компонент личностной зрелости, меняя позитивное 

отношение к миру на противоположное. 

Таким образом самые высокие показатели – по шкале «Эмоциональное 

истощение» у педагогов (35% – каждый день после работы я чувствую себя как 

выжатый лимон) проявляются в плохом физическом самочувствии и нервном 

напряжении, сниженном эмоциональным фоном настроении. 
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По шкале «Деперсонализация» наблюдаются высокие значения (27% 

педагогов отмечают в себе изменения в отношении с коллегами и восприятии 

детей). 

Постепенное усиление негативизма, циничность установок и чувств по 

отношению к учащимся. По шкале «Персональные достижения» отмечается: 20% 

педагогов иногда испытывают низкую мотивированность к своей деятельности. 

Педагогам свойственна редукция профессиональных достижений 

(занижение своих профессиональных достижений, ограничение своих 

возможностей и обязанностей по отношению к другим). 

Исследователи пришли к следующим выводам: 

были выявлены стороны, которые укрепляют престиж профессии 

учителя в обществе, и факторы, которые мешают учителю реализоваться в 

профессии. Синдром эмоционального выгорания оказывает негативное 

влияние на все стороны жизни педагогов, мешает не только установлению 

взаимодействия с детьми, родителями, но и с близким окружением. Состояние 

эмоционального выгорания является сигналом психологического неблагополучия 

педагога. 

Синдром эмоционального выгорания не зависит или в незначительной степ

ени 

зависит от стажа педагогической работы. Таким образом, проведенное анкетиров

ание позволило увидеть современное состояние профессиональной деятельности 

учителя. Исследуя данный вопрос, мы смогли увидеть, что предрасположенность 

к проявлениям синдрома эмоционального выгорания у педагогов обусловлена не 

только спецификой работы, но и психологическими  особенностями личности. 

Анализ опросника по К. Маслач и С. Джексону свидетельствует о том, что 

педагоги  подвержены эмоциональному выгоранию в той или иной степени. 

Факторы, выявленные  в результате исследования: 

1. Сверхурочная работа. 

2. Высокая учебная нагрузка. 

3. Недостаточная моральная поддержка. 

4. Недостаточное качество жизни. 

Все эти факторы приводят к фрустрации, тревожности и эмоциональному 

истощению.Отмечается также деперсонализация педагогов: они отмечают в себе

изменения вотношении с коллегами и восприятии детей. В связи с этим 

характеризуется уменьшение энергетических ресурсов, утрачивается 

интерес к педагогической деятельности, утрачивается чувство собственной 

значимости в профессиональном плане, невидение перспектив своего 

дальнейшего развития – значит нет включенности в работу, а также чувство 

принадлежности к общим целям коллектива. 

Чтобы предотвратить синдром эмоционального выгорания, педагогам 

предлагается следующее: 

• определите свой тип выгорания; 

• осознайте последствия выгорания; 

• оцените, насколько вы любите работу; 

• фокусируйтесь на зоне влияния, а не на зоне забот; 
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• победите прокрастинацию (откладывание дел); 

• участвуйте в карьерных коучингах; 

• читайте актуальные статьи; 

• прочитайте книгу о выгорании; 

• если уже на грани полного выгорания – возьмите отпуск. 

Также исследователи предложили рекомендации для администрации школы: 

• вооружить педагогов знаниями психогигиены труда в своей 

профессиональной сфере и приемами активной саморегуляции (психогимнастика, 

аутотренинг); 

• содействовать формированию коммуникативной компетентности 

(интерактивная дискуссия); 

• развивать навыки анализа профессиональных ситуаций (ролевая игра, 

фокус-группа, кейс-метод); 

• индивидуальные формы методической работы с учителями, основное 

предназначение которых связано с выявлением и раскрытием личностного и 

профессионального потенциала учителей; 

• установление позитивной эмоциональной атмосферы в школьном 

коллективе; 

• эффективное применение распределенного лидерства. 

В ходе исследования обнаружилась важность рассмотрения вопроса о стату

се учителя в обществе. Пренебрежительное отношение к личности педагога ведет 

к обесцениванию значения образования в обществе. 

Удовлетворить потребность в качественном образовании, привлечь 

перспективных, грамотных, креативных специалистов в образовательную сферу, 

поднять спрос на знания в обществе и статус профессии учителя возможно через 

комплексный подход по улучшению социально-материального обеспечения 

учителей и создание условий для творческого развития. На государственном 

уровне решать проблемы по улучшению социальных условий для учителей – 

повышение уровня заработной платы, предоставление льготного жилья, 

сохранение прежнего пенсионного возраста. 
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Аңдатпа 

Мақалада феномен негізінде оқыту әдісін қолдану арқылы қалай білімді жинақтай (синтездей) 

алуды  дамытуға болатындығы жайлы зерттеу нәтижелері баяндалған. Оқушылар судың қасиетін, 

тазалау әдісін химия, физика және биология пәндері көзқарасы тұрғысынан зерттеулер 

жүргізгендігі, ал ақпараттық технологияларды қолдану арқылы алынған нәтижелерді жинақтап, 

саралай отырып материал дайындау әрекеттерін орындалуы туралы сипатталған. Зерттеу 

нәтижесінде проблеманы бірнеше пәндер фокусы арқылы үйрену тәсілінің тиімді екені көрсетілген. 

 

Аннотация 

В статье представлены результаты исследования в практике о том, как способствовать развитию 

обобщения знаний через метод обучения на основе феномена. Здесь описаны как учащиеся изучают 

свойства воды с точки зрения химии, физики, биологии и информатики. Результаты исследования 

показывают, что проблема обучения в фокусе нескольких предметов является эффективной. 

 

Abstract 

In the article, the results of the action research are presented, as it promotes the development of knowledge 

through the Phenomenon based learning methods. In here learners study properties of water in terms of 

chemistry, physics, biology and informatics. The results of the action research show that the solving problem 

in the focus of several subjects is efficiently. 

 

Қазіргі таңда ғылымда ашылып жатқан көптеген ашылулар бірнеше 

пәндердің түйіскен нүктесінде болып жатыр. Сондықтан пәндерді кіріктіріп 

оқыту өте өзекті мәселелердің бірі. Феномен негізінде оқыту әдісінде туындаған 

проблеманы бірнеше пәндердің аясында зерттеу көзделген.  

Оқушылардың бір пәнде алған білім мен дағдысын басқа пән жағдайында 

толыққанды қолдана алмауы анықталып, оны дамыту үшін не істеуге болады 

деген мәселе туындады. Оқушылар құбылысты бірнеше пәндер аясында 

қарастырмайтындығына негізделе отырып, пәндер тұтастығы арқылы қалай 
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білімді жинақтай алу дағдысын дамытуға әсер етуге болатындығын зерттеу 

көзделді. Негізгі әсер ету тәсілі ретінде  Феномен негізінде оқыту әдісін қолдану 

ұйғарылды.  

Жобаны жүзеге асыру барысы үш зерттеу кезеңдерінен тұрады:  

- Дайындық кезеңі. 

- Өту кезеңі. 

- Қорытындылау кезеңі. 

Алғашқы зерттеу кезеңінде мұғалімдермен кеңесе отырып пән таңдау, оқу 

мақсаттарын талдау, оқушылардан анкета алу барысында топ құру жұмыстары 

жүргізілді және мәселе анықталды. Таңдау пәндері: физика, химия, биология және 

информатика. Осыған сәйкес ортақ «Мектептің ауыз суы» тақырыбы таңдалып, 

төрт пән бойынша оқу мақсаттары іріктелді. Оқушыларға жүргізген анкета 

негізінен: «Кіріктірілген білім аясы қаншалықты тиімді қолданады?» – деген 

сұрақтар аясында құрастырылып, сұрақтар бойынша оқушылар арасында 

жүргізілген сауалнама нәтижесі бойынша олардың 90 пайызы жобаларға 

қатысқандығы анықталса, оның барлығы да екі пән аясында болғандығын 

көрсетті. Ол бірнеше пәндер тұтастығында жобалардың мүлдем 

ұйымдастырылмағандығын дәлелдейді. Оның себебін анықтайтын сұрақтар 

бойынша нәтиже оқушылардың бір пән мазмұнын екінші пәнде қолдана алу 

дағдысының төмендігін көрсетті. Мысалы, «Ғылымдардың түйіскен нүктесінде 

құбылысты қарастыру маңызды ма?» сұрағы бойынша сауалнамаға 

қатысушылардың 70%-ы пәндер түйісу қажеттігін маңызды деп санаса, бір пәнде 

алынған білімді екінші пәнде тек 20%-ы ғана толығымен қолдана 

алатындықтарын айтқан. Бұл жағдай қаншалықты пәндер кіріктілігінің маңызын 

түсінгенмен оны оқу барысында жүзеге асыра алмайтындықтары айдай анық 

болып тұр. Көбінесе химия мен биология, физика, информатика және математика 

пәндерінің оқу мазмұнының бір-бірімен байланыстығын «Қандай пәндерді атар 

едіңіз?» сұрағы бойынша жауаптарында анық көруге болатындығы анықталды. 

Оқушылардың (80%) бірнеше пәндер аясында жоба жасауға қызығушылықтары 

бар екендігі феномен негізіндегі жобаны құрастыруға негіз болды. 

Өту кезеңі екі қадамнан тұрды, бірінші қадамда феномен ұйымдастыру 

мақсатын түсіндіру, бағыттарын анықтау, жоспарлау жүзеге асса, ал екінші 

қадамда көзделген оқу мақсаттары бойынша білім алу, зерттеу, оқушылар және 

мұғалімдер дөңгелек үстел аясында пікір алмасу, алдағы жұмыстарды жоспарлау 

жүзеге асты. Қорытындылау кезеңінде жасалған жұмыстар бойынша деректер мен 

нәтижелерді жинақтау, сараптау және қорытындылау, ұсыныстар жасау, интернет 

сайттарына жүктеу немесе қысқаша жарнама парақтарын тарату, үгіт-насихат 

жүргізу іс-шаралары жүзеге асты.  

Феномен  әдісін пайдалана отырып оқу бағдарламасын оқыту, оқушының 

жан-жақты білім алуға негіздейді.  Аталған пәндер фокусында қарастыруға 

ыңғайлы мақсаттар физика пәні бойынша «Жарықтың сынуы», химияда «Хлорды 

суды тазалауда қолдану», биологияда «Микроорганизмдердің топтамасы» және 

информатика пәнінен «Ақпаратты қорғау тәсілдері» анықталғаннан кейін білім 

алу жолдарының кіріктірілген әдісі жүзеге асырылды.  
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Физика пәнінде жарықтың сынуын зерттеу барысында практикалық 

жұмыстың негізгі мақсаты диспенсер суының, құбырдағы судың және тұзды 

судың сыну көрсеткіштерін анықтау және судың ішуге жарамдылығы туралы 

қорытынды жасау. Мақсатқа жету үшін оқушылар физикадан алған теориялық 

білімдерімен практикалық дағдыларын қолданды. 

Практикалық жұмысты орындау үшін олар төмендегі құрал-жабдықтарды 

пайдаланды: жарық көзі, оптикалық диск, су құятын арнайы ыдыс. Оқушылар 

жарықтың суға түсу және сыну бұрыштарын өлшеді. Содан кейін Снелл заңын 

қолдану арқылы судың салыстырмалы сыну көрсеткішін анықтады. Оқушылар 

алғаш диспенсердегі таза судың сыну көрсеткішін анықтады. Өлшеулерді бірнеше 

рет орындап орташа мәнін есептеді. Диспенсердегі таза судың сыну көрсеткіші 

орташа 1.31 болды. Құбырдағы судың сыну көрсеткішінің орташа мәні 1.34 және 

тұз қосылған судың сыну көрсеткіші 1.35 болды. Тәжірибе оқушылар үшін өте 

қызықты болды, бірақ тәжірибеде нақты сәуленің сынған бұрышын табу, ыдысты 

нақты бұрыштар бар оптикалық дисктің дәл ортасына қою сияқты кездейсоқ 

қателіктер болды. Қателіктерді азайту мақсатында тәжірибелер бірнеше рет 

қайталанып орташа мәні алынды. Оқушылар тәжірибе нәтижелеріне сүйене 

отырып, сыну көрсеткіші қаншалықты төмен болса, соншалықты ол ішуге таза 

және жарамды су болып келеді деген қорытыды жасады. 

Химия және биология пәндері бойынша «Хлор мен оның қосылыстарын 

қолдану» және «Бактериялардың қолайлы ортада өсу жолдарын зерттеу» 

тақырыптары бойынша өздері пайдаланып жүрген құбыр су құрамын сандық 

және сапалық сараптау жұмыстарын жүргізді. Сабақ барысында оқушылар судың 

өмірдегі маңыздылығын, хлормен және заманауи тазалау әдістерін үйрене 

отырып, тазалау әдістерінің артықшылығы мен кемшіліктерін айқындай алды.  

«Су құбырындағы суды қалай тазалайды және қандай анализдеу жолдары бар?» 

деген сұрақтар төңірегінде қалалық «Су құбыры» ұйымынның зертханасында 

зерттеу жұмысы қалай жүзеге асатынын білді, өздерін толғандыратын сұрақтарға 

жауап алды. Мектеп зертханасында судың кермектігін, сульфат, нитрат, хлорид 

иондарынның мөлшерін, рН ортасын, органолептикалық көрсеткіштерін, 

құрамындағы микроорганизімдердің тіршіліктері мен көбею жағдайларын да 

зерттеді. Физика пәнінен алған зерттеу жұмыстарын химия, биология пәндерімен 

ұштастыра отырып, су құбырының стандартқа сәйкестігін анықтады. Өздерінің 

және мамандандырылған зерттеу жұмыстарын салыстыра отырып, кемшіліктері 

мен артықшылықтарын саралай білді.  

Информатика сабақтарында ақпаратты қалай қорғау қажеттігі төңірегінде 

оқып білу, практикада қолдану, яғни өз жобаңды қорғау тәсілдерін пайдалану 

төңірегінде іс-шаралар жасалды. Әсіресе, жүргізілген зертханалық жұмыстар 

нәтижесіне мониторинг жасау, есеп құрастыру барысында ақпараттық 

коммуникативті дағдыларын қолдану және оны дамытуға бағытталған жұмыстар 

атқарылды. Ондағы негізгі мақсат, басқа пәндермен кіріктіру еді. Осы арада, 

оқушылардың қызығушылықтарының артқандығын, бақылау әдісі арқылы 

анықталғандығын айта кеткен жөн. Жұмыстарының нәтижелерін таратуға 

араналған шаралар да АКТ-ны қолдануға негізделген еді. Информатика пәндік 

мақсаттарының тек тақырып бойынша ғана емес, сонымен қатар алдыңғы 
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сыныптарда алған білімдері мен қалыптасқан дағдыларын қолдану жүзеге асты. 

Олай болса, бұл шаралар өткенді қайталау, қолдану, сараптау және бағалау 

дағдыларының бірегей жұмыс жасағанына және пәннің мазмұнын қамту 

спиральды жүргендігіне кепіл болмақ. 

 Оқушылар үшін бұл проект өте қызықты да, пайдалы болды, өйткені 

оқушылар судың қасиетін бірнеше пәндердің фокусы арқылы үйренді. Оқушылар 

физика, химия, биология және информатикадан алған білімдерін өзара интеграция 

жасау арқылы күнделікті өмірде кездесетін проблемаларды шешу дағдыларын 

дамытты. Зерттеу жұмыстарын жүргізу нәтижесінде әр пәнге есеп жазу және 

ондағы оң және теріс жақтарын көрсету, төмендегі сұрақтар бойынша: 

o Бүгін не жоспарланды? 

o Оның қайсысы орындалды, қайсысын орындамадың? 

o Қандай мәселелер туындады? 

o Оны қалай шештіңіз? 

o Кіммен мәселе талқыладыңыз? 

o Мәселенің шешілуіне әсері қалай болды? – деген сұрақтар 

төңірегінде күнделік жазу дағдылары қалыптасты.  

Осы тақырып және мақсат бойынша құрастырылған ішкі жиынтық бағалауға 

арналған сұрақтар мен тапсырмаларға оқушылар еш қиындықсыз қол жеткізді. 

Сонымен қатар, сауалнама нәтижесі мен бақылау әдісін негізінде осыдай жоба 

жасауға қызығушылық танытқандар саны артқандығы, ХХІ ғасыр дағдыларының 

феномен әдісін қолдана оқыту арттыратындығы анықталды. Ендеше бұл тәсілдің 

тиімді екендігі сөзсіз дәлеледенді. Осындай феномен негізінде өткізілетін 

жобалар оқушылардың алатын білімін бірнеше пәндер фокусында қарастыру, 

білімнің ең биік шыңына жетелейтініне сенімдіміз. 

Зерттеу барысында біраз кедергілер болды. Атап айтсақ: 

 Зерттеуге қатысқан оқушылардың пәндерді тереңдете оқуына байланысты 

әртүрлі пәндер таңдауы кедергі болды. 

 Оқу мақсаттарын бір феноменді зерттеуге бағыттап алу қиындығы кездесті. 

Қорытындылай келе, келесі ойларды айта кетсе болады: 

 Феноменді зерттеуді ұйымдастыру пәндердің тұтастығына әкеледі. 

 Феномен негізінде оқыту тәсілі ғылыми зерттеуді ұйымдастыруда тиімді 

әсер етеді. 

 Әдісті жүргізу барысында оқушы негізгі зерттеуші болса, мұғалім 

бағыттаушы ретінде болады. 

 Бір пәннен алған білімді екінші пәнді оқу барысында қолана алу дағдысын 

дамытады. 

 Әр пән бойынша алған білімдерін ортақ нысанды зерттеуге қолдану білімді 

жинақтау дағдысын дамытуға әсер етеді.  

 Оқушының білім сапасын арттыруға ықпал етеді. 

 Пәндерді оқуға қызығушылығын арттырады. 

 Оқушыларда сыни тұрғыдан ойлау қабілетін арттыруға септігін тигізеді. 

 Оқушылар алдарына проблемалық сұрақ қоя алу және оны шешу жолдарын 

ұсыну дағдыларын дамытуға әсері бар. 
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Феномен негізінде оқытуды ұйымдастыру барысында төмендегі 

ұсыныстарды ескеру қажет: 

 Феномен негізінде оқыту тәсілін қолдану үшін топ оқушылары бірыңғай 

барлық пәнді оқу қажет.  

 Феномен негізінде оқыту тәсілін элективті курс барысында қолдану тиімді 

болмақ. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 
1. «Физика» пәні бойынша кіріктірілген білім беру бағдарламасы. Астана, 2018. 

2. «Химия» пәні бойынша кіріктірілген білім беру бағдарламасы. Астана, 2018. 

3. «Биология» пәні бойынша кіріктірілген білім беру бағдарламасы. Астана, 2018. 

4. Phenomenon-Based Learning in Finland Inspires Student Inquiry.  

-https://blogs.edweek.org/edweek/global_learning/2018/10/phenomenon- 
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Аңдатпа: 

Қазіргі әлем мектеп оқушыларының оқу нәтижелеріне көбірек жаңа талаптар қояды. Олардың 

ішінде зерттеу дағдылары бар. Оқулық қалай оқушының зерттеушілік біліктілігі дамыту құралы 

бола алады? Бұл мақалада Назарбаев Зияткерлік мектептерінің 7–9 сынып оқушыларына әлемдік 

тарих бойынша оқу-тәрбие кешенін құру аясында жүргізілген зерттеу нәтижелері сипатталған. 

Зерттеу оқулықтардағы тапсырмаларға, тұжырымдамалармен жұмыс жасау арқылы зерттеушілік 

дағдылардың дамуын қамтамасыз ету мүмкіндіктеріне талдау жасалды. Зерттеу нәтижесінде негізгі 

мектеп оқушыларында сабақты жоспарлау және оқыту форматында өткізу барысында 

қалыптасатын зерттеу дағдылары анықталды. Зерттеу дағдыларын дамытудың ілгерілеуін 

қамтамасыз ететін тапсырмаларға қойылатын талаптар оқулықты әзірлеу кезінде 

тұжырымдалады және тексеріледі. 

 

Аннотация: 

Современный мир предъявляет все больше новых требований к результатам обучения школьников. 

В их числе – исследовательские умения. Как учебник может стать инструментом развития 

исследовательских умений учащихся? В данной статье описаны результаты исследования, 

проведенного в рамках разработки учебно-методического комплекса по всемирной истории для 

учащихся 7–9-х классов Назарбаев Интеллектуальных школ. В ходе исследования анализировались 

задания в учебниках, их возможности по обеспечению прогрессии в развитии исследовательских 

умений через работу с концептами. В результате исследования были определены исследовательские 

умения, которые могут формироваться у учащихся основной школы в процессе планирования и 

проведения урока в формате учебного исследования. Также сформулированы и апробированы в 

процессе разработки учебника требования к заданиям, которые могут обеспечить прогрессию в 

развитии исследовательских умений. 

 
Abstract: 

The modern world makes more and more new demands on the learning outcomes of students and among 

them are research skills. How can a textbook become a tool for developing student research skills? This 

article describes the results of a study conducted as part of the development of  Complex of Teaching and 
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Learning Methods on the world history for students of grades 7–9 of the Nazarbayev Intellectual Schools. 

The study analyzed the tasks in the textbooks, their capabilities to ensure progression in the development 

of research skills through work with concepts. As a result of the study, research skills were identified that 

can be formed in primary school students in the process of planning and conducting a lesson in the format 

of an educational study. Requirements for assignments that can provide a progression in the development 

of research skills are also formulated and tested during the development of the textbook. 

 

Формирование исследовательских умений является важным аспектом 

развития критического и творческого мышления, которые в свою очередь, 

согласно исследованиям ОЭСР, являются ключевыми компетенциями XXI века. 

Реализация исследовательского подхода в процессе обучения и преподавания 

требует от учителя пересмотра всего процесса планирования урока, в том числе 

условий для развития и оценивания прогресса в формировании исследовательских 

умений. Возможности обучения на основе концептов для развития мышления в 

целом и исследовательских умений в частности достаточно подробно 

рассматриваются в зарубежной педагогической литературе [1, c. 65], но пока 

только начинают глубже исследоваться на постсоветском пространстве [3, c. 605]. 

Важными условиями для развития исследовательских умений являются учебные 

ресурсы, предоставляемые учащимся, и эффективная поддержка учителя, 

основанная на понимании возрастных особенностей учащихся, диагностике 

уровня сформированности исследовательских умений и владении инструментами 

их формирования [2, 28]. Необходимость данного исследования была также 

обусловлена участием автора в разработке и редакторстве УМК (учебно-

методического комплекса) по всемирной истории для Назарбаев 

Интеллектуальных школ, а также общеобразовательных школ республики. 

Проблема, которая возникла в том числе перед автором, в ходе разработки 

линейки учебников для основной школы – как системно и эффективно развивать 

исследовательские умения на уроках истории через работу с учебником? Эта 

проблема обозначила цель исследования: анализ эффективности 

разрабатываемых заданий в учебниках НИШ (Назарбаев Интеллектуальных 

школ) по всемирной истории для развития исследовательских умений учащихся 

7–9-х классов.  

Задачи исследования были обусловлены необходимостью ответить на 

следующие вопросы: 

- Какие исследовательские умения можно формировать у учащихся данной 

возрастной группы? 

- Какими должны быть задания для реализации исследовательского подхода 

на уроке, разрабатываемые в учебниках НИШ? 

- Как обеспечить прогрессию исследовательских умений на протяжении 

всего курса всемирной истории? 

Исследование проводилось в рамках апробации проектов УМК по 

всемирной истории в 2016–2019 гг. Участниками исследования стали учащиеся 

7–9-х классов. Основной метод исследования – метод качественного анализа. 

Основные инструменты исследования: обзор литературы, анализ документов, 

интервью, наблюдение уроков, опрос, анализ результатов формативного и 

суммативного оценивания.  
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В процессе интервью учащихся в сентябре месяце 2016 года было выявлено, 

что подавляющее большинство (98%) имеют опыт изучения истории как процесс 

воспроизведения прочитанного материала, чаще учебника. Вместе с тем 

предложенный и описанный в общих чертах процесс обучения как исследования 

вызвал заинтересованность.  

В ходе исследования были определены исследовательские умения, которые 

могут формироваться у учащихся основной школы в процессе планирования и 

проведения урока в формате учебного исследования [7, 40]. 

На начало исследования была проведена предварительная диагностика, 

которая показала средний уровень сформированности исследовательских 

навыков: 

- определение проблемы – 14% учащихся; 

- формулировка гипотез – 17%; 

- работа с первоисточниками – 9%; 

- умение аргументировать – 6%. 

 

Также были определены исследовательские умения, которые могут 

формироваться у учащихся основной школы в процессе планирования и 

проведения урока в формате учебного исследования, а также возможности их 

формирования, заложенные в NIS-Program и разрабатываемом УМК [4, с. 15; 6, с. 

64]. 

 
Таблица 1. Способы формирования исследовательских умений в разработанном 

УМК 

 
Исследовательские умения Возможности развития исследовательских умений, 

заложенные в УМК по всемирной истории 

Умение выделить проблему Предоставление информации для выявления противоречий 

Наводящие вопросы, сравнение новой информации с ранее 

изученной 

Определение концепта исследования 

Умение выделения и 

формулирования нескольких 

версий, гипотез разрешения 

проблемы 

Форматы «мозгового штурма»  

В отдельных темах – как результат исследования  

Вопросы в рубрике учебника «Рассмотрим подробнее 

исторические детали» 

Работа с первоисточниками, 

различными видами ресурсов 

для сбора материала по теме 

исследования 

Задания, разработанные в формате «шагов исследования» 

Подбор ресурсов – неадаптированные источники разного 

формата (документы, статистика, схемы, иллюстративный 

материал, карты, цитаты и т.д.) 

Умение анализа, сравнения, 

обобщения, оценки данных для 

формулировки выводов по 

теме исследования 

Задания на навыки высокого мышления 

Деятельностный подход – все задания в форме «активити» 
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Умение соотнести полученные 

результаты с поставленными 

целями 

Вопросы и задания метакогнитивного характера 

Рефлексия после каждого этапа урока через работу с 

вопросами в рубрике «Остановитесь и подумайте» 

 

В процессе апробации материалов учебника, разрабатываемого командой 

авторов – учителей истории Назарбаев Интеллектуальных школ, определялись 

эффективные инструменты – задания и вопросы, для формирования 

исследовательских умений, а также условия их оптимальной реализации при 

проведении урока в реальном классе. В ходе исследования урока проводилось 

наблюдение за работой учащихся на уроках в ходе выполнения данных заданий, 

анализировались результаты формативного и суммативного оценивания. 

Были изучены и апробированы в процессе разработки учебника требования 

к заданиям, из них ключевые: 

- Задания должны быть организованы так, чтобы пробудить интерес 

учащихся, заставить их думать и задавать вопросы, а также способствовать 

творческому диалогу учащегося с учащимся и учителем. 

-  Задания в одной теме должны представлять из себя пошаговую модель, с 

помощью которой учащиеся смогут ориентироваться в проведении исследований, 

в выполнении практических и творческих заданий, при коммуникации и решении 

проблемных ситуаций. 

- Задания должны быть направлены на развитие навыков мышления 

высокого порядка, в том числе исследовательских. 

- Необходимо создавать учащимся возможность для рефлексии собственного 

обучения и ситуации конструктивного взаимодействия учащихся между собой. 

 

Пример заданий, которые соответствуют данным требованиям 

 

Тема урока: Что представляли собой феодальное общество и экономика? 

Концепт: доказательство 

Цели обучения: 
7.4.2.1 – характеризовать особенности феодального типа хозяйства, объясняя 

формы экономических отношений;   

7.1.1.1 – описывать социальную структуру феодального общества;  

7.4.1.1 – характеризовать особенности развития средневековых городов, 

определяя роль ремесла и торговли. 

Навык исследования: работа с первоисточниками, различными видами 

ресурсов для сбора материала по теме исследования. 

Ваше исследование: мы изучаем прошлое по историческим источникам, 

таким как письма, здания, судебные записи, книги и картины. Историки 

используют эти источники, чтобы делать предположения о том, какой была жизнь 

в прошлом. В этом исследовании вы будете изучать источники, оставшиеся со 

времен средневековья, чтобы проверить утверждения историков о жизни в 

деревне и городе. Основываясь на своем исследовании, вам нужно решить, где бы 

вы хотели жить: в средневековой деревне или в городе, и подкрепить ваш выбор 

доказательствами из источников. 
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Шаг 1. Составьте таблицу. В левой колонке напишите список правил, 

которые вы хотели бы установить для управления современной деревней, во 

второй – список правил для управления средневековой деревней.  

К XIV веку все английские деревни имели перечень своих законов. Если 

жители деревни видели, что кто-то нарушает закон, они должны были поднять 

тревогу и остановить нарушителя. Владелец поместья – феодал – проводил 

заседание суда дважды в год. Все решения суда записывались на пергаментных 

свитках. В королевском суде судили людей, совершивших тяжкие преступления. 

Ниже приведен список законов (источник 1) и судебные записи  

(источник 2), которые были обнаружены в средневековом источнике о 

деревне Ялдинг в Англии. Прочитайте и представьте, какой была жизнь в этой 

деревне в Средние века. Сравните свои идеи из таблицы с тем, что вы узнали из 

средневекового источника.  

Шаг 2. Прочитайте высказывания историков о жизни в средневековой 

деревне. Соотнесите их с иллюстрациями из средневековых источников. 

Например, в источнике А изображены поместье, церковь, мельница и жилища 

крестьян, что подтверждает первое высказывание историков. Источник А 

является единственным источником, который не был создан в Средние века. Это 

представление художника о деревне, основанное на археологических раскопках.  

Остановитесь и подумайте. Подтверждают ли источники более чем одно из 

утверждений историков? Были ли утверждения историков подкреплены 

доказательствами более чем из одного источника? 

Рассмотрите подробнее исторические детали. Далее вы будете выполнять 

подобное задание о жизни в городе. Возникли ли у вас трудности с подбором 

доказательств для определенных утверждений? Представляют ли источники 

достаточную информацию для того, чтобы вы могли решить, где бы вы хотели 

жить? 

В завершение исследования сравните жизнь в средневековой деревне и 

городе. Подумайте и решите, где бы вы хотели жить. Объясните почему. 

В NIS-Program отражена прогрессия в развитии навыков исторического 

мышления на основе концептов. Задачей разработчиков УМК была реализация 

этой прогрессии от темы к теме, от класса к классу. Апробация заданий в классах, 

которые полностью занимались по учебникам НИШ, показала, что уровень 

заданий в целом находился в зоне ближайшего развития учащихся, что может 

служить показателем реализации требований о последовательности алгоритма 

постепенного усложнения и контента, и аналитической части исследования. 

Например, относительно концепта «Причина – следствие» предполагается 

следующая прогрессия умений: 

- давать объяснения некоторым историческим событиям; 

- давать объяснения событиям прошлого, определяя их причины и 

последствия; 

- объяснять, почему произошло то или иное событие, выявляя ряд причин и 

демонстрируя связи между ними; 

- объяснять, почему произошло то или иное событие, выявляя ряд причин и 

демонстрируя связи между ними; 
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- давать развернутое объяснение причинно-следственным связям, детально 

анализируя каждый фактор и демонстрируя, как они связаны с исследовательским 

вопросом и друг с другом. 

 Данная прогрессия может быть прослежена в следующих темах и заданиях. 

 

7-й класс 

Тема урока: Почему Римская империя пала на западе? 

Концепт: причина/следствие 

Уровень реализации исследования по концепту: давать объяснения 

некоторым историческим событиям. 

Цели обучения: 7.3.2.1 – выявлять причины распада Римской империи 

Навык исследования: умение выделять и формулировать несколько 

версий, гипотез. 

Ваше исследование: вы исследуете, что произошло с Западной Римской 

империей в последние годы ее существования. Также определите, как можно 

сгруппировать причины падения империи. Затем сравните версии разных 

историков, которые объясняют ее падение, и создайте собственную 

аргументированную версию.  

 

8-й класс 

Тема урока: Почему Александр II стал жертвой «Народной воли»? 

Концепт: причина/следствие 

Уровень реализации исследования по концепту: объяснять, почему 

произошло то или иное событие, выявляя ряд причин и демонстрируя связи между 

ними. 

Цели обучения: 8.2.3.1 – объяснять причины зарождения новых 

общественно-политических течений в России (народничество, либерализм). 

Навык исследования: умение анализировать, сравнивать, обобщать, оценка 

данных для формулирования аргументированных выводов по теме исследования. 

Ваше исследование: проведите ролевую игру «Исторический суд». 

Распределите роли прокурора, судьи, адвоката, обвиняемого, жертвы, прессы. 

Каждому участнику необходимо подготовить вопросы и аргументы, которые 

позволят прояснить причины убийства императора. 

 

9-й класс 

Тема урока: Каковы причины Первой мировой войны? 

Концепт: причина/следствие 

Уровень реализации исследования по концепту: давать развернутое 

объяснение причинно-следственным связям, детально анализируя каждый фактор 

и демонстрируя, как они связаны с исследовательским вопросом и друг с другом. 

Цели обучения:  
9.3.2.1 – определять предпосылки и причины начала Первой мировой войны  

9.3.1.3 – анализировать характер международных отношений накануне 

Первой мировой войны 
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Навык исследования: умение анализировать, сравнивать, обобщать, давать 

оценку данных для формулирования аргументированных выводов по теме 

исследования. 

Ваше исследование: проведите пирамидальную дискуссию на тему: «Была 

ли Первая мировая война неизбежной?». Работая сначала в парах, затем в мини-

группах, а после – всем классом, аргументированно обоснуйте свое мнение и 

постарайтесь прийти к общему ответу. 

Апробация УМК по всемирной истории показала, что к 4-й четверти 

учащиеся 7-х классов в основном (до 90%) осваивают следующие умения: 

- самостоятельное целеполагание;  

- определение концепта исследования;  

- понимание направления анализа источников, исходя из концепта 

(например, возможности категоризации причин событий на главные и 

второстепенные, долгосрочные и краткосрочные, политические, экономические, 

социальные, культурные и т.д.); 

- рефлексивные и метакогнитивные умения также становятся более 

сформированными в процессе проведения мини-исследований. 

Учащиеся становятся более мотивированы на достижение учебных 

результатов, в том числе на работу над индивидуальными проектами во 

внеурочное время. 

 В ходе исследования были сформулированы следующие основные выводы: 

- использование концептов эффективно для развития исследовательских 

умений; 

- они позволяют реализовать принцип спиральности в процессе обучения; 

- работа на уроке в формате мини-исследования резко повышает мотивацию 

учащихся и формирует исследовательскую, субъектную позицию в процессе 

обучения; 

- задания учебника позволяют реализовать системную работу над 

прогрессией исследовательских навыков и умений; 

- в 10-м классе установленная прогрессия исследовательских умений 

позволяет разрабатывать задания, в том числе на развитие проектных умений. 
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Аңдатпа 

Мақала заманауи орта білім беру аясында оқытудың жаңа философиясы енгізілетін, мұғалімнің 

қызметіне қойылатын жаңа талаптар қалыптасатын қазақстандық жүйесін жаңарту мәселелеріне 

арналған. Жұмыста заманауи мектептердің жаңалыққа жаны құмар, оқыту үдерісіне көзқарасы 

жаңаша, әдістемелік мәселелерді шешуде инновациялық тәсілдер қолданатын мұғалімдерге 

сұраныс көп екендігіне назар аударылады.  

Автор білім беруді дамытудың заманауи үрдістерін сипаттайды, мұғалім қызметіндегі басты 

өзгерістерді атап өтеді. Жоғарыда айтылып өткен аспектілердің жиынтығы мақалада сипатталған 

зерттеулердің өзектілігін айқындайды.  

Жүргізілген зерттеудің мақсаты  мұғалімдердің жаңартылған білім бағдарламасын жүзеге асыру 

үдерісінде кездесетін қиындықтар туралы деректерді анықтау және жүйелеу болып табылады. 

Автор айтып өткен қиындықтарды мұғалімнің іс жүзіндегі қызметіне талдау жасау, сол сияқты 

психологиялық-педагогикалық және әдістемелік әдебиеттерді талдау негізінде сипаттама жасайды. 

Мақалада мұғалімдердің инновациялық қызметтеріне қолдау жасап отырудың қажеттілігі туралы 

тұжырым жасалады. Қорытындысында автор жаңартылған білім бағдарламасын жүзеге асыру 

кезінде, мұғалімдердің инновациялық қызметке дайындық деңгейін көтеруде қолдау көрсетудің 

заманауи формаларын қолдану бойынша ұсыныстар береді. 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются проблемные вопросы модернизации современной казахстанской 

системы среднего образования, в рамках которой интегрируется новая философия обучения и 

формируются новые требования к деятельности учителя. В работе подчеркивается, что 

современные школы необходимы педагогическим кадрам с новаторским мышлением, новым 

видением процесса обучения и новым подходом к решению методологических задач. 

Автор описывает современные тенденции развития образования, определяет основные изменения в 

деятельности учителя. Совокупность перечисленных аспектов определяет актуальность 

исследования, описанного в статье. 

Цель проведенного исследования - получение и систематизация данных о трудностях, с которыми 

сталкиваются учителя в процессе реализации обновленной учебной программы. Автор описывает 

выявленные трудности на основе анализа практической деятельности учителя, а также 

теоретического анализа психолого-педагогической и методической литературы. В статье сделаны 

выводы о необходимости сопровождения учителей в процессе их инновационной деятельности. В 

заключение автор предлагает предложения по использованию современной формы сопровождения 
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учителей при реализации обновленной учебной программы, которые повысят уровень их 

готовности к инновационной деятельности. 

 

Abstract 

Тhe article discusses the problematic issues of upgrading the modern Kazakhstani system of secondary 

education, in the framework of which new teaching philosophy is integrated, and new requirements to 

teacher’s activity are formed. The work highlights that modern schools are necessary for pedagogical staff 

with innovative thinking, with new vision on the process of teaching, and with new approach to solving 

methodological tasks. 

Author describes modern trends of developing the education, determines main changes in teacher’s activity. 

Aggregate of listed aspects determine the relevance of research described in the article. 

Aim of the conducted research is focused on obtaining and systemizing the data about difficulties that 

teachers face during the process of implementing the upgraded study programme. Author describes the 

determined difficulties based on the analysis of teacher’s practical activity, and on the theoretical analysis 

of psychological pedagogical and methodological literature as well. Article makes conclusions about 

necessity to escort the teachers during the process of their innovative activities. To wrap up, author offers 

suggestions on using modern form of escort of teachers when implementing the upgraded study programme, 

increasing the level of teachers’ readiness for innovative activity. 

 

Казахстанская система среднего образования подвергается существенному 

обновлению: внедряется новая философия обучения, формируются новые 

требования к деятельности учителя. Для реализации обновленных учебных 

программ необходимы новые подходы к обучению учащихся: важно не 

количество репродуктивной информации, переданной учителем учащемуся, а 

развитие критического мышления – умения сопоставлять и анализировать факты, 

проводить исследовательские работы, умения работать в группе и индивидуально, 

умения решать проблемы и принимать решения. 

В таких условиях реформирования образования не вызывает сомнений 

необходимость инновационной деятельности учителя, необходимы 

педагогические кадры с инновационным мышлением, с новым видением процесса 

обучения, новым подходом к решению методических задач. 

Термин «инновация» отличается широтой определений. Впервые это 

понятие появляется еще в научных исследованиях XIX века. Понятие 

«инновация» в переводе с латинского языка означает «обновление,  новшество 

или изменение». В педагогическом словаре дается такое толкование понятию 

«инновация»: «целенаправленное изменение, вносящее в образовательную среду 

стабильные элементы (новшества), улучшающие характеристики отдельных 

частей, компонентов и самой образовательной системы в целом» [5, с. 175]. 

Анализ тенденций в казахстанском образовательном пространстве позволяет 

обозначить существующее противоречие: между необходимостью реализации 

учителями обновленных учебных программ в школе, потребностью в 

использовании ими инновационных образовательных технологий и 

неготовностью учителей к такой деятельности.  

Каким должно быть сопровождение учителя в условиях инновации, как 

формировать его готовность? Как вовлечь учителя в инновационную 

деятельность?  

Совокупность перечисленных аспектов определяют актуальность 

исследования, описанного в статье.  

Цель проведенного исследования заключается в выявлении и 

систематизации данных о трудностях, которые испытывают учителя в процессе 
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реализации обновленной учебной программы.  

В соответствии с целью, проблемой, объектом и предметом исследования 

поставлены следующие задачи:  

1) выявить особенности деятельности современного учителя по реализации 

обновленной учебной программы;  

2) определить трудности инновационной деятельности учителя; 

3) обосновать формы сопровождения инновационной деятельности учителя 

и определить их эффективность. 

Для решения задач исследования проанализированы публикации и 

диссертационные исследования, посвященные проблематике модернизации 

школьного образования (В.И. Загвязинского, М.В. Кларина, В.А. Сластенина); 

проблемам становления, развития и распространения инноваций (А.А. Харин, 

А.В. Хуторской); инновационным изменениям, которые сопровождают внедрение 

стандартов и обновление содержания образования в целом. 

Изученные источники позволяют выделить ряд факторов, влияющих на 

инновационную деятельность учителя в условиях реализации обновленной 

учебной программы:    

- наличие у учителей определенного уровня знаний, практического опыта и 

потенциала; 

- отношение учителей к реализуемым инновациям; 

- материально-техническое состояние школы;  

- уровень сопровождения учителей в процессе реализации ими обновленной 

учебной программы.  

Выделенные факторы определяют необходимость применения различных 

форм сопровождения деятельности учителя не только на уровне ее средств и 

механизмов, но и на уровне целевых установок и ценностных ориентаций [4].  

Исследование проводилось при помощи следующих методов:  

 анкетирование и интервьюирование учителей; 

 наблюдение уроков;  

 качественный и количественный анализ результатов исследования. 

В исследовании принимали участие 3 группы учителей: молодые учителя (от 

4 месяцев до 5 лет), учителя (от 5 до 15 года), учителя с большим стажем работы 

(от 15 и выше) 

Результаты анкетирования и интервью выпускников молодых специалистов 

от 4 месяцев до 5 лет  

 
 

Таблица 1 

Вопрос Ответ 

Прошли ли вы курсы по обновленному содержанию образования? 

а) да 

б) нет 

52% 

48% 

Закончите предложение: «Работа по обновленным учебным программам не вызывает 

затруднений, потому что новые подходы в обучении были освоены…» 

а) во время обучения в педагогическом колледже 

б) на курсах повышения квалификации (по обновленному содержанию) 

44% 
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в) самостоятельно 19% 

37% 

Вы зарегистрированы на онлайн-платформе «Системно-методический комплекс»? 

а) да 

б) нет 

в) да, постоянно использую материалы СМК при подготовке к уроку 

44% 

26% 

30% 

 

Результаты анкетирования молодых учителей показали: 

а) курсы по обновленному содержанию образования прошли не все; 

б) учителя нуждаются в методической помощи.  

Кроме этого, установлено, что педагоги не всегда пользуются онлайн-

платформой, где они могут получить консультацию по реализации учебных 

программ, получить необходимый материал для проведения урока.  

Посещение уроков позволило увидеть трудности учителей в реализации 

программы и выборе ими необходимых методов и приемов для использования. 

Наблюдение уроков проводилось с использованием критериев, 

представленных ниже. 

 
Таблица 2. Результаты наблюдения уроков 

Планирование и организация урока согласно подходам, 

заложенным в основу обновленных стандартов образования 

Применяют 

Эффективное, понятное для детей формулирование целей урока в 

соответствии с целями обучения из программы 
26% 

Планирование учебной деятельности, поддерживающей формирование и 

развитие ценностей 
11% 

Планирование учебной деятельности, подбор заданий согласно целям 

обучения 
30% 

Использование активных методов обучения, приемов критического 

мышления 
22% 

Использование дифференцированных заданий 7% 

Реализация интегрированного подхода к обучению: работа со сквозными 

темами, внутрипредметная, межпредметная связь 
22% 

Применение различных форм организации учебно-познавательной 

деятельности (индивидуальная, парная, групповая) 
26% 

Организация деятельности, направленной на развитие у учащихся 

коммуникативных, исследовательских навыков, работа с различными 

видами данных (сплошные/несплошные тексты, таблицы, графики, 

диаграммы) 

26% 

Эффективная организация формативного оценивания (согласно четким 

критериям) 
15% 

Использование ИКТ 67% 

 

Фокус наблюдения был сделан на следующих моментах: 

- планирование учебной деятельности учащихся для достижения цели 

обучения; 



 

313 
 
 

- использование активных методов обучения, приемов критического 

мышления; 

- реализация интегрированного подхода к обучению: работа со сквозными 

темами, внутрипредметная, межпредметная связь. 

Посещение уроков позволило увидеть следующие положительные моменты: 

- 67% учителей владеют ИКТ-средствами; 

- учителя обладают определенным уровнем методической подготовки.  

Несмотря на то, что 52% учителей прошли соответствующую курсовую 

подготовку, имеют место отрицательные моменты: 

- учителя проводили уроки, ориентируясь больше на предметные 

результаты; 

- необходима помощь учителям по реализации коммуникативного подхода, 

развитию функциональной грамотности, проведению интеграции через сквозные 

темы;  

- на уроках почти не применяются методы дифференциации, также 

недостаточно заданий на развитие навыков самостоятельного решения проблем. 

Кроме этого, большая часть учителей знают особенности обновленного 

содержания, знают предлагаемые подходы в обучении, но не используют их на 

практике. Больше всего проблем методического характера связано с 

затруднением учителей в подборе заданий по реализации целей обучения, 53% 

учителей пользуются традиционными методами обучения. 

Вторая группа учителей (стаж работы от 5 до 15 лет) понимают идеи 

обновленного содержания среднего образования, принимают его философию и 

идею, пытаются меняться и менять свое мышление, но указывают, что трудно 

готовиться к урокам, подготовка занимает большое количество времени, 

испытывают страх. 

Наблюдение уроков показало, что учителя применяют новые подходы в 

обучении, активные методы обучения.  

Третья группа учителей (стаж работы от 15 лет и выше). Все учителя прошли 

обучение на курсах по обновленному содержанию образования. В ходе бесед 

учителя отмечали, что они нуждаются в различных видах сопровождения, к 

примеру, в индивидуальных консультациях методистов или разработчиков 

программ. 

В ходе наблюдения уроков был выявлен ряд проблем, заключающихся в 

следующем.  
Таблица 3 

Критерий оценивания Результат 

Формулирование целей урока учителем, при 

наличии тенденции передачи этой функции 

учащимся 

31% учителей не сообщают учащимся тему и 

цели урока 

Планирование учебной деятельности, подбор 

заданий согласно целям обучения 

 

90% не адаптируют предложенные в 

методическом руководстве задания и приемы 

работ под уровень своего класса 

Использование активных методов обучения, 

приемов критического мышления 

29% учителей на уроках не используют 

активные методы обучения 

Организация формативного оценивания 

(согласно четким критериям) 

85% учителей не применяют формативного 

оценивания, либо нет четкого понимания 
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 составления критериев оценивания, 

дескрипторов к заданиям 

Использование дифференцированных 

заданий 

90% учителей не применяют 

дифференцированный подход 

Использование ИКТ 

 

ИКТ использует 10% учителей, несмотря на 

наличие интерактивной доски и компьютера 

в кабинете 

 

Во время наблюдения уроков проанализировано:  

 - содержание краткосрочных планов уроков;  

- соответствие учебной деятельности, заданий запланированным целям 

обучения на урок;  

- уровень достижения учащимися целей обучения.  

Особое внимание уделялось деятельности учащихся и учителя по 

реализации и достижению целей. В КСП учителя планируют на 1 урок для 

реализации 5-6 целей обучения. Не все цели урока достигаются. Не всегда 

прослеживается логическая связь между этапами урока.  

Большинство учителей (90%) копируют краткосрочные планы из 

руководства к учебнику, не оценивая правильность отбора целей на урок, их 

комбинацию, соответствие заданий целям урока, не адаптируют предложенные в 

методическом руководстве задания и приемы работ под уровень своего класса. 

Рефлексия и обратная связь проводятся формально, не на должном уровне. 

Таким образом, выявлены 2 группы трудностей:  

1) трудности методического характера (учителя затрудняются в подборе 

заданий по реализации целей обучения, пользуются традиционными методами 

обучения, нуждаются в помощи при реализации коммуникативного подхода);  

2) трудности ценностного принятия идей и особенностей обновленного 

содержания школьного образования (консервативное мышление, отсутствие 

мотивации, боязнь меняться). 

Данные результаты исследования показывают, что учителя не хотят 

меняться, не хотят выходить из зоны комфорта. У учителей не сформированы 

положительные установки на восприятие содержания тех или иных новшеств. У 

педагогов трудности с пониманием инновационных идей и, как следствие, 

негативное отношение к ним.  

Как помочь преодолеть барьеры инновационной деятельности, результатом 

которой будет инновационная активность?  

В настоящее время на протяжении четырех лет Центром образовательных 

программ в рамках обновления содержания среднего образования проводится 

планомерная методическая поддержка и сопровождение учителей начальных 

классов пилотных школ. Такое педагогическое сопровождение рассматриваем как 

форму партнерского взаимодействия, в процессе которого согласуются 

деятельность учителей по реализации обновленных программ и получение 

обратной связи о результативности обновленных учебных программ. 

Методическое сопровождение включает различные формы работы: мониторинги, 

тренинги, семинары, мастер-классы, вебинары. Для большего охвата учителей 

создан системно-методический комплекс (SMK) на онлайн-платформе, где 
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учителя могут найти все необходимые материалы для работы и получить 

консультацию от специалистов центра. 

На данном этапе обновления содержания среднего образования, на мой 

взгляд, необходимы следующие мероприятия: 

а) тренинговые занятия, способствующие формированию у учителей 

положительных установок (мотивация) на восприятие содержания обновленного 

образования; 

б) консультации по преодолению трудностей с реализацией инновационных 

идей; 

в) вовлеченность учителей в разработку необходимых инструментариев для 

работы; 

г) новые механизмы для анализа профессиональных проблем с нахождением 

путей выхода и конструктивных предложений. 

Выводы и рекомендации: 

1. Анализ практики профессиональной деятельности учителей показывает, 

что даже высокий уровень предметно-методической подготовки педагогических 

кадров не обеспечивает ожидаемого обществом результата. Для выхода на новый 

уровень профессиональной деятельности необходима переоценка 

профессиональных стереотипов и их изменение. 

2. Несомненно, что идеальным способом сопровождения является такой 

способ, который, с одной стороны, приводил бы к запуску механизма 

самоорганизации и саморазвития учителей, с другой – означал совместную 

деятельность по решению проблемы. Одним из важных результатов такого 

сопровождения является развитие готовности педагогов к дальнейшему 

самообразованию. «Обучить человека на всю жизнь невозможно, важно 

культивировать в нём интерес к накоплению знаний, обучить его приёмам 

самостоятельной учебной работы» [1]. 

В ходе проведения данного исследования было обнаружено наличие у 

некоторых учителей такого негативного стереотипа восприятия педагогических 

инноваций, как «нельзя экспериментировать над детьми».  

Возможно, что такой негативный стереотип связан с сомнениями по поводу 

того, насколько нововведение действительно даст хороший ожидаемый результат. 

Думаю, это будет предметом нового цикла исследований по сопровождению 

деятельности учителей в условиях инновации, в рамках которого будет 

необходимо рассмотреть механизмы, позволяющие переосмыслить учителем 

собственную деятельность и создать новые парадигмы профессиональной 

деятельности. 
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Аңдатпа 

Бұл мақала қазіргі кезеңдегі өзекті мәселенің бірі: сабақты зерттеу және сабақ барысында 

оқушылардың ынтасын арттыру. Блум таксономиясының деңгейлері бойынша тапсырмаларды 

жіктеуге ерекше көңіл бөлінеді. Оқушылардың білім мен біліктілігінің дамуына ықпал ететін 

тапсырмаларға сәйкес мұғалімнің үй тапсырмасын тексеруді ұйымдастырудың мысалдары 

келтірілген. Тапсырмалар оқылатын тақырыпқа байланысты оқушылардың өз білімдерін 

көрсетуге мүмкіндік беретиндей етіп құрастырылған. Бұл мақалада мұғалімнің іс-әрекетінің негізгі 

аспектісі оқушылардың тақырыпты қалай қабылдағанын түсінуге деген ұмтылыс бар екендігі 

көрсетілген, өйткені қазіргі уақытта оқушы дайын ақпаратты алу емес, оны түсіну және қолдану 

тәсілдері ретінде беруі керек, нәтижесінде ол өзіне қажетті білімді алу әдістерін меңгереді,  әрі қарай 

оқушы өзін-өзі дамытады. 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена актуальной в настоящее время проблеме: исследованию урока и 

повышению мотивации учащихся в процессе урока. Особое внимание уделено классификациям 

задач согласно уровням по таксономии Блума. Приводятся примеры организации проверки 

выполнения домашнего задания учителем в соответствии с задачами, способствующими развитию 

знаний и навыков у учащихся. Задачи разрабатываются таким образом, чтобы у учащихся была 

возможность продемонстрировать свои знания по изучаемой теме. В статье показано, что основным 

аспектом деятельности учителя является стремление понять, как ученики воспринимают тему, ведь 

в настоящее время учащемуся нужно передавать не столько готовую информацию, сколько методы 

её получения, осмысления и применения, в результате чего он овладевает методами извлечения 

знаний, необходимых ему для дальнейшего саморазвития. 

Abstract 

This article is devoted to the current problem: the study of the lesson and increase the motivation of students 

during the lesson. Special attention is paid to the classification of tasks according to the levels of bloom's 

taxonomy. Examples of the organization of checking homework teacher in accordance with the tasks that 

contribute to the development of knowledge and skills of students. Tasks are designed in such a way that 

student have the opportunity to demonstrate their knowledge on the topic under study. The article shows 

that the main aspect of the teacher's activity is the desire to understand how students perceive the topic, 

because now the student needs to transmit not so much ready-made information as methods of obtaining, 

understanding and applying it, as a result of which he masters the methods of extracting the knowledge 

necessary for his further self-development. 
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На уроках математики часто возникает такая ситуация: при изучении новой 

темы учащиеся должны владеть навыками пройденного материала. Некоторые 

учащиеся приходят в школу c невыполненным домашним заданием или плохо 

подготовленными к уроку, что вызывает затруднения при объяснении новой 

темы.  

В начале своего исследования я провела анкетирование среди учащихcя. На 

вопрос анкеты «Регулярно ли вы выполняете домашнее задание?» 60% учеников 

ответили «да», 20% учеников ответили «не всегда», 20% ответили «нет».   

На мой взгляд это зависит от ряда причин: загруженность учащихся, низкая 

активность на уроке или низкая мотивация к предмету. Из опыта своей работы 

могу сказать, что, если приобретённые на уроке знания не повторяются при 

выполнении домашнего задания, то они забываются. По моему мнению, если 

учащийся не выполняет домашнюю работу, то у него снижается активность на 

уроке, пропадает интерес к решению задач, падает уровень учебной мотивации и, 

как следствие, снижается качество обучения.  

Домашняя самостоятельная работа учеников – важная и неотъемлемая часть 

учебного процесса. Ее цель – расширить и углубить знания, умения, полученные 

на уроках, предотвратить их забывание, развить индивидуальные склонности, 

дарования и способности учеников. 

Формирование мотивации у учащихся можно назвать одной из основных 

проблем современной школы. Ее актуальность обусловлена обновлением 

содержания обучения, постановкой задач формирования у школьников приёмов 

самостоятельного приобретения знаний и развития активной жизненной позиции.  

Проблема мотивации также актуальна и в разрезе нашей школы. В школе 

сложилась ситуация, что у учащихся старших классов c годами ослабевает 

мотивация к обучению.  

Учителя порой не принимают во внимание то, как дети учатся, не 

задумываются над тем, что ученик, не успевая выполнить домашнее задание, 

теряет интерес к предмету (Чикcентмихайи М., 2008). Принимая во внимание все 

соображения, я решила способствовать повышению мотивации ученика к своему 

предмету. На мой взгляд, домашнее задание должно учить рассуждать, 

действовать без учителя. 

Таксономия Блума предлагает классификацию задач, устанавливаемых 

учителями ученикам, и, соответственно, целей обучения. Она делит 

образовательные цели на три сферы: когнитивную, аффективную 

и психомоторную. Эти сферы можно приблизительно описать словами «знаю», 

«чувствую» и «творю» соответственно. Внутри каждой отдельной сферы для 

перехода на более высокий уровень необходим опыт предыдущих уровней, 

различаемых в данной сфере. Цель таксономии Блума – мотивировать педагогов 

фокусироваться на всех трёх сферах, предлагая, таким образом, наиболее полную 

форму обучения.  

Я обратилась к таксономии Блума, потому что она раскрывает этапы 

движения ученика к высшей ступени познания, к высшему уровню. Проект Action 

research помог исследовать эффект применения таксономии Блума на учениках. Я 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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искала пути адаптации таксономии Блума к моему предмету. В ходе своего 

исследования мне хотелось выявить успешность учеников по выполнению 

домашнего задания. 

На уроке я решила выполнить проверку домашнего задания c применением 

взаимоoценивания. Тема урока была не сложна по восприятию. Coглаcнo 

таксономии Блума, урок рассчитан на повторение ключевых понятий по уже 

известному материалу курса 12-го класса. На этапе знания я предложила ученикам 

обменяться тетрадями c соседом по парте, проверить выполнение домашнего 

задания, оценить работы друг друга. Главным преимуществом было то, что 70% 

учеников справились с заданиями, а именно сумели объяснить допущенные 

ошибки и обсудили спорные вопросы. 

На этапе применения для домашнего задания к следующему уроку я решила 

попробовать следующий способ: дать учащимся задание дома составить толстые 

и тонкие вопросы по изучаемой теме. Они должны были пpименить имеющиеcя 

знания для oпpеделения основных понятий по теме «Многогранники». Если 

ученик умеет грамотно сформулировать вопрос, то можно считать, что он усвоил 

тему, так как для составления вопросов высокого порядка необходимо логически 

мыслить и развивать критическое мышление. 

В итоге активность учащихся при составлении вопросов была невысокой, в 

основном отвечали одни и те же ученики. Вопросы были составлены не совсем 

чётко и конкретно. Почему ученики не справились c заданием? В чём причина? 

Что изменить на следующем уроке? На мой взгляд, у учащихся моего класса 

хорошо получается составление вопросов на знания, понимание, применение и 

вызывают затруднения составление вопросов на анализ, ещё труднее обстоят дела 

c вопросами на синтез и оценивание. 

Я решила использовать работу в парах. Теперь для выполнения домашнего 

задания необходимо составить вопросы высокого порядка на этапе анализа 

синтеза, оценивания. Разбила учащихся на пары, т.к. в классе есть ученики, 

которые сомневаются в правильной постановке своих вопросов. Каждая пара 

должна была дома составить вопросы друг для друга и ответить на них. Я пришла 

к выводу, что при работе в парах ученики проявляют большую ответственность 

друг перед другом. А также при парной работе они могут более смело 

высказывать свои идеи.  

Проанализировав работу в парах, я выявила положительные и 

отрицательные стороны и обратила внимание на то, что в действительности 

учащиеся начали составлять вопросы высокого порядка, но они у них не имеют 

творческого характера. На основании этих выводов я решила провести на 

очередном уроке индивидуальную работу, чтобы проследить, как работают 

учащиеся, находясь в разных ситуациях: например, в группе, парах и работая 

индивидуально, и какой вид работы для них наиболее результативный. В каком 

случае они более успешны?  

На обобщающем уроке по изученному разделу для проверки домашнего 

задания мною был составлен и проведён тест c целью проверки знаний учащихся 

по содержанию данной темы, по определениям и свойствам многогранников и тел 

вращения. Тест состоял из 9 вопросов, составленных согласно таксономии Блума: 
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первые три вопроса, наиболее простые, на знание и понимание, касающиеся 

определений различных многогранников и правильных многогранников.  

 Призму, у которой все грани равны, называют… 

 Сколько видов правильных многоугольников существует? 

 Сколько ребер имеет тетраэдр? 

 Следующие три вопроса направлены на применение определений и свойств 

многоугольников.  

 Из каких равносторонних фигур составлен гексаэдр? 

 Как формулируется теорема Эйлера?  

 Из каких четырехугольников можно сложить правильную усеченную 

пирамиду?  

Задания уровней на знание, понимание и применение не вызвали трудностей 

у учащихся. 100% учеников выполнили задания.  

Три вопроса направлены на синтез и анализ действий учеников.  

В чем различие между многогранниками и телами вращения?  

Выбери из предложенных формул для многогранников верные, в результате 

проверки должен получиться математический термин, которому нужно дать 

определение.  

Установите соответствие между геометрическими телами и формулами 

нахождения их объемов, в результате должно получиться имя древнегреческого 

философа и математика. 

Задания на анализ, синтез и оценивание, оказались для некоторых учащихся 

сложными. Полностью с этими заданиями справились 80% учеников. Анализируя 

эти данные, я пришла к выводу, что еще не все ученики научились подвергать 

анализу ход своих мыслей.  

Фopмативнoе oценивание былo ocущеcтвленo c пoмoщью выпoлнения 

индивидуальнoгo кoмпьютеpнoгo теcта, составленного мной и coзданнoгo в 

пpoгpамме «easyQuizzy», пpи выпoлнении кoтopoгo пpoхoдила автoматичеcкая 

пpoвеpка, и учащийcя видел cвoи баллы в виде диагpаммы. Хочется отметить, что 

эта pабoта вызвала у учащихcя бoльшoй интеpеc, пoтoму чтo по окончании 

тестирования oни мoгли пpoчитать кoмментаpии к тем целям, кoтopых oни не 

дocтигли в хoде теcта.  

Результаты до и после исследования отображены в следующей диаграмме:  
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В итоге, сравнивая результаты анкетирования до и после исследования, я 

увидела, что почти все учащиеся выполняют домашнее задание. Собирая данные 

и контролируя результаты, полученные в ходе исследования, стало заметно, что 

повысилась мотивация у учащихся и на выполнение домашнего здания по 

математике они тратят уже меньшее количество времени.   
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Аңдатпа 

Бұл мақалада екінші және үшінші тілде пән мен тілді кіріктіріп оқытуды (CLIL) жүзеге асыру 

бағытындағы ғылыми және гуманитарлық пән мұғалімдерінің сабақты бірлесіп жоспарлау 

тиімділігін талдау қарастырылады. Мақалада зерттеу, пән мен тіл мамандарының өзара әрекеттесу 

модульдері, зерттеу құралдары мен нәтижелері қарастырылған. Мұғалімдердің тиімді 

ынтымақтастық ортасын құру бағыттары мен  олардың мықты кәсіби қасиеттері айқындалған. 

CLIL-дің төрт принципі бойынша тіл мұғалімдерінің пән мұғалімдеріне тәлімгер болуы мен 

жаратылыстану-ғылыми және гуманитарлық (тілдік) бағыттардағы мұғалімдердің ынтымақтасу 

жолдары көрсетілген. Зерттеу нәтижелері тіл мамандарының қолдауымен пән мұғалімдерінің 

кәсіби өсу мүмкіндіктерін көрсетті және бірігіп сабақ жоспарын құрудың тиімді жолдарын 

анықтауға қолдау көрсете алады. 

 

Аннотация 

В данной статье проводится анализ эффективности совместного планирования учителей научных и 

гуманитарных дисциплин в рамках реализации предметно-языкового интегрированного обучения 

(CLIL) на втором и третьем языках. Рассматриваются этапы исследования, модули взаимодействия 

учителей, методологические приемы и результаты исследования. Отличаются наиболее сильные 

профессиональные качества учителей и определяются общие интересы для создания эффективного 

сотрудничества. В статье выделены две формы взаимодействия педагогов по четырем принципам 

CLIL: менторство учителей-языковедов и методическая взаимопомощь учителей естественно-

научного и гуманитарного (языкового) направлений. Результаты исследования показали 

возможность профессионального роста учителя-предметника при поддержке учителя-языковеда, а 

также то, что рассмотренные методы могут служить ориентиром для успешного совместного 

планирования урока. 

 

Abstract 

This article analyzes the effectiveness of joint-planning of science and language teachers in the 

implementation of content and language integrated learning (CLIL) in the second and third languages. The 

research stages, interaction modules, methodological techniques, and results are discussed. The most 
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powerful professional qualities and common interests of teachers are identified for creating the effective 

cooperation. The article highlights two forms of interaction through the four CLIL principles: the 

mentoring of language teachers and the methodological assistance of content and language teachers. The 

study proved the possibility of professional growth of a subject teacher with the support of a language 

teacher, as well as the methods discussed can serve as a guideline for successful joint-lesson planning. 

 

Введение 

При планировании современного урока CLIL наряду с основными 

принципами следует учесть ряд особенностей, таких как практическая 

направленность, атмосфера общения и единство целей. На сегодняшний день, 

несмотря на то, что учителя владеют вторым (Я2) и третьим (Я3) языком на уровне 

«Қазтест – ортадан жоғары» и «IELTS 4.0-5.0» соответственно, они испытывают 

определенные трудности в использовании языка преподавания. Кроме того, 

наблюдается некоторая разобщенность между учителями-языковедами и 

учителями-предметниками, причиной чему является недостаточное понимание 

принципов и целей CLIL. Следует отметить, что учителя-предметники не всегда 

уделяют должное внимание языковым целям и сосредоточены исключительно на 

контенте, тогда как учителя языковых предметов считают своим долгом развитие 

четырех языковых навыков, но при этом не всегда затрагивают 

культурологические и научные аспекты. Данный разрыв способствует не только 

нарушению в системе преподавания языка и содержания, но и в целостном 

восприятии знаний.  

Следующим обоснованием для данного исследования служит тот факт, что, 

несмотря на то, что 16 учителей обучались методике CLIL, 8 из них имеют 

сертификаты тренеров по итогам прохождения курсов за рубежом (Кэмбридж, 

Лондон), остальные обучались по программе Центра образовательных программ 

(г. Астана), наблюдается недостаток в применении методических основ данного 

подхода в свою практику. Например, при использовании поддерживающих 

стратегий, стратегий постановки вопросов высокого уровня, межпредметной 

интеграции, приемов по расширению кругозора детей через дискуссии и 

исследования. В таблице отражены результаты интервью (таблица) среди 

учителей по определению наиболее проблемных зон в преподавании. В данном 

интервью участвовало 20 учителей, преподающих на втором и третьем языке. 
Таблица 1 

Проблемы учителей-языковедов Проблемы учителей-предметников 

1. Сложности в определении границ 

изучения определенных тем, связанных с 

наукой и определением баланса между 

содержанием и языком. 

2. Ограниченный спектр ресурсов 

(трудность выбора подходящего 

содержания). 

3. Подбор методов и педагогических 

подходов отнимает много времени. 

4. Обучающиеся испытывают сложности в 

интерпретации и объяснении 

межпредметных проблем на Я1 и Я2 ввиду 

ограниченного словарного запаса по 

предметам. 

1. Сложности в постановке языковых целей и в 

определении лексических конструкций.  

2. Требуется определенное количество 

времени, необходимого для обучения и 

приобретения необходимого словарного 

запаса. 

3. Ограниченный спектр ресурсов (трудность 

выбора подходящего содержания). 

4. Подбор методов и педагогических подходов 

отнимает много времени. 

5. Обучающиеся часто неаккуратны при 

передаче содержания на Я2. 
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 6. Чувство неуверенности и скованности при 

объяснении инструкций к заданиям на 

иностранном языке.  

 

Следуя данным опроса, основными трудностями учителей-языковедов и 

учителей-предметников является планирование целей урока, подбор 

эффективных стратегий CLIL, позволяющих приобрести необходимый 

словарный запас, а также навыки коммуникации. Учителя-предметники 

испытывают сложности в использовании английского языка при организации 

учебной деятельности на уроке. Отсюда следует, что существует настоятельная 

необходимость исследования практики работы CLIL учителей. 

Дополнительно Совет международных школ (CIS) также рекомендовал и 

предложил работать в данной сфере в следущем. 

В6: руководству реализовать квалифицированный курс обучения 

английскому языку для учителей с акцентом на повышение уровня 

академического английского языка, необходимого для конкретных предметных 

областей в целях улучшения преподавания и обучения; 

Е3: продолжать укреплять программы профессионального развития, 

повышая способность учителей, где это необходимо, преподавать на английском 

языке и использовать CLIL. 

Цель исследования: обосновать необходимость сотрудничества учителей-

языковедов и учителей-предметников и доказать возможность их положительного 

влияния на профессиональные компетенции учителей, а также на языковые 

навыки учащихся.  

Объект исследования – профессиональное развитие учителя и языковые 

компетенции учащихся.  

Гипотеза исследования состоит в том, что рост профессионализма учителя 

CLIL, а также развитие языковых компетенций ученика будет более 

эффективным, если: 

 совместное планирование урока учителями языковых и неязыковых 

предметов выступает как формирующее начало создания единой среды для 

развития профессиональной компетентности учителей; 

 для обучения учащихся на Я2 и Я3 использовать поддерживающие 

стратегии (ключевые слова, графические органайзеры, схемы, деление ресурса на 

смысловые части, глоссарий), а также задания, требующие межпредметной 

интеграции.  

Вопросы исследования: 

1. Какие факторы приводят к успешному сотрудничеству между учителями 

языковых и неязыковых предметов? 

2. Каковы преимущества такого сотрудничества для учителей русского, 

казахского и английского языка, а также для учителей истории, биологии и 

географии? 

3. Каковы роли и/или обязанности учителей в совместном планировании? 

4. Какие стратегии CLIL могут эффективно применяться при преподавании 

языка и содержания? 
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В данном исследовании были задействованы 8 учителей (4 языковых 

предмета: 1 – английского, 2 – казахского, 1 – русского языков, и 4 научных 

дисциплин: информатики, биологии, географии и истории). Темы 

задействованных учителей-тандемов:  

1. «Улучшение языковой компетенции учащихся 7-х классов с обучением Я2 

через несплошные и сплошные тексты». 

2. «Графикалық органайзерлер арқылы оқушылардың айтылым дағдысын 

география және қазақ тілі сабақтарында жақсарту». 

3. «Қазахстан тарихы мен қазақ тілі сабақстарында ғылыми – көпшілік 

мәтіндерді талдау арқылы академиялық тілді жақсарту». 

4. «Менторинг как средство улучшения профессионального развития 

учителя». 

Литературный обзор 

Цель литературного обзора – оценить и проанализировать литературу о 

совместном планировании учителей-предметников и учителей-языковедов за 

рубежом и в Казахстане в целях улучшения профессиональных компетенций 

(улучшение языковых навыков учителей-предметников, преподающих на втором 

и третьем языках (Я2, Я3) и методики преподавания в предметно-языковом 

интегрированном обучении (CLIL). Существует множество исследований в 

других странах, затрагивающих вопросы совместного планирования в контексте 

CLIL. Множество этих исследований относятся к билингвальным/трехъязычным 

программам и профессиональному развитию учителей CLIL (Гинес и Ламберт, 

1983; Сенос и Гинес, 1998). Однако ощущается недостаток опубликованных 

ресурсов в рамках исследования совместного планирования учителей-

предметников и учителей-языковедов в казахстанском контексте образования.  

Сотрудничество с учителями методических объединений предметных и 

языковых дисциплин является обязательным для реализации метода CLIL с целью 

создания «мощной системы обучения» (Мехисто, 2013; Келли, 2014; Клег, 2017). 

Как заявил Клег (2017), благодаря сотрудничеству учителя могут 

усовершенствовать свои методы преподавания, обмениваясь опытом по вопросам 

предоставления и использования академического словаря, учитывая отзывы, 

разрабатывают свои стратегии обучения. По результатам эксперимента 

«Полиязычная программа», внедренного в 2005 году в Андалусии (Южная 

Испания), авторы Лопес и Брутон (2013) пришли к выводу, что разработчики 

учебных программ и учителя-практики должны приложить усилия, чтобы 

разрушить барьеры между предметами, так как обучение будет эффективным в 

условиях установления связей между различными дисциплинами» (стр. 263). По 

итогам адаптированной программы исследователями было отмечено, что 

координация между учителями-языковедами и учителями-предметниками 

позволила создать дружественную атмосферу в школах для изучения 

иностранного языка. Эффективное взаимодействие было направлено на создание 

такой среды, где учителя-предметники получали ответы на вопросы о специфике 

применения иностранного языка от учителей-языковедов, в то же время эксперты-

лингвисты совершенствовали свой академический язык с участием 

предметников».  
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Таким образом, самой важной характеристикой в практике преподавания 

CLIL является коллаборация в сообществе. Самая важная коллаборация – «это 

есть обмен опытом между учителями-языковедами и учителями-предметниками, 

так как они являются главными ответственными специалистами в планировании, 

внедрении и оценивании CLIL уроков» (Виктор и Мария дель Кармен, 2017, стр. 

238). «Трудно создать учебную среду, если учителя-предметники и учителя 

иностранных языков не будут сотрудничать, чтобы укреплять их. Кроме того, 

учителя, скорее всего, смогут улучшить мыслительные способности и улучшать 

свое мастерство обучения» (NIS, «Руководство для учителей по применению 

подхода «Предметно-языковое интегрированное обучение», 2013, стр. 50). 

В целом «Совместное планирование зависит от желания учителей в 

улучшении своей школы и своего преподавания в команде» (Смит и Скот, 1990, 

стр. 2), и надо отметить, что во многих школах всегда рекомендуется учителям 

иметь ментора, то есть более опытного учителя в методическом объединении для 

улучшения практики преподавания. Менторство улучшает некоторые аспекты 

преподавания, особенно профессиональное развитие учителя при внедрении 

новых стратегий преподавания, оценивания, рефлексии практики преподавания и 

поиск способов улучшения (Диаз-Магголи, 2004). 

Наряду с преимуществами коллаборация имеет и свои недостатки, которые 

заключаются в нехватке времени для обсуждения планирования уроков, и 

трудности в построении доверительных отношений между коллегами (Дависон, 

2006; Мусанти и Пенс, 2010).  

Данный обзор литературы показал, что CLIL учителя не всегда работают 

коллаборативно, хотя это позволило бы эффективно улучшить практику 

преподавания. Это можно обьяснить тем, что учителя-предметники и учителя-

языковеды которые преподают в одной паралелли, могут встречаться для 

обсуждения темы урока, предметных и языковых целей и других идей для 

лучшего преподавания новой темы. А также языковеды могут помочь в 

произношении разных слов, языковых фраз, классных выражений, выбрать 

нужные языковые навыки и т.д. Учителя-предметники, наоборот, могут 

привнести свои эксперименты в урок языковеда. В результате совместной работы 

учителя получают профессиональное развитие в методике преподавания, могут 

обсуждать вопросы, касаемые академических достижений учащихся. 

Методология исследования 

Исследователями в начале учебного года было инициировано исследование 

с участием учителей с целью определения степени влияния совместного 

планирования на профессиональный рост учителей и языковые компетенции 

учащихся, где предмет преподается на втором и третьем языках. Основным 

условием, кроме наличия определённой проблемы в преподавании на неродном 

языке, было создание пар учителя CLIL и учителя-языковеда. Из 34 учителей 

CLIL в школе 15 человек изъявило желание участвовать в данном исследовании, 

но по итогам опроса по выявлению степени затруднений было отобрано 8 

участников (четыре пары).  

Инструментом для определения проблем учителей-предметников и 

учителей-языковедов в рамках реализации CLIL были выбраны интервью, 



 

327 
 
 

наблюдения и опросы среди участников исследования. По итогам интервью были 

предложены две формы взаимодействия. Первая форма работы предусматривает 

коллаборацию учителей, где большой вклад в совместное планирование вносит 

учитель-языковед как ментор. Во второй форме работы влияние учителей друг на 

друга было равнозначным. Согласно первой модели (модель 1) коллаборация 

учителей строится на принципах «культура» и «коммуникация», где учитель-

предметник оказывает поддержку в определении межпредметных связей и их 

реализации, тогда как учитель-языковед помогает в определении языковых целей 

уроков и стратегий языковой поддержки для учащихся на этапах обсуждения.  

 

Модель 1                           Модель 2 

       
 

Связующими элементами второй модели (модель 2) взаимодействия 

послужил поиск эффективных методов, форм реализации стратегий СLIL на 

уроках. В рамках исследования было проведено 24 урока (по 3 урока). Для 

определения развития профессиональных компетенций учителей и оценки 

эффективности стратегии исследователями были посещены фокусные уроки. 

Исследование завершилось письменным опросом его участников, чтобы узнать 

мнение о проведенной ими работе по решению их собственных проблем в 

преподавании.  

Анализ совместной работы учителей биологии и английского языка показал, 

что на совместно запланированных уроках учащиеся стали более уверенными при 

устных обсуждениях, допускали меньше ошибок при письменных заданиях, а 

также улучшились навыки по определению межпредметных связей. В качестве 

положительных изменений в профессиональном развитии учителей следует 

отметить повышение уровня уверенности в применении английского языка при 

предоставлении инструкций учащимся учителем биологии и обогащение опыта в 

вовлечении всех учащихся в групповую работу.  

По второй модели взаимодействие осуществлялось между учителями 

истории и казахского языка, а также географии и казахского языка. В результате 

совместного планирования и подбора методов CLIL были определены наиболее 

подходящие стратегии обучения: использование графических органайзеров, 

визуальных объектов и скаффолдинг. В качестве положительных изменений в 

практике совместного планирования можно обозначить следующие результаты: 

 учитель истории получил поддержку в методически грамотном 

применении стратегий по развитию четырех языковых навыков; 
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 учитель казахского языка реализовал принцип культуры взаимосвязи 

между науками, например, через рассмотрение социально-политических 

перспектив развития туризма в Казахстане. 

В плане изменений личностного професионального развития учителя 

указывают на взаимообогащение опыта по способам преподавания и содержанию 

предметов разной направленности. Наблюдения над работой, а также личные 

беседы с участниками исследования доказали начальную гипотезу исследования 

об эффективности коллаборации учителя-языковеда с учителем-предметником. 

Исследование позволяет сделать вывод о необходимости внедрения культуры 

коллаборации для совместного планирования в школе в силу ряда преимуществ: 

 сотрудничество приводит к взаимообучению, что способствует росту 

профессиональной компетентности учителей; 

 командная работа приводит к всесторонне продуманной разработке и 

реализации планирования уроков; 

 совместные обсуждения учителей, работающих в одной и той же параллели 

класса, предоставляют возможность учета индивидуальных особенностей и нужд 

учащихся и построения гибкой, диффиринцированной модели обучения. 

Анализ результатов наблюдений уроков (анализ и рефлексия), а также опрос 

среди учителей позволил сделать выводы, что совместное планирование учителя-

языковеда и предметника способствует прогрессу в профессиональном развитии 

обоих учителей.  

Следующий показатель, где свое мнение о тематическом содержании урока 

выражали только учителя языковых дисциплин, отражает достаточно полное 

понимание языковедами материалов, которые по сути своей являются, хотя и 

несколько адаптированными, достоянием предметов естествознания. Все 

учителя-языковеды показали, что они уделяют должное внимание тематическому 

содержанию уроков. При анализе совместного планирования, во-первых, 

участники опроса указали на малое количество сквозных тем между предметами 

естествознания и языков; и во-вторых, на трудности в понимании терминов, 

фактов из научных предметов. Далее пять учителей отметили прогресс навыков 

говорения своих учеников и три учителя – улучшение навыков письма и 

увеличение словарного запаса учащихся. Рассматривая свое профессиональное 

развитие через данное исследование, учителя в целом отметили, что:  

 при совместном планировании заметно экономится время у обоих 

учителей; 

 совместное рассмотрение проблем учащихся, которые имеют относительно 

низкую мотивацию к обучению, способствует определению более эффективных 

мер воздействия на таких учеников; 

 научились рассматривать общие стратегии для двух предметов сразу. 

Участники исследования таким образом отмечают, что взаимодействие 

учителей при планировании урока способствует их профессиональному росту. 

При этом учителя-предметники выразили мнение, что данный проект совместного 

планирования с языковедом будет для них успешным и эффективным, если 

найдет свое продолжение с тем же учителем-языковедом. На последний вопрос о 

показателях профессиональной компетентности, которые они желают улучшить в 
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будущем при сотрудничестве с учителями другой предметной области, учителя 

языковых дисциплин указали на обогащение своих знаний в области 

терминологии и фактов из научного предмета, а учителя научных предметов – на 

повышение своих языковых компетенций. Также четыре учителя-предметника 

отметили, что хотели бы улучшить свои знания о различных методах стратегий 

CLIL для применения в своем преподавании. 

Все вышеприведенные показания участников исследования указывают на 

удовлетворенность от участия в данной научной работе. Все они оценивают свое 

участие в исследовании как определенную позитивную составляющую своего 

педагогического роста. 

 В итоге данное исследование предлагает ряд рекомендаций: 

 Инициация и поощрение возможностей постоянного сотрудничества 

между учителями языковой и предметной области. Возможности могут включать 

в себя онлайн-форум, что позволило бы учителям через открытый диалог 

обменяться идеями об организации урока CLIL, оказать поддержку и 

предоставить обратную связь.  

 Расширение числа заинтересованных в совместном планировании учителей 

языковой и предметной области через проект, где обсуждаются наиболее сильные 

профессиональные качества учителей и определяются общие интересы для 

создания эффективного сотрудничества. 

 Способствование созданию тандемов из учителей-языковедов и 

предметников с незначительной разницей в общем стаже педагогической 

деятельности, а также назначение учителей, имеющих стаж свыше 10 лет. 
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Аңдатпа: 

Статья посвящена вопросам развития навыков письма на русском языке, как втором, рассмотрены 

основные теоретические аспекты оценивания на основе результатов. Оценки, основанные на 

результатах, в последнее время пережили возрождение в образовательной литературе и учебных 

программах и стали надежной альтернативой традиционным тестам и оценкам. В статье освещена 

методика организации поэтапной работы по развитию навыков написания эссе. В результате 

исследования выявлена и обоснована эффективность Рerformance Based Assessment при развитии 

навыков письменной речи учащихся, его возможности при оказании индивидуальной поддержки 

учащимся. Данный вид оценивания способствует развитию навыков высокого уровня (отбор, 

анализ, синтез информации, построение логических выводов, представление результатов, 

оценивание и корректировка выполненного задания). На основе анализа работ учащихся доказана 

эффективность использования данного вида оценивания для развития навыков написания эссе. 

 

Аннотация: 

Мақалада теориялық аспектілер бағалау нәтижелерін негізге ала отырып, орыс тілін екінші тіл 

ретінде оқытуда жазылым дағдысын дамыту мақсатында мәселелер қарастырылған. Соңғы кезде 

нәтижелерге негізделген бағалау жақында оқу әдебиеті мен оқу бағдарламаларын жаңғыртуды 

бастады және дәстүрлі сынақтар пен бағалауға сенімді баламасы болды. Мақалада эссе жазу 

дағдыларын дамыту бойынша кезеңді жұмыстарды ұйымдастыру әдісі қарастырылған. Зерттеу 

нәтижесі бойынша, оқушылардың жазылым дағдыларын дамытуда және оқушылардың жеке 

қолдауын қамтамасыз етуде, оның қабілеттерін дамытуда Рerformance Based Assessment тиімділігі 
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анықталды және дәлелденді. Бағалаудың бұл түрі жоғары деңгейлі дағдылардың дамуына ықпал 

етеді (ақпаратты таңдау, талдау, синтездеу, логикалық тұжырымдар құру, нәтижелерді ұсыну, 

аяқталған тапсырманы бағалау және түзету). Оқушылардың жұмысын талдау негізінде эссе жазу 

дағдысын дамыту үшін бағалаудың осы түрін қолданудың тиімділігі дәлелденді. 

 

Abstract: 

The article is devoted to the development of writing skills in Russian as a second, the main theoretical aspects 

of evaluation based on results are considered. Grades based on results have recently experienced a revival 

in educational literature and curricula and have become a reliable alternative to traditional tests and 

evaluations. The article covers the method of organizing the phased work on the development of essay 

writing skills. As a result of the study, the effectiveness of the Performance Based Assessment was identified 

and justified in the development of students' writing skills and its capabilities in providing individual 

support to students. This type of assessment contributes to the development of high-level skills (selection, 

analysis, synthesis of information, construction of logical conclusions, presentation of results, assessment 

and adjustment of the completed task). Based on the analysis of students' work, the effectiveness of using 

this type of assessment to develop essay writing skills has been proved. 

 

Введение 

Анализ результатов внешнего оценивания и практика показывают, что 

умение писать на втором языке вызывает большие затруднения у обучающихся, 

связанные с тем, что в NIS-Programme письмо представлено многообразием 

жанров, требующих длительной и качественной подготовки. В связи с этим была 

определена цель исследования: определить, какие инструменты формативного 

оценивания наиболее эффективны. Изучение литературы показало, что в основе 

большинства исследований по этому вопросу лежит оценивание на основе 

результата – Рerformance Based Assessment (далее – РBA). 

 Вместе с тем потребность в проведении данного исследования была 

продиктована и предыдущей темой исследования «Какую поддержку нужно 

оказывать для развития навыков письма?», в результате которого было 

определено, что скаффолдинг при письме может быть осуществлен по разным 

направлениям и в разных формах, одной из которых является использование 

эффективных способов оценивания. Это связано с тем, что при традиционном 

подходе оценивание позволяло определить, констатировать лишь уровень 

развития навыка письма, но не помогало развивать этот навык.  

Что такое оценка, основанная на результатах? В соответствии со словарем 

Лонгмана, это «оценка обучения учащихся на основе того, насколько хорошо 

учащийся может выполнить реальное практическое задание» [1, 256]. Основные 

концептуальные положения теории отражены в работе «Понимание замысла» 

экспертов по учебным программам и писателей Г. Виггинса и Дж. Мактига. По их 

мнению, РBA – это «деятельность учащихся, которые, применяя полученные 

знания, приходят к определённым результатам или показателям успеваемости» 

[2]. П. Хиллиард отмечает, что оценки, основанные на результатах, являются 

более «ориентированными на процесс» [3]. Д.М. Норрис; Дж.Д. Браун; Т. 

Гудзон; Дж. Йошиока пишут, что «результаты оценки, основанной на 

успеваемости, имеют значение в том смысле, что их оценки могут использоваться 

для прогнозирования способностей учащихся в будущих реальных ситуациях» [4, 

14]. Дж. Мактиг отмечает, что РBA дает возможность учащемуся применить свои 

навыки в аутентичном контексте, что побуждает учащихся учитывать цели, 
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целевую аудиторию задания, мотивирует их, способствует развитию навыков XXI 

века [5]. 

Таким образом, исследователи сходятся во мнении, что это оценивание 

направлено на процесс и связано с реальными задачами, позволяет 

прогнозировать развитие способностей учащихся. 

Влияние оценивания на основе результатов на развитие навыка письма на 

русском языке, как втором, мало изучено и представляет методический интерес. 

Теоретический анализ литературы позволил определить перспективное 

направление работы: разработка этапов работы и заданий для осуществления 

РВА. Однако в литературе слабо представлен анализ методов для развития 

навыков письма, инструменты оценивания (критерии и дескрипторы для 

определенного вида письменной работы). 

Методы исследования 

В ходе исследования было использовано наблюдение за работой учащихся 

параллели 10-х классов во время формативного оценивания. Результаты 

наблюдений позволили определить основные затруднения учащихся при 

написании письменных работ, которые послужили основой для разработки более 

детальных, структурированных критериев оценивания, направленных на развитие 

навыков письма. А также на основе наблюдения была определена фокус-группа.  

Эксперимент заключался в использовании оценивания на основе результатов 

через детальную обратную связь учителя. 

В связи с тем, что в результате исследования выяснилось, что применение 

только количественного анализа работ недостаточно, так как это не в полной мере 

отражает развитие навыков письма, возникла необходимость в использовании 

качественного анализа работ формативного и суммативного оценивания фокус-

группы (6 учащихся). 

Для того чтобы сделать выводы о динамике результатов, было использовано 

сравнение вариантов работ учащихся. 

Проведено анкетирование учащихся параллели 10-х классов по итогам 

оценивания в III и IV четвертях с целью определения влияния оценивания на 

улучшение навыка письма. 

Основные этапы работы по развитию навыка письма 

На начальном этапе работы по исследованию мы пришли к пониманию того, 

что недостаточно изменить подход только к оцениванию. Необходимо 

разработать системный подход к обучению и развитию навыков письма с учетом 

РВА. Изменение системы оценивания напрямую связано с изменением в 

планировании и преподавании обучения. Следовательно, возникла 

необходимость в пересмотре и разработке этапов работы по развитию навыков 

письма. 

 Разработка и анализ материалов для изучения (сбор идей). Данный вид 

работы проводился на уроках через все виды речевой деятельности: чтение, 

слушание, говорение, позволил учащимся определиться не только с темой эссе, 

но и основными идеями, которые будут раскрываться в работе. 

 Обсуждение идей на уроке позволило собрать банк идей, определить 

наиболее удачные/сложные. 
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 Сбор аргументации (фактов, мнений, статистических данных через 

материалы уроков и самостоятельно), работа по определению сильных/слабых, 

достоверных/недостоверных аргументов. 

 Обратная связь по первому драфту позволила учащимся внести 

корректировки в процессе написания работы. 

 Взаимооценивание на уроке. 

 Оценивание учителем последнего, третьего драфта. 

 
Таблица 1. Сопоставительный анализ результатов формативного оценивания 

(ФО) 

Учащийся  А1 А2 В1 В2 С1 С2 

1 драфт 15 10 10 10 8 9 

2 драфт 16 19 15 12 14 15 

3 драфт 20  18 16 15 16 

 
Анализ результатов ФО (табл. 1) показал, что учащиеся уровня А (двое 

учащихся А1 и А2) более внимательно выполняют рекомендации по улучшению 

работы, что, несомненно, отражается на результате. Таким образом, по таблице 

видно, что данные учащиеся демонстрируют прогресс, причем ученик А2 

справился с выполнением задания со второго раза, показав значительное 

улучшение. Однако максимальный балл им не был достигнут, в отличие от 

ученика А1. Учащиеся уровня В и С также демонстрируют прогресс, третий драфт 

у учащегося В1 выполнен на 18 баллов из 20, что практически приближено к 

результатам учащихся уровня А.  

 
Таблица 2. Сопоставительный анализ результатов суммативного оценивания (СО) 

 

Учащийся  А1 А2 В1 В2 С1 С2 Качество 

знаний 

1 четверть 8 8 8 7 6 6 83% 

3 четверть 10 10 8 7 7 7 100% 

 

С целью определения влияния РВА на развитие навыков письма были 

сопоставлены результаты формативного и суммативного оценивания. Анализ 

результатов СО (табл. 2) наглядно демонстрирует прогресс у 2 учащихся 

(набравших максимальный балл – 10). Данные учащиеся показали высокие 

результаты и при ФО (19 и 20 баллов, соответственно). Таблица показывает, что 

учащиеся С, имевшие 6 баллов (что соответствует оценке «3» по навыку 

«письмо»), смогли улучшить свой результат при суммативном оценивании и 

набрать 7 баллов, что соответствует оценке «4» и соотносится с результатами ФО. 

Несмотря на то, что учащиеся В по результатам формативного оценивания 

показали развитие навыков письма (от 10 б. до 18 и 16 баллов), при суммативном 

оценивании у данных учащихся прогресс в количественных показателях не 

наблюдается. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что количественный анализ (по 

набранным баллам) не может быть достаточно валидным. С целью обеспечения 
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триангуляции был использован качественный анализ работ. Были сделаны 

следующие выводы: 

 на уровне идей наблюдается прогресс у учащихся группы А (наличие 

сложных идей в эссе); 

 наличие качественных примеров наблюдается во всех группах; 

 соблюдение структурных особенностей текста, наличие слов-связок 

наблюдается у учащихся А1, А2, В1, С1. 

Однако отсутствие четких рубрик для осуществления оценивания качества 

письменных работ вызвало сложности. Таким образом был определен 

дальнейший фокус работы. Кроме того, был использован такой метод 

исследования, как анкетирование, в котором приняло участие 47 респондентов. 

Результаты анкетирования показывают, что 98% учащихся считают данный вид 

оценивания полезным, 1 учащийся ответил, что, «с одной стороны, хорошо, с 

другой – плохо». При ответе на вопрос «Как вы определили, что РВА был 

полезным/бесполезным?» 100% учащихся отметили, что «качественная обратная 

связь способствует развитию навыка письма, позволяет исправить ошибки и не 

допускать их в будущем». Респонденты отмечают следующие плюсы: развитие 

ответственности, позволяет самостоятельно регулировать и организовать тайм-

менеджмент. Указаны следующие минусы: занимает большее количество 

времени отработка лишь одного жанра. 

Выводы 

Таким образом, оценка на основе результатов развивает навыки письма, 

которые напрямую связаны с навыками высокого уровня, навыками 

мыслительной деятельности (отбор, анализ, синтез информации, построение 

логических выводов, представление результатов, оценивание и корректировка 

выполненного задания). Анализ результатов формативного и суммативного 

оценивания дает возможность сделать выводы о том, что РBA повлиял на 

качество выполнения письменных работ. Однако количественный анализ 

результатов (по итоговым баллам) не может быть достаточно валидным. 

Следовательно, необходимо выработать дополнительные инструменты для 

качественного (поэлементного) оценивания анализа письменных работ. Таким 

образом, планируется разработка и апробация Сhecklists и рубрик для оценивания. 
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Аңдатпа 

Берілген мақалада Ақтау қаласындағы мектептердің бірінде жаңартылған оқу бағдарламасын 

енгізу туралы мұғалімдердің пікірлерін зерттеуге бағытталған зерттеу нәтижелері ұсынылады. 

Зерттеу жұмысы аралас зерттеу әдістерін қолдана отырып жүргізілді және деректер жинаудың екі 

кезеңінен тұрды: сандық және сапалық. Зерттеу нәтижелері мұғалімдердің көпшілігі жаңа 

реформаға оң көзқарасқа ие екендігін және жаңартылған оқу бағдарламасының оқыту процесінде 

тудыратын мүмкіндіктерді көретіндігін көрсетті. Дегенмен, білім беру ресурстарының 

жеткіліксіздігі, оқушылардың оқу қабілеттері мен деңгейлерінің әртүрлілігі  және сыныптағы 

оқушылардың санының тым көптігі, сондай-ақ ата-аналардың белсенділігінің төмен болуы, 

бұрынғы естеліктер мен жоғары жақтан көрсетілетін қысым секілді кедергілер мұғалімдердің жаңа 

өзгерістерді жүзеге асыруға деген ынта-жігерін шектейтіндігі де анықталды. 

 

Аннотация 

В данной статье описаны результаты исследования, направленного на изучение взглядов учителей 

к внедрению обновленной учебной программы в одной из общеобразовательных школ Актау. 

Исследование проводилось, используя смешанные методы исследования и состояло из двух этапов 

сбора данных: количественного и качественного. Результаты показали, что большинство учителей 

положительно относятся к новой реформе и видят возможности в обновленной учебной программе. 

Тем не менее, препятствия, вызванные нехваткой образовательными ресурсами, разнообразием и 

большим количеством студентов, слабой вовлеченностью родителей, воспоминаниями и давлением 

сверху, ограничивают их энтузиазм по поводу внедрения новых изменений. 

 

Abstract 

The given article describes the results of the study aimed to explore teachers' perceptions of implementing 

the upgraded curriculum in one of the mainstream schools of Aktau. The study was carried out in the mixed 

methods research design and consisted of two stages of data collection: quantitative and qualitative. The 

findings revealed that most teachers have positive beliefs about new reform and see opportunities in the 

upgraded curriculum. However, the obstacles caused by inadequate educational resources, diversity and 

the big number of students, poor parental involvement, nostalgia for old curriculum and pressure from the 

top constrain their enthusiasm to implement the new changes. 

 

Кіріспе 

Қазіргі уақытта Қазақстанның білім беру жүйесінде бастауыш және орта 

мектептің оқу бағдарламаларына қатысты үлкен реформалар жүріп жатыр. Бұл 

http://www.performancetask.com/what-is-a-performance-task/
https://blog.performancetask.com/what-is-a-performance-task-part-1-9fa0d99ead3b
https://blog.performancetask.com/what-is-a-performance-task-part-1-9fa0d99ead3b
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реформалардың жүргізілуіне Кеңес дәуірінен бастау алған дәстүрлі оқу 

бағдарламасы түрткі болған. Атап айтқанда берілген бағдарлама теориялық білім 

мен жаттанды фактілерге негізделгені үшін қатты сынға ұшыраған болатын [1, 2, 

3]. Сондай-ақ бұрын өткізілген зерттеулерге сәйкес дәстүрлі бағдарлама 

оқушылардың ХХІ ғасыр дағдыларын игеруге мүмкіндік бермейтіндігі 

анықталды [2, 4]. Бұл мәселені шешу үшін Экономикалық Ынтымақтастық және 

Даму Ұйымы (ЭЫДҰ)  орта мектеп бағдарламасының мазмұнын қайта қарауды 

ұсынды. 

Аталған ұсыныс 2016-2017 оқу жылында 1–сыныптарға енгізіле басталған 

«жаңартылған білім беру мазмұны» реформасы ретінде жүзеге асырылды.  

Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігінің (ҚРБҒМ) 

мәліметі бойынша [5] қазіргі таңда еліміздегі 1-10 сыныптар жаңартылған білім 

беру мазмұнына толықтай көшті. Ал 11–сыныптарға келетін болсақ,  олар келесі 

2020-2021 оқу жылында жаңартылған  білім беру мазмұнына  ауысады деп 

күтілуде. 

Жаңартылған білім беру мазмұнына көшу келесі бағыттардағы өзгерістерді 

қамтиды: 

 Оқу бағдарламасының мазмұнындағы өзгерістер; 

 Критериалдық бағалаудың енгізілуі; 

 Мұғалімге бағытталған тәсілден оқушыға бағытталған тәсілге көшу, 

 Үштілділік саясаты [6]. 

Осындай реформаларды жүзеге асыру процесінде мұғалімдер маңызды рөл 

атқарады, өйткені олар негізгі «өзгерту агенттері» болып саналады [7, 2б]. 

Алайда, кейбір зерттеулер көрсеткендей [8, 9] мұғалім  әрдайым сенімі мен 

көзқарасына байланысты «өзгертушілердің» рөлін қабылдауға дайын емес. Хин 

мұғалімдердің көзқарасы және өзгерістердің тиімділігіне деген сенімі білім беру 

реформасының сәтті жүзеге асуына ықпал етуі мүмкін деп тұжырымдады [10]. 

Сондықтан жаңартылған оқу бағдарламасына мұғалімдердің идеяларын, 

сенімдері мен көзқарастарын анықтау және олардың көзқарастарының өзгеруіне 

әсер ететін факторларды табу өте маңызды болып табылады.  

Бұл зерттеудің мақсаты – Ақтау қаласындағы жалпы білім беретін 

мектептердің бірінде жаңартылған білім беру бағдарламасын енгізу туралы 

мұғалімдердің пікірлерін талдау; мұғалімдердің жаңа тәжірибенің жүзеге 

асырылуына қаншалықты қанағаттанатынын айқындау; мұғалімдердің 

жаңартылған оқу бағдарламасына деген көзқарастарына әсер ететін факторларды 

анықтау. 

Берілген мақсатқа жету үшін келесі зерттеу сұрақтары зерттеу жұмысыма 

бағыт бағдар берді: 

- Мұғалімдер жаңартылған білім беру бағдарламасы мен жаңа тәжірибенің 

жүзеге асырылуына қаншалықты қанағаттанады? 

- Жаңартылған білім беру бағдарламасын енгізуге қатысты мұғалімдердің 

пікірі қандай? 

- Жаңартылған білім беру бағдарламасына қатысты мұғалімдердің оңды 

көзқарасының қалыптасуына қандай факторлар әсер етеді? 
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Белгілі канадалық зерттеуші Майкл Фуланның пайымдауынша, білім 

жүйесіндегі өзгерістерді сәтті жүзеге асыру үшін оны үш түрлі өлшемде өзгерту 

керек: 1) оқу материалдары мен ресурстарын, 2) оқытудың әдіс-тәсілдерін және 3) 

мұғалімдердің жаңа білім беру бағдарламасына қатысты көзқарастарын [11]. 

Берілген компоненттердің барлығы өзгерген жағдайда жаңа реформа жақсы 

нәтижелерге жетеді, ал егер де берілген компоненттердің бірі жаңармаса, онда 

енгізілген өзгерістер үстірт өзгерістер ғана болады. Аталған компоненттердің 

ішінде Фуллан мұғалімдердің көзқарасын өзгерту ең маңызды сонымен қатар ең 

күрделі компонент екенін атап өтті. Сондықтан мұғалімдердің көзқарастары мен 

сенімдерінің өзгеруіне назар аудару өте маңызды болып табылады. 

Зерттеу әдістемесі 

Зерттеу жұмысы Ақтау қаласының жалпы білім беретін орта мектептердің 

бірінде жүргізілді. Зерттеу мақсатына жету және әрбір зерттеу сұрақтарына толық 

жауап алу үшін бұл зерттеу бір уақытта сандық және сапалық мәліметтерді 

біріктіруге және кіріктіруге мүмкіндік беретін түсіндірмелі дәйекті аралас зерттеу 

дизайнын қолданды [12]. Барлық дерек екі кезеңде жинақталды.  

Сандық деректерді жинау үшін мен Qualtrics платформасында жасалған 

онлайн сауалнаманы пайдаландым. Сауалнаманың мақсаты – орта мектеп 

мұғалімдерінен жаңартылған оқу бағдарламасын іске асыру туралы пікірлер, 

сенімдер мен түсініктерді жинау. Сауалнамаға 5-8 сынып аралығындағы  

жаңартылған бағдарлама бойынша сабақ беретін 42 мұғалім (жалпы саны 64 

мұғалім) қатысты. Сауалнама мұғалімдер туралы жалпы мәліметтерді беретін 

жалпы сұрақтарды; 1-ден 5-ке дейінгі рейтингтік шкаламен жаңартылған оқу 

жоспары туралы мәлімдемелерді (1 -“толығымен келіспеймін”, 5 - “толығымен 

келісемін”) және бірнеше ашық сұрақтарды қамтыды. Алынған нәтижелер 

сипаттамалық талдау арқылы талданды.  

Сауалнама барысында алынған жауаптардың себептерін түсіну үшін сондай-

ақ жаңа бағдарлама, оқулықтар және бағалаудың жаңа қағидаттары сияқты 

жаңартылған бағдарлама аясында енгізілген бастамалар туралы мұғалімдердің 

пікірлерін тереңірек білу мақсатында зерттеу сапалы сұхбат жүргізумен 

жалғасты. Сұхбатқа сауалнама нәтижелерінің негізінде іріктелген оқыту 

тәжірибелері мен көзқарастары әртүрлі 8 мұғалім қатысты. Сұхбат барысында 

жақсы мәлімет жинақтауға мүмкіндік беретін ашық сұрақтарды қолдануға 

тырыстым. Барлық сұхбат қатысушылардың келісімімен үнтаспаға жазылды және 

транскрипцияланды. Жинақталған мәліметтер қолмен кодталып,  тақырыптық 

категорияларға бөлінді.  

Зерттеу нәтижелері 

Сауалнама нәтижелері бойынша мұғалімдердің көпшілігінде жаңартылған 

оқу бағдарламасы туралы оң көзқарастар қалыптасқан. Жауаптарға сәйкес 

жаңартылған оқу бағдарламасы оқушылардың сыни ойлауын, зерттеу 

қабілеттерін және өз ойын еркін жеткізе алу қабілетін дамытуға мүмкіндік береді. 

Сонымен қатар мұғалімдер бағдарламаның мазмұны оқушылар үшін қызықты 

және көптеген тапсырмалар нақты өмірлік жағдайлармен байланысты екенін 

мойындады. Мұғалімдер көрсетіп өткен жаңа оқу бағдарламасының тағы бір 

артықшылығы – оқушылардың жоғары белсенділігі. Жаңартылған оқу 
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бағдарламасына сәйкес балалар топтарда жұмыс істеуді үйренеді, бұл өз кезегінде 

түгел сыныптың оқу процесіне толық қатысуын қамтамасыз етеді және 

ынтымақтастық дағдыларын дамытуға жағдай жасайды.  

Тек бірнеше мәлімдемелер мұғалімдердің бағалауға деген теріс көзқарасын 

көрсетті. Атап айтқанда мұғалімдердің  жартысына жуығы (48%) студенттерге 

кері байланысты (М=2.81, SD=1.042) беруге жеткілікті уақыттың жоқтығына 

шағымданды. Сонымен қатар мұғалімдер оқушылардың күнделікті үлгерімін 

бақылауға қатысты бірқатар қиындықтарды кездестіреді. Ескі оқу 

бағдарламасына сәйкес мұғалімдер 1-ден 5-ке дейінгі дәстүрлі бағалау жүйесін 

қолдана отырып оқушыларды бағалауы керек болатын, ал жаңа критериалды 

бағалау бойынша  ешқандай сандық көрсеткіштері бар бағалар пайдаланбайды.  

Сауалнаманың жауаптары зерттеудің сапалы бөлігінде тереңірек 

қарастырылды.  Сұхбат нәтижелері жаңартылған білім беру мазмұны аясында 

енгізілген өзгерістерге деген мұғалімдердің  оң көзқарастарымен қатар жаңа 

реформаға қатысты негізгі алаңдаушылықтарын да анықтады.  Мысалы үшін 

тәжірибелі мұғалімдердің жаңартылған білім беру  мазмұны мен педагогикадағы 

өзгерістермен онша қанағаттанбайтындығы анықталды, ал тәжірибесі аз 

мұғалімдер жаңартылған бағдарламаның оқыту үрдісіне беретін мүмкіндіктерін 

ғана көретіндігі анықталды. Мұғалімдердің жаңартылған оқу бағдарламасына 

деген қөзқарастарын айқындайтын басқа да нәтижелерді төмендегі кестеден 

көруге болады:  

 
Өзгеріс бағыттары Жағымды көзқарастар Жағымсыз көзқарастар 

Мазмұндағы 

өзгерістер 

Жоғары деңгейлі ойлау 

қабілеттерін дамытуға көп 

көңіл бөлінеді; 

Теорияға қарағанда 

практикалық жұмыстардың көп 

болуы (тәжірибесі аз 

мұғалімдер) 

Пәнаралық байланыс 

Оқушылар оқыту мақсаттарына мән 

бермейді 

Жаңа тақырып бойынша мәліметтің 

аз болуы (тәжірибесі мол 

мұғалімдер) 

Грамматикаға аз уақыт беріледі; 

Бағалаудағы 

өзгерістер 

Оқытушылар жиынтық бағаны 

қанағат тұтады, себебі ол нақты 

балл сандарына негізделген, 

егер тапсырмалар бөлім немесе 

тоқсанда қамтылған 

тақырыптарға сәйкес жасалған 

болса, БЖБ және ТЖБ 

нәтижелері оқушылардың 

нақты білімін көрсетеді.  

Күнделікті бағалардың жоқтығы 

оқушылардың үлгерімін  бақылауды 

қиындатты; 

Оқушылар сабаққа дайындалуды 

тоқтатты;  

Оқушылар да, олардың ата-аналары 

да қалыптастырушы бағалаудың 

мақсатын түсінбейді 

Оқыту тәсіліндегі 

өзгерістер 

Оқушыға бағытталған оқыту 

тәсілі сабақта оқушылардың 

белсенділігін арттырды 

(тәжірибесі аз мұғалімдер) 

Мұғалім барлығын түсіндіруге 

міндетті емес, жай ғана бағыт 

бағдар береді. 

Жаңа тақырыпты оқытушы үйрету 

керек (тәжірибесі көп мұғалімдер) 

Оқытудың жаңа әдістері НЗМ, 

лицейлер немесе гимназиялар 

жағдайында қолданылады, бірақ 

мемлекеттік мектептерде емес; 

Оқытудың жаңа әдістері сыныпты 

басқаруда қиындықтар туғызады 
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Ағылшын тілінде 

оқыту 

Кәсіби дамуға мүмкіндік 

Оқушылар тілдік 

құзыреттілектерін арттыра 

алады. 

Сөйлеу дағдысының болмауына 

байланысты ағылшын тілінде сабақ 

жүргізудегі қиындықтар 

Мұғалімдер мен оқушылардың 

дайын болмауы  

Үш тілде білім беруге көшу 

біртіндеп жүргізілуі керек 

 
1-кесте. Мұғалімдердің жаңартылған білім беру бағдарламасының енгізілуіне көзқарасы 

 

Берілген кестеде мұғалімдердің әр өзгерген компонент бойынша оң 

көзқарастарымен қатар теріс көзқарастарының бар екенін көруге болады.  

Ал жаңартылған білім беру мазмұнын қолдануда қандай факторлар 

мұғалімдерге қолдау көрсетеді? Ең алдымен нәтижелер барлық мұғалімнің жаңа 

оқу бағдарламасын жүзеге асыруға жақсы дайындалғанын көрсетеді. Себебі 

зерттеуге қатысқан мұғалімдердің барлығына дерлік біліктілік арттыру 

курстарынан өткен болатын. Ал біліктілік курсына қатыспаған мұғалімдер өз 

тәжірибелерін мектептер мен жергілікті мемлекеттік білім беру бөлімі («гороно») 

ұйымдастырған семинарлар мен семинарларды атап өтті. Осындай іс-шараларға 

қатысу оларға жаңартылған оқу бағдарламасының ерекшеліктерімен танысуға 

және басқа тәжірибелі мұғалімдердің оларды өз сабақтарында қалай 

қолданатынын байқауға мүмкіндік берді. Мұғалімдер мұндай үлгілік сабақтар 

мен оқушылардың нәтижелері көрсеткендей, бұл әдістерді өз сыныптарында да 

қолдануға деген ынтасын арттырды. Кейбір жас мұғалімдер өздерінің іс-

әрекеттерін семинарларда көрген іс-әрекеттеріне ұқсас дамыта бастағанын айтты.  

Жаңартылған оқу бағдарламасын қолдануға оң ықпал беретін екінші фактор 

– методикалық көмек. Сұхбаттасқан барлық мұғалімдер smk.nis.edu.kz және 

bilimland.kz сияқты интернет-ресурстарға оң көзқарастарымен бөлісті. Егер 

біріншісі мұғалімдерге сабақ жоспарларын дайындауға және барлық қажетті оқу 

материалдарын табуға көмектессе, келесі веб-сайт мұғалімдерге сабақты 

интерактивті түрде ұйымдастыруға және өткізуге мүмкіндік береді. 

Жаңа бағдарламаны енгізуге қолдаушы факторлар мен қатар кедергі 

келтіретін факторлар да сұхбат барысында анықталды. Атап айтқанда, білім беру 

ресурстарының жетіспеушілігі (ескерген оқу жабдықтары, АКТ-ның жоқтығы, 

зертханалардың жоқтығы, Интернетке қосылудың болмауы, оқулықтардың 

күрделілігі), оқушылардың әртүрлілігі мен санының көптігі (бір сыныпта 28–30 

оқушы; қабілеттері, деңгейлері,  әлеуметтік жағдайы  әртүрлі оқушылар), ата-

аналар белсенділігінің төмен болуы, ескі бағдарламаға деген ностальгия мен  мен 

жоғарғы жағынан қысым түріндегі кедергілер мұғалімдердің жаңа өзгерістерді 

енгізуге деген құлшыныстарын тежейді.  

Талқылау және қорытынды 

Нәтижелерді қорытындылай келе зерттеуге қатысқан мұғалімдер жаңа 

реформаны жүзеге асырғаннан бері бастан кешкен төрт негізгі өзгерісті атап өтті: 

1)мазмұндағы өзгерістер; 2)бағалаудағы өзгерістер; 3) педагогикадағы өзгерістер 

және 4) үштілді білім беруді енгізу. Бұл Фулланның [11] сипаттап кеткен 

жаңартылған оқу бағдарламасының күрделі табиғаты туралы айтады. Ол оқу 
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бағдарламаларын жүзеге асыру процесін оқу материалдарының, оқыту 

тәсілдерінің және мұғалімдердің сенімдері мен көзқарастарының өзгеруі арқылы 

көрінетін көп компоненнті процесс деп сипаттаған болатын. Егер жаңартылған 

оқу бағдарламасындағы өзгерістер жаңа оқу материалдарымен байланысты болса, 

бағалаудағы өзгерістер, педагогика және үштілді білім беруді енгізу оқыту 

тәсілінің өзгеруіне жатады. Мұғалімдердің көзқарастарының өзгеруімен 

көрсетілген үшінші компонентке келетін болсақ, сауалнамалар мен сұхбат 

нәтижелеріне сәйкес барлық мұғалім жаңартылған оқу бағдарламасы туралы 

көзқарастары әлі де толықтай өзгермегенін білдіреді. Мұғалімдердің айтуынша, 

олар оқытудың жаңа әдістері мен оқу материалдарын талап етілгендіктен 

қолданады. Барлық мұғалім жаңа реформаға деген көзқарастарының 

өзгермегендігі, жаңартылған оқу бағдарламасын енгізу процесі тек екі 

компонентте өткендігін көрсетеді. Фуллан  мен Спаркстің  пайымдауынша, егер 

өзгеріс үш компонентте байқалмаса, өзгерістер тек үстірт болады [11]. Алайда, 

орта мектептерде болып жатқан өзгерістер тек қана үстірт өзгеріс деп те айта 

алмаймыз, өйткені зерттеуге сәйкес жаңартылған оқу бағдарламасына деген оң 

көзқарасы қалыптасқан  мұғалімдер де болды. Олардың көбісі 1 жылдан 15 жылға 

дейін педагогикалық тәжірибесі бар мұғалімдер болды. Сұхбат барысында бұл 

мұғалімдер өз сабақтарында жаңа тәжірибені қолдануға деген үлкен ынтасын 

білдірген болатын. Бұл оқу-тәрбие процесін жетілдіруге ынталы белсенді 

проактивті мұғалімдердің де бар екенін білдіреді [13]. 

Сонымен қатар жаңартылған білім беру мазмұны енгізіліп бастағанына тек 

қана үш жыл болғанын және бұл мерзімнің ұзақ емес екенін ескеруіміз қажет. 

Қарастырылған әдебиеттерге сүйенсек, кез-келген реформа сәтті жүзеге асу үшін 

және жақсы нәтижелерге жету үшін көп уақыт алатындығын түсінуіміз керек [11, 

13].  
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Аңдатпа 

Бұл мақалада тұтас емес мәтін түрімен жұмыстана отырып оқушылардың функционалдық 

сауаттылығын, оқу құзіреттілігін дамыту жолдары туралы зерттеу жұмысы қарастырылады. Оқу 

сауаттылығын қалыптастыруда PIZA мәтіндерінің, оның ішінде тұтас емес мәтіндердің 

оқушылардың ойлануына, қажетті ақпаратты сұрыптап, сараптай алуына, өмірлік жағдаяттарға 

сай білімі мен мүмкіндігін пайдалана білуінде ықпалы мол. Мектеп тәжірибесінде пән 

мұғалімдерінің  оқылым мәтіндерін тауып, оны іріктеуге қаншалықты көңіл бөлінетінін анықтау 

мақсатында  онлайн сауалнама және сұқбат алынды. Сонымен қатар сабақ барысында тұтас емес 

мәтінмен жұмыстанудың үлгісі беріліп, белгілі бір қорытынды жасалды. Тұтас емес мәтіндер 

арқылы оқушының функционалдық оқу сауаттылығын арттыру жолдары жайлы зерттеу 

жұмысын жалғастыру ұсынылады. 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются пути развития функциональной грамотности и читательской 

компетентности учащихся при работе с несплошными текстами. Тексты PIZA, в том числе 

несплошные, помогают учащимся думать, извлекать нужную информацию, анализировать и 

соотносить ее с примерами и фактами из жизни. Для более полного определения значимости подбора 

текстов мы провели онлайн-опрос и интервью. Кроме того, в данной статье представлен образец 

работы с несплошными текстами и сделан вывод. 

 

Abstract 

This article examines the ways to improve learners’ functional literacy while they work with an incomplete 

text and the ways to develop their reading competence. The PIZA texts, including incomplete texts, help 

students to think, analyze and analyze the information they need, and apply knowledge and skills that are 

relevant to their real life. An online survey and interview was conducted among school subject teachers to 

find out how much attention the teachers pay to finding and selecting the texts in their practice. At the same 

time, a sample of work with an incomplete text was provided and a definite conclusion was made. It is 

recommended to continue the research work on how to improve the students’ functional literacy through 

the use of incomplete texts. 
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Өмір бойы үздіксіз оқу, оның ішінде оқу сауаттылығы – қазіргі кезеңнің 

басты құндылықтарының бірі. Ал жаһандану дәуірі көзі ашық, көкірегі ояу 

жандардың қатары көп болғанын қалайды, әйтпесе уақыттың көшінен оқи, жаза 

білетін адамның өзі қалып қоюы мүмкін.  

Оқу сауаттылығы, біріншіден, оқушының оқылым/жазылым мәтіндерін 

түсіну және қолдану қабілеті болса, мәтіндерден алынған ақпарат оны ойлануға, 

өзіндік қорытынды жасауға жетелеуі керек, екіншіден, алдына қойған 

мақсаттарына жету үшін  білімі мен мүмкіндіктерін кеңейтуге, әлеуметтік өмірге 

араласуына ықпал ететіндей болғаны дұрыс. Оқушылардың коммуникативтік 

дағдысын қалыптастыра отырып функционалдық оқу сауаттылығына қалай қол 

жеткізуге болады? 

Көптеген еңбектерде, сонымен қатар мектеп бағдарламасында мәтіннің 3 

түрі ғана айтылады, олар: сипаттау, хабарлау, пайымдау мәтіндері. Ал 

халықаралық сарапшылар айқындайтын PIZA мәтіндерінің ерекшеліктеріне 

тоқталсақ, олар - шынайы өмірмен байланысты, оқушының мектеп қабырғасынан 

алған білімін қоғамдық өмірдің түрлі саласында пайдалана білуіне мүмкіндік 

беретін, функционалдық сауаттылығын қалыптастыратын мәтіндер. PIZA 

халықаралық зерттеулері бойынша оқу сауаттылығын анықтап бағалайтын 

мәтіндердің мынадай түрлері атап көрсетіледі: 

Тұтас мәтіндер (сөйлемдермен); 

Тұтас емес мәтіндер (мысалы, тізімдер); 

Аралас мәтіндер (тұтас және тұтас емес мәтіндерді араластыру); 

Жиын мәтіндер (түрлі дереккөздерден алынған мәтіндер). 

Мәтін типтеріне тоқталсақ, олар мәтін мақсатымен байланысты: сипаттау, 

хабарлау, мазмұндау, деректерін көрсетіп айту, нұсқау беру, айырбастау [3, 6–7 

б]. 

Жалпы оқушының мәтінді түсіну деңгейі И. Логвина мен Н.Мальцева-

Замковаяның «От текста к тексту» еңбегінде төмендегі аспектілерге негізделген 

арнайы тапсырмалар мен  сұрақтар арқылы анықталатыны баяндалады: 

- мәтіннің тұтас мағынасын түсіну; 

- мәтіннен нақты ақпаратты анықтау; 

- мәтінді интерпретациялау; 

- мәтіннің мазмұнына қатысты рефлексия; 

- мәтін формасына байланысты рефлексия [1, 14 б]. 

Осы аспектілерге негізделген тапсырмалар күнделікті сабақ мазмұнынан 

толықтай көрініс таппай қалады. Сонымен бірге, мектеп тәжірибесінде пән 

мұғалімдерінің оқушылардың функционалдық оқу сауаттылығын көтеруге, 

коммуникативтік дағдыларын  қалыптастыруға және оқу мақсаттарымен 

байланыстыра келе тұтас емес мәтіндердегі ақпаратпен көбірек жұмыстандыруға 

онша назар аудармайтыны байқалды. Зерттеудің өзектілігін соңғы жылдардағы 

PIZA нәтижесімен байланыстыруға болады: оқу құзыреттерінде фунционалдық 

сауатсыз 15 жастағы білім алушыларының 50%-дан астам үлесі елдің төрт 

өңірінде тіркелді. Бұл  Ақтөбе, Атырау, Маңғыстау және Оңтүстік Қазақстан 

облыстары. Қазақстанның бірде-бір өңірінде 5 және 6 деңгейлердің 

тапсырмаларына жауап беруге қабілетті білім алушы жоқ деуге болады [3, 67 б]. 
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Зерттеу сұрақтары. Оқушылардың функционалдық оқу сауаттылығын 

арттыруға байланысты зерттеу сұрақтары нақтыланып, төмендегідей 

құрылымдалды: 

1-сұрақ: мұғалімдер күнделікті сабақ барысында оқушының оқу 

сауаттылығын арттыратын мәтіндерді таңдауға қаншалықты көңіл бөледі? 

2-сұрақ: таңдаған мәтіндері оқушының функционалдық сауаттылығын 

көтеруге бағытталғанын қалай анықтайды? 

3-сұрақ: мәтін таңдауда қандай қиындықтар кездеседі? 

Зерттеу құралдары. Сауалнама, сұхбаттасу, бақылау әдістері таңдалды. 

Сауалнама. Сауалнама Ақтөбе, Орал қалаларындағы ФМБ Назарбаев 

Зияткерлік мектептері мұғалімдерінен алынды. Сауалнама және сұхбаттасу 

нәтижесі көрсеткендей,  мұғалімдердің көбінесе  оқу дағдыларын тексеруге 

арналған мәтіндерді таңдау бойынша ұсыныстарды ескере бермейтіні анықталды. 

 
1-кесте. Мұғалімдерге арналған сауалнама нәтижесі 

 Сұрақ  Жауап  Дерек  

1. Күнделікті сабақ 

барысында оқылым 

мәтіндерін қалай 

таңдайсыз? 

А. Оқу сауаттылығын қалыптастыратын 

мәтіндер іздеймін 

Ә. Тақырыпқа сәйкес келетін мәтіндерді 

аламын 

Б. Оқу мақсатына назар аударамын 

 - 

 

54,55 % 

45,45 % 

2. Мәтіндердің қандай 

түрлерін көбірек 

қолданасыз? 

А. Тұтас мәтіндер 

Ә. Тұтас емес мәтіндер 

Б. Аралас мәтіндер 

В.Жиын мәтіндер (түрлі дереккөздерден 

алынған мәтіндер) 

54,55% 

    - 

27,27 % 

 

18,18% 

3. Мәтіндерді қандай 

критерийлерге сай 

таңдайсыз? 

А. Оқушының қызығушылығына сай келетін 

мәтіндер 

Ә. Логикалық желісі сақталған мәтіндер 

Б. Жас ерекшелігіне сай келетін мәтіндер 

27,27% 

 

18,18% 

54,55% 

4. Алынған мәтінді өңдеу 

керек деп есептейсіз бе? 

А. Иә, себебі ... 

 

Ә. Жоқ, себебі ... 

100 % 

 

    - 

5. Мәтіндерді белгілі бір 

дереккөздерінен ғана 

аласыз ба? 

А. Иә 

Ә. Әртүрлі дереккөздерінен аламын 

Б. Оқу құралдарынан аламын 

9,09% 

90,91% 

     - 

6. Мәтін таңдау 

барысында қандай 

қиындықтар кездеседі? 

А. Мәтін деңгейін анықтау (күрделілігі, 

жеңілдігі) 

Ә. Құрылымына (кіріспе, негізгі, қорытынды 

бөлімі) байланысты сұрақтар туындауы 

Б. Оқушының қызығушылығын тудырмауы 

18,18 % 

18,18 % 

 

63,64% 

7. Мәтіннің тілдік 

бірліктеріне көңіл 

бөлесіз бе? 

А. Иә 

Ә. Аса назар аудармаймын 

Б. Арнайы білімді талап ететін мәтіндерді 

аламын 

81,82% 

      - 

18,18% 

 

Бақылау. Пән мұғалімі әрі NIS-Proqram бойынша үйлестіруші ретінде 

әріптестерімнің көпшілігінің өз сабақтарына дайындық барысында оқушылардың 

қызығушылықтарын туғызып, өмірлік жағдаяттарда қолдана алатындай 
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мәтіндерді таңдап, өңдеуге ұмтылмайтындығы байқалды. Оқу сауаттылығын 

қалыптастыруда таңдап алынатын мәтіннің сенімді дереккөздерінен 

алынғандығына мән бермейтін жағдайлар орын алады. Сонымен қатар 

оқушылардың тұтас емес мәтіндерде берілген ақпараттарды өзара салыстырып 

талдау дағдылары қалыптаспағандығы байқалды. Сондықтан тұтас емес 

мәтіндермен жұмыс жасай отырып оқушылардың функционалдық сауаттылық 

деңгейін көтеру бағытындағы тапсырмаларды қалай құруға болатыны іс-

әрекеттегі зерттеуге негіз болды. Мысалы, «Көші-қон мәселесі»  тақырыбында 

өткізілген сабақ бойынша белгіленген оқыту мақсаттарының бірі: 10.А6. Кесте, 

диаграмма, шартты белгілер мен сызбаларда берілген ақпараттарды өзара 

салыстырып, талдау. Нақты тақырыпқа ену мақсатында бүкіл сыныпқа мынадай 

сұрақтар беріледі: «Оралман» деген кім? Жалпы, осы сөздің қолданысына қалай 

қарайсыз? Оралман статусын алған туыстарың бар ма? 

Оқушылар топпен, одан соң сыныпта шағын талқылау жасағаннан кейін, 

оларға төмендегідей тұтас емес мәтінге (график) негізделген тапсырмалар  

ұсынуға болады:  

1. 1991–2005 жж. аралығындағы сыртқы миграция динамикасын 

зерттеңіз. Ақпараттарды салыстырып, талдаңыз.                 

 
2. ХХІ ғасыр басында атажұртын аңсап келгендер саны жылына 100 

мыңға (2005 жыл) дейін жетсе, екінші онжылдықта келушілер қатары күрт 

азайды. Мұның басты себептері қандай? 

Оқушылардың алдыңғы сабақтағы алған біліміне сүйене отырып айтуға 

тиісті ықтимал жауаптары:  

- оралмандарды айыптау; 

- әлеуметтік жеңілдіктер мен квотаның тоқтатылуы; 

- оларды белгілі бір аймаққа шоғырландыру мәселесі; 

- мәдени көзқарастарының бір-бірімен сәйкес келмеуі т.т. 

3. Графиктің бастапқы нүктесіне қай жыл сәйкес келіп тұрғанын 

анықтаңыз. Автордың дәл осы нүктені таңдауының себебін түсіндіріңіз. 

Функционалдық оқу сауаттылығының деңгейлеріне сай тапсырмаларды 

жақсы орындау үшін әр сабақтағы оқушы іс-әрекеті оқу мақсаты мен нақты 

күтілетін нәтижеге бағдарлануы және мәтіннің астарлы ойын түсіне отырып жеке 

шешім қабылдай алатындай дәрежеде болуы керек. 

Қорытынды 

  Пән мұғалімдері күнделікті сабақтарына жауапкершілікпен қарап, мәтіннің 

түрлерін кезектестіре отырып қолданса, оқушының оқу сауаттылығын 

қалыптастыратын әрі бағалайтын тапсырмалар түрлерін дайындауға көбірек күш 

салса, сенімді дереккөздеріне сүйене отырып салыстырмалы талдауға, 
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интерпретациялауға жетелейтін мәтіндерді талапқа сай іріктесе ғана 

функционалдық оқу сауаттылығын белгілі бір деңгейге көтеруге болады. 
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Аңдатпа 

Бұл жұмыста 11-сынып оқушылары меңгеруі тиіс коммуникативтік мақсаттарға жету мен 

ұйымдастыру, оқу сауаттылығы сияқты негізгі дағдылардың бірі қарастырылады. 11-сыныптарда 

мәтінмен жұмыс істеу кезінде зерттеу дағдысын нашар меңгерген, талдау және оны 

интерпретациялау кезінде қателер жіберетін оқушылар контингентімен зерттеу жүргізілді. 

Мақалада зерттеудің триангуляция принципі сақталды: сауалнама бойынша мәліметтер жинау, 

бақылау, мәтінмен жұмыс істеу және оқушылар қиындықтарға тап болған шығармашылық 

тапсырмаларды орындаудың сандық және сапалық көрсеткіштері ұсынылған. Мақалада мәтінмен 

жұмыс кезеңдерінің сандық және сапалық көрсеткіштерін талдау берілген. Алынған мәліметтер 

оқушылардың жоғары деңгейдегі дағдыларын қалыптастыру үшін қандай шешу жолдарын 

анықтауға болатынына мүмкіндік берді. Бұл мақала шығармашылық тапсырмаларды орындау 

бойынша практик-мұғалімдерге арналған әдістемелік ұсынымдарды, сондай-ақ оқушылардың 

жоғары тәртіптегі дағдыларын қалыптастыратын сыни тұрғыдан ойлаудың тиімді 

стратегияларын қамтиды. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются ключевые навыки, грамотность чтения, организация и достижение 

коммуникативных целей, которыми должны владеть учащиеся 11-х классов. Исследование 

проводилось в 11-х классах c выявленным контингентом учащихся, слабо владеющих 

исследовательскими навыками и допускающих ряд ошибок при анализе и его интерпретации. В 

статье рассматриваются все методы и инструменты исследования, соблюдается принцип 

триангуляции: сбор данных по анкетированию, наблюдение, количественные и качественные 

показатели тех областей знаний при работе с текстом и при выполнении творческих заданий, в 

которых учащиеся испытывали затруднения. В работе дан анализ количественных и качественных 

показателей этапов работы с текстом, пути решения проблемы. Статья несет в себе методические 

рекомендации для учителей-практиков по выполнению творческих заданий и анализа текстов, а 

также эффективные стратегии критического мышления, формирующие в учащихся навыки 

высокого порядка.  

 

Abstract 

This paper considers such key skills as functional literacy, planning and achievement of communicative 

objectives that learners in Grade 11 are expected to acquire. As students in grade 11 struggled with the text 

analysis and interpretation, this formed the actuality of the research and its relevance. The article presents 

the triangulation of the methods of data collection in this research: surveys, observations and qualitative 

and quantitative indicators in learners’ papers. The article also describes the sequence of analysis of 

qualitative and quantitative indicators or steps to work with texts. The results and data collected 

contributed to identify the solutions to facilitate learners with development of their high order thinking 

skills. Finally, this article concludes with practical recommendations for teachers to organize the learning 

process of students to cope with creative tasks, critical thinking strategies ideas that help to form high order 

thinking skills of students.  

 

Совершенствование содержания образования, применение инновационных 

технологий, динамическое обновление процессов преподавания и обучения – это 

то, что сейчас характеризует современную школу. 

Грамотность чтения, организация и достижение коммуникативных целей – 

ключевые навыки, которыми должны владеть учащиеся 11-го класса. 

Грамотность чтения в 11-м классе предполагает понимание учащимися широкого 

ряда сложных текстов разных типов и форм, различение разговорных элементов, 

распознавание значений средств языка, демонстрирование понимания 

стилистических особенностей текста [9]. Организация и достижение 

коммуникативных целей предполагает составление учащимися организованного 

текста с объяснением точек зрения в соответствии с темой, учащийся также 

должен передавать простые и сложные идеи, свободно выражать свои мысли. 

Цели исследования 

 Развить у учащихся навыки высокого порядка, а именно, исследование 

текста через его анализ, синтез и оценивание. 

 Планировать обучение в 11-м классе с учетом потребностей учащихся, с 

целью развития исследовательских навыков через сравнительный анализ и анализ 

устной речи. 

 Использовать возможности исследования в действии для улучшения 

учительской практики. 

Что ожидалось от данного исследования? 

1. Развитие исследовательских навыков у учащихся 11-го класса при 

сравнительном анализе двух текстов и анализе устной речи, выполнение 

творческих работ. 
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2. Системное улучшение обучения и преподавания, поиск решений 

проблем при работе с текстами.  

3. Улучшение практики учителя через собственное исследование. 

В работе были использованы следующие методы исследования: 

 эмпирические (анализ, наблюдение, опрос); 

 количественный (сбор количественных показателей). 

Для исследования в действии были выбраны 11 «С» и «Д» классы (15/16 

учащихся). По результатам диагностики школьного психолога у большинства 

учащихся сформировано ответственное отношение к учебе.  

Проблема исследования 
При работе с текстами выявился контингент учеников, слабо владеющих 

исследовательскими навыками и допускающих ряд ошибок при сравнительном 

анализе, его интерпретации и анализе устной речи. В анкетировании участвовал 

31 учащийся. Оно показало те области знаний, где ученики испытывали 

затруднения. 

 
Результаты анкетирования № 1 по работе с текстом на начало года 

 

 

Таким образом, были выяснены области затруднений для учащихся: это 

определение стиля текста – 16% слабо знают, анализ языковых особенностей: 

слабо знают лексику и ХВС 6%, морфологию слабо знают 23%, а синтаксис – 29%. 

Полученные данные позволили определиться с тем, какие пути решения нам 

необходимо предпринять: продумать подходы по работе с текстами и выработкой 

у учеников навыков высокого уровня анализа и синтеза, определиться с подбором 

стратегий и активных форм обучения, усилить работу по само- и 

взаимооцениванию, что также будет способствовать развитию вышеназванных 

навыков. 
 

Результаты анкетирования № 2 по выполнению творческих заданий 

0% 0% 0% 3% 16% 6% 23% 29%

0%

100%

слабо знаю выполняю, но затрудняюсь выполняюуверенно

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Соответствие жанру
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Количественный анализ по анкетированию № 2 позволил выяснить, что 

сильная сторона учащихся: соответствие целевой аудитории – 84%, 

использование языка в соответствии со стилем – 58%, использование 

национального компонента – 55%. Стороны, требующие улучшения: 

соответствие жанру – 29%, соответствие структуре жанра – 26%, это наиболее 

важный компонент, необходимый для отработки навыков. Затруднения в данной 

области объясняются большим объемом разновидностей жанров, требуемых по 

программе. Выявленные проблемы нужно было решать, учитывая зону 

ближайшего развития, «предоставляя познавательные средства, необходимые для 

самостоятельного и успешного выполнения задания» [4]. 

Рефлексия же, данная учащимися после уроков, показала следующие 

результаты: 

 Понравилось: групповое взаимооценивание творческих работ дает 

возможность улучшить свою работу. 

 Затруднялся: в определении целевой аудитории и цели текста, сейчас 

понимаю, что в начале работы необходимо определиться с целевой аудиторией.  

 Хорошо получается: проведение сравнительного анализа текста и 

определение языковых средств в тексте.  

 Эффективность: эффективным на уроке была работа по сравнительному 

анализу с другими видами искусства: живопись, музыка, кинофильмы. (например, 

сравнение образа Кутузова по картине Нестерова и эпизода из романа «Совет в 

Филях»). 

 Эффективной на уроке была практическая часть: слушание записи устной 

речи блогеров, политиков (выяснение приемов авторов речей). 

В ходе исследования в действии были использованы следующие методы: 

анализ работ учеников, наблюдение, выявление потребностей учащихся.  

Для улучшения собственной практики, а также развития навыков высокого 

мышления необходимо при планировании обучения включать инструменты 

критического мышления, так как «критическое мышление – это точка опоры для 

мышления человека, это естественный способ взаимодействия с идеями и 

информацией» [1]. Урок строится на его принципах, когда каждый ученик 

формулирует свои идеи, оценку и убеждения. Стратегий достаточно много, и 

поэтому важно выбрать именно такую, которая позволит отработать цель 

наиболее эффективно. Так, для отработки цели «11.Ч6 – сравнить стилистические 

и жанровые особенности художественных и нехудожественных текстов» 

учащимся были предложены следующие виды групповой работы: 

 первой группе сравнить «Незнакомку» А. Блока и картины И. Глазунова и 

М. Врубеля; 

 второй группе было задано сравнить стихотворение А. Блока «О, весна без 

конца и без края...» и музыку К. Дебюсси;  

 третьей группе было предложено сравнить стихотворение «На железной 

дороге» с песней на эти стихи; 

 четвертая группа сравнивала стихотворение «О доблестях, о подвигах, о 

славе....» с фрагментом фильма «Адмиралъ». 
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Что дает такой сравнительный анализ? Целью сравнительного анализа 

является нахождение индивидуальных черт, присущих художественному тексту, 

определение авторской позиции по отношению к героя произведения, 

особенностей языка произведений, выявление жанровых признаков. Например, 

сравнение художественного произведения и картины, написанной по данному 

произведению, учит учеников видеть общую тематику, а также обращать 

внимание на то, каким образом авторы смогли передать идею: через детали, 

использование художественно-выразительных средств, структуру текста, игру 

цвета, контрастность использованной цветовой гаммы, мелких штрихов, на 

первый взгляд незаметных, анализ которых дает глубокое понимание замысла 

автора. Сравнение текста и музыки также развивает у учащихся навыки высокого 

порядка, так как ученик, слушая музыкальный отрывок, анализирует музыкальное 

произведение с точки зрения композиции, и те чувства, которые оно вызывает. 

Ученики учатся давать оценку авторам произведения, соглашаясь или не 

соглашаясь с идеей авторов, кроме того, «методы коллективной деятельности 

способствуют приобретению навыков самостоятельности в поиске и 

исследовании проблемы» [3]. Мерсером также подчеркивается, что 

взаимодействие в группе сверстников играет важную роль в обучении [4].  

Одним из эффективных приемов при работе с текстом является анализ 

речевой характеристики, т.е. анализ манеры разговора главных и второстепенных 

героев: наиболее часто встречающиеся слова, использованные героями 

произведений, смешение разговорного стиля, канцеляризмов и т.д. Например, при 

изучении драмы «Бесприданница» Н. Островского ученикам была предложена 

таблица, где им предлагалось выписать из произведения наиболее яркие 

выражения героев, характеризующие их, и дать свой комментарий [8]. Это дает 

учащимся понимание того, что речь является главным показателем 

характеристики героев.  

Такие приемы позволяют поддерживать внимание учеников на высоком 

уровне, повышают мотивацию обучения, формируют обстановку творческого 

сотрудничества и конкуренции, воспитывают в учениках чувство собственного 

достоинства, дают им ощущение творческой свободы. Самым главным является 

то, что и у слабоуспевающих учащихся повышается внутренняя мотивация к 

выполнению анализа текстов. Использование технологии развития критического 

мышления и новые подходы в обучении, такие как групповая, парная работа, 

использование дифференцированных заданий, постоянное формативное 

оценивание, самооценивание, взаимооценивание, наблюдение учителя в классе на 

уроках русского языка и литературы, помогает развить все навыки высокого 

мышления: анализ, синтез и оценку.  
 

Результаты анкетирования № 3 по работе с текстом на конец года 
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Анализ анкеты на конец года показал динамику улучшения в некоторых 

спектрах работы с текстом. Так, например, определение жанра достигло 81%, 

определение ЦА – 94%, определение роли синтаксиса – 77%. Но вместе с тем 

остались недоработки у отдельных учащихся, такие как определение стиля – 16%, 

определение роли морфологии – 13%, синтаксис – 13%. Результаты 

анкетирования позволили определить фокус проблем у отдельных учащихся, 

которым необходима индивидуальная поддержка. 
 

Результаты анкетирования № 4 по выполнению творческих заданий 

 

 
 

Повторное анкетирование и сравнительный анализ результатов анкет 

показал некоторое улучшение в разных областях работы с текстом и развитии 

навыков высокого порядка. Так, например, использование языка в соответствии 

со стилем – 77%, соответствие целевой аудитории – 84%, использование 

национального компонента – 74%, но проблемы не решены полностью, по 

первому параметру остались слабо знающие – 10%, соответствие жанру – 23%, 

использование национального компонента – 13%. Таким образом, при 

выполнении данного вида работ также необходима коррекционная, 

дифференцированная работа по поддержке учащихся.  

Все эти данные приводят к выводу о необходимости продолжения работы 

над развитием навыков высокого уровня. Каково же решение всех обозначенных 

проблем? Одним из эффективных видов работ является работа с текстами. 

Например, анализ рассказов А.П. Чехова, И. Бунина дает понимание учащимся о 

роли деталей при написании рассказа, о роли композиции, так как одной из 

ошибок при написании творческих работ, а именно рассказов, является 

нарушение структуры. Ученики учатся видеть особенности художественного 
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стиля: эмоциональное воздействие на читателя через использование 

художественно-выразительных средств. Также одним из продуктивных видов 

работ является проверка готовых работ учащихся по схемам оценивания, взятых 

из ООК, когда ученики видят ошибки и удачные моменты в проверяемой работе. 

Очень хороший результат дают работы по методу Жигсо, когда ученики 

накапливают знания по тому или иному виду работы, обмениваясь и оценивая 

информацию.  

 Данное исследование не является полностью законченным, так как 

определен круг проблем у учеников, и они до конца не решены. При дальнейшей 

работе будут учтены все данные анкетирования, анализ работ учащихся, анализ 

интервью. Будет проведен анализ эффективности всех подходов при работе с 

учащимися и выбраны наиболее продуктивные для достижения целей обучения и 

развития навыков высокого порядка, то есть исследование выйдет на новый виток. 

По словам Конфуция, «Учитель и ученик растут вместе», то есть, улучшая 

обучение учащихся, тем самым улучшаем свою педагогическую практику. 
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ХББ Назарбаев Зияткерлік мектебі, Ақтау қ. 

ҚАЗАҚСТАН 

 
Түйінді сөздер: саралап оқыту қағидалары, тереңдету қағидасы, сараланған әдіс-тәсілдер, сын 

тұрғысынан ойлау, ұзақ уақыт есте сақтау, алып шығу тәжірибесі, математика. 

 

Ключевые слова: принцип дифференцированного обучения, принцип углубления, 

дифференцированные методы, критическое мышление, запоминание протяжения длительного 

времени, практика извлечения, математика. 

 

Keywords: the principle of differentiated learning, the principle of deepening, differentiation approaches, 

critical thinking, long-term memorization, extraction practice, mathematics.  

 

Аңдатпа: 

Қазіргі таңда еліміздің барлық мектебінде, сонымен қатар біздің мектепке де ортақ мәселелердің бірі 

– меңгертілген материалдардың ұмытылып қалуы. Бұл мәселе кез келген ішкі жиынтық, сыртқы 

жиынтық және басқа да халықаралық емтихандар нәтижелеріне, оқушылардың білімін 

мониторингілеуде кері әсерін тигізеді және қайта меңгерту үшін мұғалімнен де, білім алушыдан да 

көп уақытты талап етеді. Туындаған мәселені болдырмау үшін білім алушылардың білім алуын 

саралап оқытудың әдіс-тәсілдерін қолдана отырып, әрбір оқушының ерекшеліктеріне сай өздігінен 

білімді меңгерту қажеттігі туындап отыр. Білім алушылардың тақырыптарды өздігінен меңгере 

алуы, білімді өмірде қолдана алуы, емтихан жұмыстарынан сапалы нәтиже көрсете алуы, 

математика пәні арқылы өз мамандығына деген қызығушылықтарын арттыру үшін «саралап 

оқытудың тереңдету қағидасы білім алушылардың меңгерілген білімді ұзақ уақыт есте сақтай 

алуына қалай әсер етеді?» атты зерттеу сұрағы таңдап алынды.  

Менің зерттеу жұмысымның ерекшелігі – саралап оқытудың тереңдету қағидасын өз іс-тәжірибеме 

бейімдей отырып, білім алушылардың өздігінен меңгерілген білімді ұзақ уақыт есте сақтай алуына 

әсер ететін әдіс-тәсілдерді өз сабақтарымда қарастырып, тиімділіктері туралы талдау жасай алдым. 

 

Аннотация: 

Незапоминание пройденного материала в наше время является проблемой всех 

общеобразовательных школ страны, а также и нашей школы. Данная проблема отрицательно 

сказывается на результатах учащихся при проведении промежуточного мониторинга знаний, 

внутреннего и внешнего суммативного оценивания и других международных экзаменов. В связи с 

этим требуется дополнительное время на совместное повторение пройденного материала. Во 

избежание данной проблемы, надо, учитывая особенности каждого учащегося, применять методы 

дифференцированного обучения в учебном процессе. Для того, чтобы учащиеся могли 

самостоятельно изучать материал, применять полученные знания в жизни, показывать 

качественные результаты на экзаменах, повысить интерес к своей профессии через математику 

вопрос исследования был обозначен следующим образом звучит так «Как углубление в качестве 

принципа дифференцированного обучения влияет на способность запоминания полученных знаний 

у обучающихся на протяжении длительного времени?». 

Проведение анализа оказалось возможным благодаря применению эффективных методов обучения 

при самостоятельном изучении материала, а также внедрению в свою педагогическую практику 

такой принцип дифференцированного обучения как углубление, что является особенностью моего 

исследования. 

 

Abstract: 

Students struggle to memorize the materials from the previous lessons. Subsequently, this issue is reflected 

in their subject exam results, such as monitoring of knowledge, internal and external summative 

assessments and other international exams. In this regard, additional time is required to revise the material 

covered again. In order to avoid this problem, it is necessary, to encourage learners to study independently 

based on their learning styles by using the differentiated teaching approaches. Thus it was decided to focus 

on the deepening principle of differentiation since it is considered as one of the efficient approaches that 

enables students to be able to study on their own, to apply the acquired knowledge in their life and to get 

productive learning outcomes, to increase interests in their future profession as well. 

Originality of my research is that I have applied the principle of deepening in encouraging learners to 

memorize the acquired knowledge on their own. 
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Зерттеудің мақсаты математика сабақтарында оқушылардың меңгерілген 

білімді ұзақ уақыт есте сақтай алуы үшін саралап оқытудың тереңдету қағидасын 

тиімді қолдану арқылы емтихан жұмыстарын жоғары деңгейде орындай алу 

мүмкіндіктерін зерттеу. 

Зерттеу жұмысының міндеттері: 

 білім алушыларға ұсынылған тақырыптарды өздігінен меңгере алу 

дағдысын дамыту; 

 меңгерілген білімді өмірде қолдана алуға дағдыландыру; 

 сын тұрғысынан ойлауға үйрету; 

 математика пәнін өз мамандығына байланысты пәнмен біріктіре 

отырып қызығушылығын арттыру; 

 емтихан жұмыстарын жоғары деңгейде жаза алуға үйрету. 

Зерттеу жұмысында сауалнама, сұхбат, бақылау және талдау деп аталатын 

зерттеу әдістері қолданылды. 

Джонс Хопкинс Университетінің талантты жастар орталығының 

сарапшылары мен Назарбаев Зияткерлік мектебінің мұғалімдерінің бірлескен 

жұмыстарының нәтижелеріне негізделген «балалардың дарындылығын дамыту» 

бағдарламасында саралап оқытудың тереңдету қағидасының білім алушылардың 

ерекшеліктеріне сай білім алуын ұйымдастыру арқылы оң нәтижелерге жетуге 

болатындығы қарастырылған [1, 109–110 б]. Зерттеушілердің ойларымен келісе 

отырып, менің де зерттеу жұмысым білім алушыларды өздерінің мамандығына 

сай пәндерді кіріктіре отырып, саралап оқытудың тереңдету қағидасына 

негізделген тапсырмалар арқылы меңгерілген білімдері ұзақ уақыт есте сақталады 

деп ойлаймын. 

Thomas R. Hoerr, Sally Boggeman және Christine Wallach бір топ ғалымдар 

әртүрлі бағыттағы дарынды оқушылармен қалай жұмыс жасау керектігі туралы 

зерттеулер жасаған [2, 138–169 б]. Онда әрбір баланың дарындылықтарына сай 

жұмыстану түрлері қарастырылған. 

Қазіргі таңда біз қолданып жүрген саралап оқытуға байланысты әдіс-

тәсілдердің педагогикалық және писихологиялық негіздемесін С.Л. Рубинштейн, 

Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, Ю.К. Бабанский, Б.П. Беспалько, 

В.М. Монахов сияқты ғалымдардың еңбектерінде қарастырылған.  

Отандық ғалымымыз Ж.А. Қараевтың «деңгейлеп саралап оқыту 

технологиясының» негізгі деген идеяларын негізге ала отырып, математика 

сабақтарында оқушыларымыздың өздігінен меңгерілген білімді ұзақ уақыт есте 

сақтай алуы үшін оқу үдерісін әр білім алушының ерекшелігін ескере отырып 

жоспарлау маңызды болып отыр. 

Зерттеу жұмысы 2018–2019 оқу жылының III тоқсанның қаңтар және ақпан  

айларында жүргізілді.  Зерттеу жұмысына 11–сыныптың он оқушысы 

қатыстырылды. Зерттеу жұмысының басында сауалнама алынды. Сауалнаманың 

бірінші негізгі сұрағы бойынша 11–сынып бағдарламасында қарастырылатын 

зерттеу жұмысына дейінгі өтілген тақырыптардың ішінен ұмытылған 

тақырыптардың бар екенін 63 пайыз оқушы көрсетіп отыр. Келесі нақтылау 

сұрағын қою арқылы оқушылардың сабақтан тыс, меңгерілген материалдың 
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ұмытылып кетпеуі үшін қалай жұмыстанатындығы туралы ақпарат алынды. Ол 

ақпарат бойынша 9 пайыз оқушы өтілген тақырыптарды үнемі қайталап 

отыратынын, 14 пайыз оқушы кейде, тек қиын тақырыптарды ғана 

қайталайтынын және 77 пайыз оқушы тоқсан бітер алдында қайталайтынын 

көрсетті. 

 Меңгерген материалдардың ұмытылу себептері неде екенін білу 

мақсатында зерттеу тобынан құрылымдалмаған сұхбат алынды. Кейбір 

оқушылардың ойлары бір-бірімен сәйкес келіп отырды: 

 тақырыптар санының көптігі; 

 деңгейлерінің қиындығы; 

 қосымша ізденбеу; 

 уақыт тапшылығы; 

 тақырыптарды оқушы ерекшеліктеріне сай әдіспен түсіндіру. 

Саралап оқыту әр оқушының қабілетін, бейімділігін, қызығушылығын 

ескере отырып жеке басын дамытуды қамтамасыз етеді. Саралап оқытудың бес 

негізгі қағидасының ішінен жоғарыдағы дағдыларды дамыту үшін негізгі 

мәселенің шешімін табу үшін «тереңдету» қағидасы таңдап алынды. Зерттеуге 

қатыстырылып отырған оқушылар өз мамандықтарына қарай бағытталған 

оқушылар болғандықтан, саралап оқытудың қағидаларының ішіндегі тереңдету 

қағидасының тиімділігі басым болды. 

Зерттеу басында зерттеушілердің триангуляциясы орын алды, бірнеше 

сабаққа саралап оқыту тренері және ментор мұғалім бақылаушы ретінде қатысты. 

Ол сабақтар бейнекамераларға жазылып, қайта қарау арқылы талқыланды және 

құнды идеялар ұсынды. 

Зерттеу тобына «векторлар мен координаталар» тарауына зерттеу сабақтары 

жүргізілді. Зерттеу сабақтары үнемі алғашқы стимул беретін материалдан 

басталып отырды. Зерттеу сабақтарында өздеріне сенімсіз оқушылар анағұрлым 

өздеріне сенімді оқушылармен жұпта жұмыс істеу барысында, есепті шешу және 

талқылау жолдарын бақылап, үйренді. Қабілеті жоғары оқушылар тақырыпты 

өздігінен меңгеру барысында, проблемалық тапсырманы өздігінен орындап 

шығуы үшін мұғалім тарапынан бағыт берілді. Күрделендіру қағидасы бойынша 

мамандыққа байланысты тапсырмалар үлестірілді. Жеделдету қағидасы бойынша 

болашақтағы тақырып элементтері қолданылды. Сын тұрғысынан  ойлау  

дағдыларын дамыту мақсатында, рефлексия жүргізу барысында INSERT   

техникасы қолданылды. 

Зерттеу сабақтарының бірінде тақырыпты оқушылар өздігінен қорытып 

шығару үшін сфера тәріздес кәмпитті ЭКСПО-ның суреті бар қаптамаға орап 

үлестірдім. ЭКСПО туралы мәліметтер сұрадым, диалог соңында пішіні ондағы 

ішіндегі кәмпиттің пішіні туралы айтылды. Тақырыптың атын қорытып шығару 

сәтті шықты. 

Тақырыпты оқушыларға өздігінен меңгерту үшін оқу стилі бойынша 

оқушыларды психологиялық ерекшеліктеріне қарай аудиал, визуал және 

кинестетик оқушыларды біріктіріп отырғыздым. Тапсырмаларды топтарда 

орындады. Нәтижелерін постерге түсірді. Алғашқы екі топқа бастапқы мәлімет 

берілгеннен кейін, тапсырманы орындап шығуы жеңіл болды. Ал, кинестетик 
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топқа қолдарына тек сфера радиус берілді. Тапсырманы орындап шығуы үшін 

қосымша көмек қажет етті. Бағыттаушы сұрақтар арқылы тапсырманы орындап 

шығуына итермеледім. Тапсырмаларды қорғау барысы сәтті шықты. Оқушылар 

академиялық тілді еркін меңгергендіктерін, тілдік мақсатты жүзеге асырғандарын 

байқатты. 

Қолданбалы тапсырмалар сәтті шықты. Сынып оқушылары 

мамандықтарына байланысты физика пәнін таңдаған оқушылар және биология 

мен химия пәнін таңдаған оқушылар болып екі топқа біріктіре отырып 

жұмыстанды. Тапсырма оқушылар үшін қызықты болды. Тапсырмаға шығу үшін 

де проблемалық сұрақтар арқылы орындалды. Меңгерілген материалды қолдану 

деңгейлерін жақсы көрсете алды.  

Зерттеу жұмысы төмендегідей нәтижелерді берді: 

1) зерттеу жұмысының басы мен соңын салыстырмалы түрде қарастыратын 

болсақ, зерттеудің басында екінші тоқсан бойынша жазған ішкі жиынтық 

бағалаудың орташа ұпайы 29 болатын болса, зерттеу соңында орташа ұпайы 32 

ұпайға дейін көтерілді. 

 

 
 

2) зерттеу барысында үнемі «алып шығу тәжірибесі» (Эндель Тулвинг) [3, 20 

б] дәлелденген тәжірибесін қолдана отырып, жаттығу жұмыстары алынып 

отырды. Оқушылардың  нәтижелері әрбір жаттығудан кейін  өсіп отырды.  

Зерттеу соңында зерттеу тобындағы білім алушылар емтихан жұмыстарын 

жоғары деңгейде жаза алды, тақырыпты өздігінен меңгеру дағдысы дамыды, сын 

тұрғысынан ойлау дағдысы дамыды, білімін өзге пәндерде қолдана алатын болды. 

Әрбір зерттеу жұмысында кедергілер орын алатыны белгілі. Математиканы 

оқушылардың таңдау пәндерімен кіріктіре отырып тапсырмалар құрастыру 

мұғалімнен өзге пәндерден қосымша іздену мен тапсырмалар құрастыруға 

уақытты көп талап етеді. 

Болашақта сабақтарымда осы сипаттағы қолданбалы бағыттағы 

тапсырмаларға көбірек уақыт бөліп, уақытты тиімді қолдануды дағдыға 

айналдыру керек. Алдағы уақытта өзге сыныптарыма осы тақырыпты қосарланған 

сабақтарда қарастырып, зерттеу сабағын жасап көремін. Туындаған кедергілерді 

жою мақсатында өзге пән мұғалімдерімен бірлесе отырып сабақты зерттеуді (LS) 
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жүргіземін. Өз сыныптарыма саралап оқытудың өзге қағидалары қалай әсер 

ететіндігін білу мақсатында кеңінен зерттеу жұмыстарын жүргізіп, сапалы 

нәтижелерге қол жеткіземін. 
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Аңдатпа 

Мақалада «Action research» аясындағы зерттеулердің нәтижелері туралы баяндалған. Авторлар 

тарих және биология пәндеріндегі оқушылардың жоғары деңгейлі  дағдыларын дамыту үшін 

ситуациялық тапсырмалардың маңыздылығын ашып көрсетеді. Басты назарды ситуациялық 

тапсырмаларды құрастыру алгоритміне аударады. Сонымен қатар мақалада осындай 

тапсырмалардың оқушыларды мектеп білімінің өмірлік идеялармен өзара тығыз байланысты 

екенін түсінуге дайындайтынына дәлел болатын зерттеу нәтижелері енгізілген. 

 

Аннотация 

В статье освещаются результаты исследования в области «Action research». Авторы раскрывают 

значимость ситуационных заданий для развития у учащихся навыков высокого порядка на уроках 

биологии и истории. Особое внимание обращается на алгоритм составления ситуационных задач. В 

статье приведены результаты исследования, которые показали, что использование ситуационных 

задач на уроках подготовит учащихся к осознанию взаимосвязи школьных знаний и их жизненных 

представлений. 

 

Abstract 

The article highlights the results in the field of «Action research». The authors reveal the importance of 

situational tasks for the development of students’ high-order skills on biology and history lessons. Emphasis 

is paid to the algorithm for compiling situational tasks. The article presents the results of the study, which 

have showed that the use of situational tasks in the classroom will prepare students to be aware of the 

relationship of school knowledge with their life views. 

 

В ходе своей профессиональной деятельности мы обратили внимание, что 

большинство учащихся затрудняются применять полученные на уроках знания и 

навыки в жизненных ситуациях. И мы задумались, каким образом подготовить 

учащихся к осознанию взаимосвязи школьных знаний с их жизненными 

представлениями?  

Авторы книги «Конструирование ситуационных задач для оценки 

компетентности учащихся» Акулова Ф.Б., Писарева С.А., Пискунова Е.В. 
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отмечают, что «навыки высокого порядка развивают компетентность учащихся в 

решении реальных проблем и задач, возникающих в жизненных ситуациях. 

Сформированная компетентность может быть только в процессе решения 

проблем повседневной жизни, и в этом плане огромным потенциалом обладают 

ситуационные задачи… Эффективность применения ситуационных задач 

обусловлена возможностью интегрирования знаний разных предметов. В целом 

появляется возможность привлечь учащихся «к активному разрешению учебных 

проблем, тождественных реальным, жизненным, позволяет школьнику овладеть 

умениями быстро ориентироваться в разнообразной информации, самостоятельно 

и быстро отыскивать необходимые для решения проблем сведения и, наконец, 

научиться активно и творчески пользоваться своими знаниями» [1, 51]. 

Применяя на уроках задачи и ситуации различной сложности, мы развиваем 

у учащихся навыки высокого порядка, способствующие подготовке их к 

самостоятельной жизни. И поэтому основной вопрос нашего исследования: как 

навыки высокого порядка помогут учащимся в решении жизненных задач? 

В ходе исследования были использованы следующие методы: анкетирование 

учащихся, диагностика, наблюдение.  

В качестве экспериментальных групп выступили ученики 9-х классов, 

которые обладают определенными возрастными особенностями, такими как 

сравнительно высокая мотивация к учебе, и на достаточном уровне 

сформированы и развиты умения и навыки.  

При разработке ситуационных задач мы использовали конструктор 

Ильюшина Л.С., который позволяет без затруднений составить ситуационную 

задачу. Разрабатывая ситуационные задачи, мы учитывали взаимосвязь 

содержания предмета с реальными социальными и биологическими процессами. 

Для эффективной организации учебно-познавательной деятельности учащихся 

мы провели диагностику уровня cформированности качеств учащихся, 

разработанную профессором М.И. Шиловой.  

  
Диаграмма 1. Уровень сформированности качеств учащихся 

 

 
 

Диагностика показала определенные результаты. 

У учащихся 9-го класса высокий уровень развития такого качества, как 

чувство собственного достоинства. Средний уровень развития качеств: 
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коммуникативность и информированность. Низкий уровень сформированности 

следующих качеств: успешность, критическое мышление, организованность, 

адаптированность и целеустремленность в самоопределении. 

При планировании уроков мы стремились преподнести учебный материал 

так, чтобы ученики не только могли развить личностные качества, но и показать 

учащимся, каким образом полученные ими знания можно использовать в 

повседневной жизни. Примерно 65% уроков истории и биологии были 

спланированы с использованием ситуационных задач. 

Ниже представлены примеры ситуационных заданий в 9-м классе по 

предметам биология и история. 

 
Таблица 1. Пример ситуационной задачи по истории 

Тема урока: Какие исторические события первой половины ХХ века сформировали 

новые направления в искусстве и философии? 

Цели обучения:  

9.2.2.1 – описывать основные течения в искусстве XIX века – начале XX века 

(модернизм, символизм, реализм, авангардизм); 

9.2.2.2 – анализировать влияние массовой культуры (кинематограф, радио) на духовное 

развитие общества в первой половине ХХ века; 

9.2.3.1 – анализировать исторические предпосылки формирования философских 

направлений первой половины ХХ века (прагматизм, неопозитивизм, экзистенциализм). 

Ситуационная задача 

Прогресс в искусстве или упадок? Массовая культура – негативна или позитивна? Каким 

образом, знания, приобретенные в школе, ты можешь применить для ответа на такой вопрос? 

Навыки Задания 

Знание Составьте список понятий, касающихся темы текста.  

Понимание Покажите связи, которые, на ваш взгляд, существуют между 

политическим строем и положением культуры в стране.  

Применение Сравните основные идеи и ценности постмодернизма с 

собственным видением мира и системой ценностей, а затем определите 

сходство и различие ваших убеждений. 

Анализ Проанализируйте текст. По вашему мнению, в чем автор 

усматривает опасность массовой культуры для человечества? Ответ 

аргументируйте, опираясь на содержание источника. 

Примечание: учащимся предоставляется теоретический материал по данной теме. 

 

 
Таблица 2. Пример ситуационной задачи по истории 

 

Тема урока: Менструальный цикл и роль гормонов эстрогена и прогестерона. 

Цель обучения: 9.2.1.3 – описывать менструальный цикл и роль гормонов эстрогена и 

прогестерона. 

Ситуационная задача: «Могут ли женщины думать, как мужчины?» 

По мнению ученых, во время менструации женщина может начать думать, как 

мужчина. Объясните данное явление. 
 

Навыки Задания 

Знание Составьте список гормонов, участвующих в менструальном цикле. 

Понимание Покажите связи между гормонами и изменениями яйцеклетки во 

время менструального цикла. Результаты оформите в виде схемы.  
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Применение Постройте график, который показывает уровень каждого гормона 

во время менструального цикла. 

Анализ Раскройте особенности действия каждого гормона во время 

менструального цикла. 

Синтез Изложите свое мнение, почему во время менструации женщина 

может начать думать, как мужчина?  

Оценка Оцените возможности зачатия ребенка на каждом этапе 

менструального цикла. 

 

В конце каждой четверти проводилось анкетирование, результаты которого 

представлены ниже. 

 
Диаграмма 2. Нравится ли вам решать ситуационные задачи? 

 

 
 

Результаты анкетирования в течение трех четвертей показали растущий 

интерес учащихся к решению ситуационных задач. По итогам третьей четверти 

было выявлено, что 58% учащимся нравится решать ситуационные задания, 32% 

– иногда, и 10% – не нравится решать подобные задачи. 

 
Диаграмма 3. Выбор учащимися навыка 

 
На следующий вопрос анкеты: «На какой навык вы чаще всего выбираете 

задания?» – ответы были неоднозначными, если в первой и второй четверти 61% 

учащихся выбирали задание на применение, и 3 человека – на навыки высокого 

порядка, то в III четверти – 11 учащихся, это 23% выбирали задания на развитие 

навыков высокого порядка (анализ, синтез и оценка). 
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Диаграмма 4. Отношение учащихся к решению ситуационных задач 

 

 
Если в первой четверти учащимся была необходима поддержка учителя, то 

в III четверти к помощи прибегали только 15%. С каждой четвертью процент 

учащихся, которым не требуется помощь учителя, увеличилась с 58 до 84%. 

 
Диаграмма 5. Значение ситуационных задач 

 

 
На вопрос «Помогли ли вам ситуационные задачи в решении жизненных 

проблем?» – 76% учащихся ответили «да» и пояснили свой выбор: 

 Когда у меня возникает проблема, я стараюсь найти не одно решение, а 

несколько и выбрать оптимальный путь решения проблемы. 

 Учусь анализировать информацию, понимать причины произошедшего.  

 Я научилась рассматривать ситуацию с разных сторон, в конечном итоге 

находя подходящее решение. 

 Я научился спокойно реагировать на большой объем информации, 

анализировать ее и научился делать выбор из множества предлагаемых вариантов. 

На выходе также была проведена диагностика уровня cформированности 

качеств учащихся. Результаты диагностики показали: 

У учащихся 9-го класса высокий уровень развития таких качеств, как чувство 

собственного достоинства, коммуникативность. Средний уровень развития таких 

качеств, как организованность и информированность, целеустремленность в 

самоопределении, критическое мышление. Низкий уровень сформированности 

следующих качеств: успешность и адаптированность.  
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В конце исследования мы пришли к следующим выводам. 

Применение ситуационных задач на уроках биологии и истории влияет на 

развитие навыков высокого порядка. Ситуационные задачи развивают навыки 

высоко порядка, которые необходимы в повседневной жизни. Через решение 

ситуационных задач происходит всестороннее развитие личности учащегося, его 

компетентности. Данный вид задач обладает специфической чертой, так как 

предполагает множественность допустимых решений. То есть при выполнении 

этих заданий у учащихся будут самостоятельно выработаны разного рода 

решения. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада оқушылардың топтық, жұптық және жеке қалыптастырушы бағалауда, сындарлы 

кері байланыс беруде проактивті болудың қаншалықты тиімді екендігін анықтау барысында 

жүргізілген зерттеу жұмысының нәтижелері зерделенеді. Мақсаты 24 белсенді картаны сабақта 
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тәжірибеде қолдану арқылы 9-сынып оқушыларының қазақ тілі мен әдебиеті пәнінде бағалау 

мәдениетін арттыру. Зерттеуде талқылау және әңгімелеу, сауалнама жүргізу, зерделеу, сандық және 

сапалық деректерді өңдеу әдістері қолданылған. Зерттеу нәтижесі оқушылардың білім сапасының 

артқанын көрсетті.  

 
Аннотация 

В данной статье рассматриваются результаты исследования, проведенного при определении 

эффективности проактивной деятельности в групповых, парных и индивидуальных формативных 

оцениваниях учащихся. Целью является повышение культуры оценивания у учащихся 9 классов 

на уроках казахского языка и литературы с использованием 24 проактивных карт. В исследовании 

использовались такие методы, как обсуждение, проведение опроса, обработка количественных и 

качественных данных. В ходе исследвания выяснилоь насколько важно быть проактивным в 

формативном оценивании. Результат исследования показало повышение качество  знании у 

учащихся.  

 
Abstract 

This article discusses the results of a study conducted in determining the effectiveness of proactive activities 

in-group, pair and individual formative assessments of students. The goal is to increase the grading culture 

of students in grades 9 in the Kazakh language and literature lessons using 24 proactive cards. The study 

used methods such as discussion, conducting a survey, processing quantitative and qualitative data. The 

study found out how important it is to be proactive in formative assessment. The result of the study showed 

an increase in the quality of knowledge among students. 

 

ХХІ ғасырда жаһандану кезінде өмір жастарға өз талаптарын қоюда. 

Жаһандану үдерісінің басты талаптары  құзіреттіліктер мен қалыптасқан 

дағдылар. Әлемдегі болып жатқан саяси, экономикалық өзгерістер 

тұрақтылықтың болмайтынын көрсетеді. Еңбек нарығында өмір талаптарына сай 

болу үшін қалыптасқан дағдыларды тиімді қолдану табысты өмірдің кепілі болып 

табылады.  Оқыту мен оқудың табысты болуы болашақта оқушының өз-өзіне 

сенімді, табысты болуына ықпал етеді. Оқушының функционалды сауаттылығын 

дамыту арқылы қалыптастыру оқытудың ең маңызды масаттарының бірі. 

Рефлексивті педагогиканың негізін қалаушы британдық ғалым М.Уоллес: 

«Мұғалімнің  кәсіби өсуінің  қайнаркөзі тәжірбие, өйткені ол құрылымды талдау 

жүргізудің объектісі болып табылады: кері байланыс жасалмаған жүргізілген 

тәжірбие өнімсіз болып біртіндеп мұғалімнің тоқырауына алып келеді», - дейді.[1]  

Қалыптастырушы бағалау, тиімді кері байланыс – күнделікті сабақта жүзеге 

асатын, білім мен дағдыны қалыптастыру деңгейін анықтайтын, оқушының білім 

алуын үнемі бақылап отыратын мақсатқа бағытталған үздіксіз үдеріс. 

Қалыптастырушы бағалау білім беру үдерісінде оқушы мен мұғалімнің 

арасындағы өзара тығыз байланысты қалыптастырады. Бұл үдеріс оқушылардың 

жаңа материалды меңгеруде тапсырмаларды қаншалықты дұрыс 

орындағандығын анықтауға және оқытудағы мақсаттар мен міндеттерге қол 

жеткізуге, дағдыларды қалыптастыруға мүмкіндік туғызады.   

Қалыптастырушы бағалауды қолдануда мұғалім мен оқушының, оқушы мен 

оқушының, оқушы мен мұғалімнің арасындағы кері байланыс нығаяды. Оқушы 

өзін және өзгені бақылап, өзінің және өзгенің нәтижелерін өзі, өзара жұптық, 

топтық бағалау арқылы жүзеге асырады. 

Александер (2001) сыныптағы бағалауды тек қана техникалық тәсіл 

еместігін басып айтады. Мұғалімдердің жазбаша немесе ауызша түрде баға қою 

арқылы бағалайтынын сөз етеді. Сондай-ақ мұғалімдер қолданатын кез келген 
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нысанның артында тек қана обьективті немесе жеткілікті дәрежеде объективті 

емес нормалар, стандарттар ғана емес, баланың дамуы, оқуы мен ынтасы туралы 

түсінік, сонымен қатар өзін-өзі бағалау, қабілеттілік және күш-жігер сияқты 

ұғымдарға қатысты құндылықтардың жататынын алға тартады.  

Сабақты жоспарлау барысында күтілетін нәтижелерді анықтау, білім 

алушылардың оқу нәтижесіне жетудегі әрекетін жоспарлау және жүзеге асыру, 

оқушылардың оқу нәтижесіне сындарлы кері байланыстың көмегі арқылы қол 

жеткізуін ұйымдастыру алгоритімін Ресей ғалымдары И.С. Фишман мен               

Г.Б. Голуб ұсынады[4, 45].  Сондықтан сабақ үдерісінде сабақты жоспарлау мен 

ұйымдастыру бөлімдерінде оқу нәтижесіне жетудегі әрекеттерді ұтымды 

жоспарлап әрі оны жүзеге асырып қана қоймай, сонымен қатар сындарлы кері 

байланыстың болуы аса маңызды екені белгілі.  

 Белсенді оқушы болу – өзіндік құндылықтарын ескере отырып, қойылған 

мақсаттарды жүзеге асыратын, түрлі жағдайларға қарамастан, өзінің қарым-

қатынастық ұстанымдарына сәйкес әрекет ете білетін оқушы. Оқушының өзге 

оқушыдан ерекешеленуі – ол оның өзіне тән мінез-құлқындағы, іс-әрекетіндегі, 

көзқарасындағы ерекшелігімен даралануы. Сондықтан әр сабақта оқушының 

ерекшеленуі әрі даралануы проактивті болумен тығыз байланысты. Оқушы 

проактивті болу арқылы өзіндік білім деңгейін жоғарылата алады.  

Зерттеу жұмысы оқушылардың қалыптастырушы бағалауда үнемі үдерісте 

бола отырып, өзінің белсенділігін арттыра алатынына бағытталды. Зерттеу 

жұмысын бастамас бұрын,  тақырыптың өзектілігі, яғни қалыптастырушы бағалау 

– білім беру үдерісінде өте өзекті мәселелердің бірі екені анықталды. Сондықтан 

сабақ үдерсінде проактивті карталарды қолдану арқылы оқушылардың бағалау 

мәдениетін арттыру маңызды болып саналды. Әрі қарай зерттеуіміздің 

«Қалыптастырушы бағалауда оқушыларды өзара сындарлы кері байланыс беруге, 

өзара шынайы бағалауға дағдыландыру» деген мақсаты қойылды. «Неліктен өзара 

топтық, жұптық, жеке жұмыстарда  оқушылардың бірін-бірі бағалауында кері 

байланыс пен бағалау дескрипторларына аса мән бермейді?» деген зерттеу сұрағы 

айқындалды. Зерттеу аясында сауалнама, интервью, бақылау т.б. әдіснамалар 

қолданылды.  

Зерттеуге алынған орыс, қазақ сыныптарына (9Т1, 9Т2) арнайы күтілетін 

нәтижелер мен бағалау критерийлері нақтылығының маңыздылығы түсіндірілді. 

Біздің тараптан сыныптағы оқушылардың топтық, жұптық, жеке жұмыста бір-

бірімен белсенді қарым-қатынасты орнату жүзеге асырылды. Мұғалім-оқушы, 

оқушы-оқушы, оқушы-мұғалім арасындағы тиімді кері байланыстың берілуі 

үнемі жіті назарда болып, қамтамасыз етілді. Оқушылардың өзін-өзі оқыту 

үдерісіне қатысуына ықпал етілді. Оқушының толыққанды өз білімін құрастыра 

алушы тұлға ретінде қалыптасуына жағдай жасалды.  

Қалыптастырушы бағалау білім беру үдерісінде өте өзекті мәселелердің бірі 

болып табылады. Проактивті карталарды қолданбас бұрын оқушылардың бірін-

бірі, өзара топтық, жұптық бағалауда  кері байланыстың дескрипторларға аса мән 

бермейтіндері, кері байланыс беруде нақтылыққа назар аудармайтындары көрініс 

табатын. Мәселені шешу үшін күнделікті сабақты жоспарлау тәжірибесінде 

«Қалыптастырушы\  бағалауда проактивті болу» оқу-әдістемелік құралы кеңінен 
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пайдаланылды. Осы оқу-әдістемелік құралы арқылы оушылардың 

қалыптастырушы бағалауда өздерін еркін әрі сенімді бағалау ұсына алуымен 

қатар нақтылық пен кері байланыстарының сапалы болуына ықпал етілгені 

байқалды. Жоспарлау барысында оқушылардың оқу қажеттілігі,  жас ерекшелігі, 

қабілеттері ескеріле отырып, проактивті картаның түрі  сұрыпталып алынып 

отырды.  

Проактивті карта – қалыптастырушы бағалау стратегияларына ерекше назар 

аударып, сабақты жоспарлау мен жүргізудің әдістемелік құралы. Проактивті 

карта бойынша сабақты жоспарлау мен одан күтілетін нәтиже нақты 

психологиялық дайындықты қалыптастырады. Проактивті карталарды қысқа 

мерзімде әрі жылдам қолдануда ешқандай тиімділік жоқ. Проактивті карталарды 

ұзақ мерзімде, яғни бір оқу жылының көлемінде қолдану оң нәтижеге алып келеді. 

Проактивті карта екі бөлімнен тұрады: «сабақты жоспарлау бөлімі» және 

«сабақты ұйымдастыру бөлімі», яғни 24 сабаққа негізделген. Проактивті 

картаның өзіне тән қағидалары бар, сол қағидаларға сүйене отырып, зерттеу 

барысында сабақтар жоспарланып, әдістер тиімді қолданылды. Сабақты 

жоспарлауда 24 проактивті карта 5 стратегия негізімен қатар қолданыс тауып 

отырды. 

Мәселе анықталып, зерттеу «Қалыптастырушы бағалауда оқушылардың 

ағымдағы оқу көрсеткішінің сапасын проактивті карталар арқылы арттыру» 

тақырыбында жүйелі жүргізілді. Зерттеу 2018–2019 оқу жылының қыркүйек 

айынан басталып, сәуір айына дейін жүргізілді. Зерттеу нысаны ретінде 9 (Т1,Т2) 

сыныптары алынды. Кіру сауалнамасына қатысқан 63 оқушының 28% өзара 

бағалауда қанағаттанбайтындығы анықталды. Осының нәтижесінде 24 проактивті 

карта сабақ жоспарлаудың барлық кезеңінде үнемі қолданылды. Оқушылардың 

нәтижесін жақсартуға арналған бақылау парағы көрсеткішінің талдауы бұл 

проактивті картаның тиімді екенінің дәлелі бола алды. Оқушыларға ұнаған 

проактивті карталар бір емес, бірнеше сабақ тізбегінде қолданылды. Соның 

нәтижесінде «Сындарлы диалог», «Екіжақты күнделік», «9 ромб», «3х2», «Блум 

текшесі», «ПОПС формуласы», «Инспектор», «Екі жұлдыз, бір тілек», «Өзін-өзі 

бағалау кеңестері», «Данышпан үкілер», «Сұрағым бар», «Пирамида», «Идеялар 

қоржыны», «Табу және түсіндіру» [5] сынды белсенді әдістер қалыптастырушы 

бағалауда өзіндік тиімділігінің жоғары екенін көрсете алды.  

Нәтижесінде қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен проактивті карталардың 

белсенді әдістері кіріктірілген сабақтар жоспарының топтамасы жинақталды, 

оқушылардың «Бандураның «өзіндік тиімділігі», яғни «олардың қолынан келген 

менің де қолымнан келеді» деген өз-өзіне деген сенімділігінің әрі қарай арта 

түскендігі анықталды. Оқушылардың  білім сапасының нәтижесі тілдік дағдылар 

бойынша    1-тоқсанда  9Т1 сыныптарында 87%, 2-тоқсанда 89,2%, 3-тоқсанда 92,8 

% көрсетті. Ал 9 Т2 сыныбында 1-тоқсанда 78,4%, 2-тоқсанда 82,5%, 3-тоқсанда 

90% құрады.  

«Қалыптастырушы бағалауда проактивті болу қаншалықты маңызды?» 

деген сұрақтың шешімі  «Қалыптастырушы бағалауда оқушылардың ағымдағы 

оқу көрсеткішінің сапасын проактивті карталар арқылы арттыру» тақырыбында 9 
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Т1, 9Т2 сыныптарда зерттеле келе, оңтайлы табылды. Яғни проактивті карталар 

арқылы оқушының бағалау мәдениеті дамыды. Зерттеу сабақтары – осыған дәлел. 

 

 

Зерттеу нәтижесінде: 

 9-сынып оқушылары оқу мақсатына сүйене отырып, сабақтың негізгі 

мақсаттарын анықтап, күтілетін нәтижеге бағытталған өз әрекеттерін басқаруды 

үйренді. 

 Жоба аясында жүргізілген әрекет нәтижесі көрсеткендей, оқушылар өз 

білімін өзі құрастырушы және басқара алатын толыққанды қалыптасқан тұлға 

екенін дәлелдеді. 

 24 белсенді картаның әдістері кіріктірілген 24 сабақ жоспары әзірленді. 

 Оқушылардың ІІІ тоқсандағы білім сапасы І тоқсан нәтижесіне қарағанда 

12,5% артты. 

Қорытындылай келе, проактивті карталарды тәжірибеде қолдану – 

оқушылардың өзара тиімді кері байланыс ұсынуына, оқуға белсенді қатысуына, 

өзін-өзі және өзгені шынайы бағалауына, оқытуды түрлендіруге, өз оқуын қалай 

жетілдіру керектігін түсінуіне, өзара бағалай алуын қамтамасыз етуіне, өзара 

бағалау арқылы бірге оқитын оқушылармен бірлесе жұмыс жасай алуына оң 

ықпал етті. 
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Бастапқы кезеңде

Бағалау кезінде өзіңді-өзің әділ бағалайсың ба?

Сыныптастарыңның бағалауына көңілің толады ма?

Топтық жұмыста сенің жұмысың әрқашан бағаланады ма?

Дескрипторға сүйене отырып жұмыс жасаған тиімді ме?

Соңғы кезеңде

1 Бағалау кезінде өзіңді-өзің әділ бағалайсың ба?

2 Сыныптастарыңның бағалауына көңілің толады ма?

3 Топтық жұмыста сенің жұмысың әрқашан бағаланады ма?

4 Дескрипторға сүйене отырып жұмыс жасаған тиімді ме?
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ФИЗИКА ЖӘНЕ МАТЕМАТИКА САБАҚТАРЫНДА  

8 СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫН ЖҰМЫЛДЫРУДА  

 ОҚЫТУДЫҢ ОЙЫН ӘДІСТЕРІ ТИІМДІ МЕ 

 

Хамитова Л.Б., Атаниязова Ф.Б., Качнов В.А., Кадыров К.К.  

ХББ Назарбаев Зияткерлік мектебі, Ақтау қ. 

ҚАЗАҚСТАН 

 
Түйінді сөздер: оқу процесі, оқыту, ойын техникасы мен әдістері, уәждеме, оқушының қатысуы 

 

Ключевые слова: процесс обучения, преподавание, игровые приемы и методы, мотивация, 

вовлечение учащихся, познавательная активность 

 

Keywords: learning process, teaching, game techniques and methods, motivation, involvement of students, 

educational activity 

 
Аңдатпа 

Бұл мақалада математика және физика сабақтарында ойын әдістері мен оқыту әдістерін 

қолданудың тиімділігі туралы айтылады. Мақалада пәнге деген танымдық қызығушылықты 

дамытуға және студенттерден білім алуға ынталандыруға ықпал ететін ең перспективалы 

ойындарды анықтау бойынша зерттеу нәтижелері келтірілген. 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается вопрос об эффективности использования игровых приемов и 

методов обучения на уроках математики и физики. Статья знакомит с результатами исследования 

по выявлению наиболее перспективных игр, способствующих развитию познавательного интереса 

к предмету и мотивации к приобретению знаний у учащихся.  

 

Abstract 

This article addresses the issue of the effectiveness of the use of gaming techniques and teaching methods in 

mathematics and physics lessons. The article introduces the results of a study to identify the most promising 

games that contribute to the development of cognitive interest in the subject and motivation to acquire 

knowledge from students 

 

Педагогикалық тәжірибесінде әрбір  мұғалім оқуға деген ынтаның 

төмендеуіне  кездеседі. Сабақ және қызықтырмайтын тақырып,  мұғалімнің  

монотондылығы және біркелкі тапсырмалар оқушылардың назарын 

шашыратады.Сабаққа деген ынтасы, қызығушылығы, белсенділігі жоқ. 
Оқушылар математика мен физика  ойындар орын алмайтын қатаң және нақты 

ғылымдар деп санайды. Сандар, формулалар, теоремаларды дәлелдеу, 

аналитикалық және графикалық есептерді шешу және біркелкі жаттығулар 

оқушылардың  пәнге ғана емес, сонымен бірге оқу процесіне деген 

қызығушылықты төмендетуге апарады. 
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8–сынып оқушылары арасында жүргізілген сауалнама мектеп 

оқушыларының математика және физика сабақтарын ойын сәттерімен 

түрлендіруге деген ынтасын анықтады. Білім алушылардың  бұл шешімін түсінуге 

болады, сондықтан қазіргі уақытта бұл орта жастағы оқушылардың 

қажеттіліктері. Психологтердің пікірінше, ең қиын – орта мектеп жасында, онда 

жасөспірім ересектердің айтқандары мен істегендерінің бәріне сұрақ қоя 

бастайды. Бұл өз кезегінде оның оқу-тәрбие процесіне қатысуына және оқу 

үдерісіндегі үлгеріміне теріс әсер етеді. Педагогикалық практикадағы ұқсас 

проблемалар біздің зерттеу мақсатымызды анықтады. 

Зерттеу мақсаты – сабақта 8–сынып оқушыларының танымдық белсенділігін 

арттыру және оқушыға ойын әдістері мен тәсілдерін қолдана отырып оқуды 

қызыға отырып меңгеруге көмектесу. Осы мақсатқа жету үшін келесі міндеттер 

анықталды: 

1. Ойынның ең тиімді әдістері мен тәсілдерін анықтаңыз 

2. Нәтижелерге салыстырмалы талдау жүргізу. 

3. Ойынға негізделген оқыту әдістерін қолданудың артықшылықтары мен  

кемшіліктерін анықтау. 

 Тапсырмаларды шешу үшін келесі зерттеу әдістері қолданылды: 

1. Зерттеу мазмұнына байланысты әдебиеттерді теориялық талдау 

2. Оқушыларға алдын-ала дайындалған сұрақтар бойынша сауалнамаларды   

қолдану. 

3. Жеке оқушылармен сұхбат 

4. Сабақты горизонталь және вертикаль жоспарлау 

5. Оқу процесі барысында әріптестердің сабақтарын конструктивті кері  

байланысты қамтамасыз ету 

6. Студенттердің оқу іс-әрекетінің нәтижелерін талдау және зерттеу  

нәтижелерін статистикалық өңдеу. 

 Зерттеудің бірінші кезеңінде фокус-топ зерттеу тақырыбы бойынша 

тиісті әдебиеттерді талдап, сабақ барысында ойынның 4 түрін қолдануға шешім  

  қабылдады: 

1. АКТ ойындары 

2. Рөлдік ойын 

4. Интеллектуалды ойындар 

5. Логикалық  ойындары 

 Зерттеудің екінші кезеңінде әріптестермен бірге сабақты горизонталь 

және вертикаль жоспарлау жүргізілді. Әріптестердің сабақ жоспарлары 

қарастырылды, онда сыныптағы оқушылардың психологиялық ерекшеліктерін 

ескере отырып, сәйкес ойындар таңдалды. Әріптестерімен бірге бірнеше 

кіріктірілген сабақтар өткізу туралы шешім қабылданды. Біршама сабақтардан 

кейін  әріптестерімен алдын-ала дайындалған сұрақтар бойынша сауалнама 

жүргізіп,  оқушылармен сұхбат жүргізуді ұйғарды. 

Сауалнама нәтижелері: 
4. Сабақтың қай кезеңінде активити жүргізген тиімді? 

Сабақтың басында 50% 

Сабақтың ортасында 40% 

Сабақтың соңында 10% 
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5. Белсенді оқытудың қандай түрі сіздің ойыңызша сабақта қолданған тиімді 

болады? 

Рольдік ойындар 10% 

АКТ 50% 

Логикалық ойындар 20% 

Интеллектуалды ойындар 20% 

6. Белсенді оқытуды сабақта қаншалықты жиі орындаған дұрыс? 

Әр сабақта 65% 

Аптасына бір рет 30% 

Тоқсанда бір рет 5% 

 

Оқытылатын сыныптарда сабақтар негізінен‚ оқу кестесіне сәйкес‚ үшінші 

және алтыншы сабақ ретімен өтті. Сондықтан, кейде балалар осы кезде 

шаршайды. 

АКТ ойындарынан‚ біз негізінен‚ learningapps.org және create.kahoot.it 

сияқты ойын түрлерін қолдандық. Курс барысында сыныптарда  оқушылар 

арасында бәсекелестік орын алды, осыған байланысты кейбір оқушылардың 

көшбасшылық қасиеттері ашылды. Сондай-ақ, оқушылардың кері байланыс 

нәтижелері бойынша пәнге деген қызығушылықтары артты. Көптеген  оқушылар 

тақырыпты өте жоғары деңгейде меңгерді. 

Өткізгіштердің тізбектей және параллель жалғаулар  тақырыбын түсіндіре 

отырып, біз оқушыларды екі топқа бөлдік. Рөльдерді топтарға бөлу кезінде әр 

оқушы электр тізбегіндегі белгілі бір құрылғының жұмысын суреттеді, осылайша 

топтың қалған мүшелері бірге тізбек құрды. Осыдан кейін мұғалім сұлбаны 

тақтаға салып, топтардың  сұлбаны қаншалықты дұрыс құрғанын байқады. 

Басында оқушылар мәселенің мәнін дұрыс түсінбеді, сондықтан күрделі 

сұрақтардың көмегімен біз оларға берілген сұлба бойынша электр тізбегін құруға 

көмектестік. 

Кейін оқушылар ережелерді талқылап, өткізгіштердің  тізбектей және 

параллель  жалғауларындағы ток бағытын  түсінді. Келесі сабақтарда оқушылар 

өткізгіштердің тізбектей және параллель жалғаулары үшін Ом заңын қолдану 

арқылы күрделі мәселелерді шешудің жолдарын көрсетті. Бұл әдіс оқушыларға 

тақырыпты тез игеруге көмектесті. Сабақта осындай әдістерді қолдану 

оқушыларға әр бөлім бойынша жиынтық жұмыстарда жақсы нәтижелерге қол 

жеткізуге көмектесті. 

«Миллион кімге бұйырады?» ойыны барысында сайыс сұрақтары күрделене 

түсетіндей ұйымдастырылды және педагогиканың TRIZ элементтері қолданылды, 

осылайша  оқушыларға алған білімдерін ғана емес, сонымен қатар әртүрлі 

жағдайларда сыни ойлауды қолдануға мүмкіндік берді. Бұл ойын барысында 

оқушылар топтарға бөлініп, көшбасшының жетекшілігімен сұрақтарға жауап 

берді.  

Топтар арасында бәсекелестік орын алды. Нәтижесінде, қарастырылған 

тақырып негізінде әртүрлі деңгейдегі мәселелерді шешуде  оқушылардың 

қызығушылығы артты.Сабақта интеллектуалдық ойындар сияқты жұмыс түрін 

қолдану нәтижесінде мыналар анықталды:  
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Ерекшеліктері кемшіліктері 

1.Оқушылардың жұмыла қатысуы 

(бәсекелестік рух) 

2. Оқыту процесінде  алуан түрлі 

әдістер 

3.Оқушылардың комуникациясы 

4.Көшбасшылықты дамыту және 

қолдау 

5. Ақпараттың үлкен көлемі 

6.Өтілген тақырыптарды  бекітуге 

үлкен мүмкіндік 

7. Оқушыларды бағалау (топпен және 

жеке) 

8. Өзара оқыту 

9. Өзара бағалау  

1. Көп уақыт талап етеды (сабақтың тас уақыт 

өткізген жөн) 

2. Бағалау 

3. Көшбасшылық қабілеті және оқушылардың 

пән бойынша білім деңгейі төмендігі себепті 

тұйық болуы 

4. Дайындалуға көп уақыт талап етеді. 

 

Жалпы, интеллектуалды ойындарды жаратыылыстау-математикалық цикл 

сабақтарында қолдану тақырыпты зерттеуде жалпылама болуы керек деген 

қорытынды жасауға болады. Сонымен қатар мұндай ойындарда, дұрыс 

жоспарлаумен, алдыңғы сабақтардың сабақтастығы үздіксіз оқу процесін ізгілігін  

көрсете отырып жүзеге асырылады. 

Оқытудың бұл түрін өткізген кезде аудиториядағы барлық оқушыларды 

қамтылуына назар аударған жөн, сондықтан әр оқушы өзінің дағдылары мен 

танымдық іс-әрекетінің психикалық жағдайына қарамастан қатысады. 

Оқушыларды бағалау кезінде критерийлерді тұжырымдап, содан кейін 

оқушылармен талқылау керек, сол арқылы олар сабақта қол жеткізетін нақты 

мақсаттар қояды. Ең тиімді жұмыс түрі – шағын топтардағы жұмыс. Сөзсіз, 

оқушылардың жұмысын жеке ұйымдастыруға болады, бірақ сабаққа көп уақыт 

кетеді, ал жұмыста қабілетті оқушылар басым болады, бұл қабілеті аз 

оқушыларды «тұйық» болуға итермелеуі мүмкін, содан кейін ойын барысында 

белсенді оқушылар тобы мен «бақылаушылар» тобы құрылады.Бұл тармақтарды 

мұқият қадағалап, олардың пайда болуына жол бермеу керек, әйтпесе бұл жұмыс 

түрі тиімді болмайды. 

Оқытушы үшін сабақтағы ең маңызды міндет – оқушылардың оқу процесіне 

барынша қатысуына және оқушылардың жеке қабілеттерін дамытуға жағдай 

жасайтын жағымды орта қалыптастыру. Шынында да, оқушының жетістігі сабақ 

сапасына байланысты. Әрине‚ оқушы үлкен ынтамен  ғылымды меңгереді‚егер ол 

оқыту үдерісі қызықты өтетін болса. 

Зерттеу нәтижелерін талдай отырып, сабақтың әртүрлі кезеңдерінде ойын 

әдістерін қолдану жағымды өзіндік білім беру ортасын құрудың тиімді әдістерінің 

бірі деген қорытындыға келдік. Ойын әдістерімен таныстыра отырып, оқушылар: 

 ғылымға деген тұрақты қызығушылық дамуда; 

 тәуелсіз дамуда 

 қарым-қатынас дағдылары қалыптасады 

 оқуға деген ынтасын арттырады 

 жеке оқушылар  көшбасшылық дамуда 
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8–сынып оқушылары физика терминдерін түсінуге арналған тест ретінде 

Kahoot қосымшасын қолданудың практикалық пайдасын атап өтті. Қызықты 

түрде болғандықтан, сіз берілген материалды еске түсіріп, жинақтай аласыз. 

Оқушылар оқу жетістіктерін өзін-өзі бағалау процесіне белсенді қатысады. 

Kahoot нәтижелерін практикалық жұмысты  бастамас бұрын сараланған оқыту 

әдісін жүзеге асыру үшін қолдандым. Азғана ұпай жинаған оқушылар көп ұпай 

жинаған (жоғары-нашар) оқушылармен жұп немесе топ құрды. 

Оқушылардың рефлексиясында  қызығушылық рөлдік ойын болды. 

Сонымен, «Денелерді электрлендіру» тақырыбында оқушылар «Мәртебелі 

электрлендіру» тақырыбында соттық тыңдау ұйымдастырды. Импровизациялық 

отырыста‚ олар күнделікті өмірде, табиғатта және технологияда электрлендірудің 

оң және теріс көріністерін талқылады. Бұл әдіс оқушылардың зерттелген 

физикалық құбылыстардың физикалық мәні туралы түсініктерін бекітуге 

мүмкіндік берді. кінші жағынан, бұл әдіс барлық студенттің белсенділігін 

арттырып, барлығына оқу мақсатына мүмкіндігінше  жетеледі.  

«Бинго» және «Тарсия» дидактикалық ойындарын қолдану оқушыларға 

практикалық дағдыларды дамыту үшін маңызды  формулаларды, кестелерді, 

қажетті терминдерді жаттау дағдыларын дамытуға мүмкіндік берді.      

Сабақта дидактикалық ойындарды қолданудың тиімділігі өте зор, өйткені 

бұл әр оқушының оқуы мен ойлауының дербестігін дамытуға мүмкіндік берді. 

Мұны кейінірек сабақта ойын қолдану үшін материал құрастыру туралы 

бастаманы оқушылардың өздері ұсынғаны растады. Оқушылар сабақ барысында 

қолдану үшін әртүрлі ойын формаларының жинағын үлкен ынтамен үлестірді. 

Жоғарыда айтылғандарға сүйене отырып, сабақтың әртүрлі кезеңдерінде 

ойын формаларын қолдану, сонымен қатар‚үй тапсырмасы  көңілді өткізуге және 

бүкіл оқу процесін әрбір жеке оқушы үшінде жасауға мүмкіндік береді. 
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Аңдатпа 

Бұл жұмыста оқушылардың функционалдық сауаттылықтары мен зерттеушілік дағдыларын 

дамыту мақсатында оқу-әдістемелік кешендерді қолдану әдістерінің маңыздылығы 

қарастырылған. Нәтижелер ОӘҚ-дың рубрикаларының маңыздылығы оқушыларды тарту және 

жетістікке жеткізу тұрғысынан талқыланады. ОӘҚ мазмұны мен әр бөлімнің соңындағы 

тапсырмалар биологияда математикалық дағдыларды қолдану, жазу және оқу дағдыларын 

дамытуға ықпал етеді. Сонымен қатар оқу-әдістемелік кешендері мазмұны оқушылардың 

зерттеушілік дағдыларын дамытуға бағытталған. 

 

Аннотация 

В данной работе рассматривается значение использования учебно-методических комплексов в 

целях развития функциональной грамотности и исследовательских навыков у учащихся. 

Результаты обсуждаются с точки зрения значения разных рубрик УМК в вовлеченности и 

достижении успеха учащихся. Рубрики УМК и задания в конце каждого раздела способствуют 

развитию навыков письма, чтения и применения математических навыков в биологии. Кроме того, 

содержание УМК направлено на развитие исследовательских навыков у учащихся.    

 

Abstract 

In this paper, we are considering the importance of using educational and methodological complexes in 

order to develop literacy and research skills among students. The results are discussed in terms of the 

importance of the different sections of the teaching materials to improve students’ achievement. The content 

of the teaching materials and tasks at the end of each section contribute to the development of writing, 

reading and applying mathematical skills in biology. In addition, the content of the teaching materials is 

aimed at developing research skills in students.  
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Кіріспе 

Оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру – білім беру 

процесінің негізі болып табылады. Қазақстанда кеңестік кезеңнен кейінгі 

кеңістікте алғаш рет 2012-2016 жылдарға арналған функционалдық сауаттылықты 

дамытудың Ұлттық іс-қимыл жоспары дайындалды, онда оқушылардың 

құзыреттілік біліктерін, алған білімдерін шынайы өмірлік жағдаяттарда тиімді 

қолдана білу қабілеттерін дамыту көзделген [3, 3б]. 

Осыған орай биология пәнінен 7-9–сынып оқушыларына арналып жазылған 

оқулықтар мен мұғалімдерге арналған нұсқаулықтардың  мазмұны мен ондағы 

ұсынылған әртүрлі іс-әрекеттер түрлерін қамтыған рубрикалар оқушылардың 

сауаттылықтары мен зерттеушілік дағдыларын жан-жақты дамытуға, сонымен 

қатар функционалды, зерттеушілік, математикалық дағдыларын дамытуға, шет 

тілін игеруіне,  компьютерлік сауаттылығы мен ақпараттық сауаттылықты 

жетілдіруге бағытталған. Бұл ОӘК (оқу-әдістемелік кешен)–і оқушылардың  

жалпы сауаттылығы мен кездейсоқ жағдайда әрекет ете білу және 

коммуникативтік сауаттылығының дамуына да оң ықпал етеді.    

Ұсынылып отырған жұмыстың мақсаты: 

- оқушылардың дағдыларын дамытудағы білім беру ресурстарының 

мүмкіндіктерін қарастыру 

Міндеттері: 

- оқулықтар мен оқу кешендерін әзірлеу тәжірибесін жалпылау және тарату; 

- оқу бағдарламасын орындау және оны оқулықтарда көрсету; 

Биология пәні бойынша жазылған ОӘҚ жоғарыда айтылған 

сауаттылықтардың барлығының дамуын қамти отырып, оқушылардың әртүрлі 

бағытта зерттеу жүргізе білуін жетілдіруді көздейді. 

Негізгі бөлім 

PISA жобасындағы оқушылардың функционалдық сауаттылығын 

бағалаудың басымдықтары үш бағыт – оқу сауаттылығы, математикалық және 

табиғи сауаттылық болып табылады [2, 5 б].  

Функционалды сауаттылықтың негізгі индикаторлары: 

Жалпы сауаттылыққа шығарма, реферат жазу, калькуляторсыз есептей 

білу, сұрақтарға қиналыссыз жауап беру, сөйлемдер құрастыра білуді 

жатқызамыз. 

Компьютерлік сауаттылыққа интернет желілерінен ақпарат іздей білу, 

графикалық редакторларды қолдана білу, мәтінді жазу, өңдеуде электрондық 

кестелерді пайдалана білу жатады.    

Кездейсоқ жағдайда әрекет ете білу сауаттылыққа  зақымданған адамға 

алғашқы медициналық көмек көрсете алу, арнайы маманданған қызмет 

орындарына шұғыл жағдайда хабар беру, жеке басына қауіп төнген кезде өзін 

дұрыс ұстай білуді жатқызуға болады.    

Ақпараттық сауаттылық кітап, анықтама, энциклопедия сияқты көздерден 

тиісті ақпаратты таба білу, сызбалар мен нобайлар, графиктер, сандық және мәтін, 

мақала түріндегі ақпараттарды оқып түсіне алуды қамтиды.   
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Коммуникативтік сауаттылық топта жұмыстай алу, өзгелермен тіл табыса 

білу, өзгермелі жаңаша жағдаяттарға жылдам бейімделе білу, 

ұйымдастырушылық қабілетке бағытталған.   

Шет тілін игере алу сауаттылығы оқушылардың пән бойынша ағылшын 

тілінде оқуға дайындығы мен негізгі биологиялық терминологияны ағылшын 

тілінде меңгере білуге деген ұмтылыстарына байланысты қарастырылған [6]. 

Оқулықтардағы «Тілдік мақсаттар», «Қажетті сөзорамдары» және «Тірек 

сөздер» айдарлары оқушылардың академиялық тілін жетілдіру арқылы 

сауаттылығын арттыруға ықпал етеді. Оқулықта барлық жаңа термин сөздер 

қалың ғарыппен берілген. Сабақ барысында мұғалім оқушылардан жауап беруде 

осы тірек сөздерді қолдануы мен анықтамаларын сұрау арқылы академиялық тілді 

дамытады. Сонымен қатар тірек сөздерді оқушылардың кезекпен айтуы, немесе 

сыныптастарына сұрақ қоюы арқылы бекітуге болады. Барлық сөздермен таныс 

болғаннан соң мұғалім жаңа сөздерді қайталауға болады. Мысалы, «Менде 

эритроцит бар, кімде қандағы газдарды тасымалдаушы нәруыз бар» деген 

үлестірме карточканы алған бірінші оқушы сыныптастарына осы анықтаманы 

оқығанда қолында «Менде гемоглобин бар, кімде қанның иммунитетке жауапты 

жасушалары бар» деген карточкасы бар оқушы келіп тұрады. Себебі анықтама 

гемоглобинді сипаттайды. Осылайша сабақта өтілген барлық жаңа сөздердің 

анықтамаларын қайталап шығуға болады.   Бұл ғылыми терминдерді есте сақтап 

қолдана білу дағдыларын дамытуға ықпал етеді.  

Оқулықта ұсынылған зертханалық жұмыс, үлгілеу, сызбаға талдау жасау, 

тұжырымдамалық карта құру, кесте толтыру, графикке талдау жасау сияқты 

әртүрлі формадағы іс-әрекет  түрлері арқылы оқушылардың академиялық 

терминологияны қолдану, түрлі ақпарат көздерімен жұмыс жасау, тиісті 

ақпаратты таңдап алу, оны өңдеу, қорытынды жасау сияқты зерттеушілік 

дағдыларын жетілдірудегі маңызы зор. Сонымен қатар бұл тапсырмалардың 

әрқайсысын орындау, оқушылардың жұмыстарын бағалау жөніндегі мұғалімге 

арналған нұсқаулықтарда тапсырмаларды түрлендіру, олардың орындалу 

жолдары мен маңызы айқын көрсетілгені мұғалімнің  оқушылардың 

функционалдық сауаттылықтары мен зерттеушілік дағдыларын 

қалыптастырудың тиімді жолын таңдап қолдануды қамтамасыз етеді. 

Оқулықтағы «Сенің кезегің» айдары оқушылардың математикалық және 

жаратылыстану сауаттылықтарын арттыруға бағытталған тапсырмаларды 

қамтиды. Осы тапсырмалардың орындалуына байланысты нұсқаулықтар 

мұғалімге арналған нұсқаулықта берілген. «Күрделі тапсырма» айдарларында 

оқушылардың математика пәнінен алған білімдерін қолдануына бағытталған, 

график құру, кесте сызу және сызба, кесте түріндегі ақпараттарға талдау жасау 

сияқты математикалық сауаттылықтың дамуына әкелетін тапсырмалар енгізілген. 

Оқушылардың математикалық сауаттылығын пәнді оқып бастағаннан бастап 

біртіндеп күрделендіре дамыту орынды. Мысалы, 7–сыныпта графиктің түрлері, 

ең қарапайым графиктерді құру, айнымалылар жөніндегі алғашқы ақпараттарға 

байланысты тапсырмалар орындалса 8–сыныптан бастап айнымалыларды 

анықтау, бақыланатын айнымалыларды түсіндіру дағдыларына баса назар 

аударылады.  
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Мысалы, 9–сыныпта қанның құрамы мен қызметін қарастырған кезде 

эритроцит пен плазмадағы антиденелер мен антигендер жөнінде қосымша зерттеу 

жүргізу немесе қанның қызыл жасушасында жүрілуі мүмкін мутациялар туралы 

тереңірек оқып білу тапсырмасын беруге болады. 

Сонымен қатар оқулықтарда тақырып мазмұнын ашу, оқушылардың 

қызығушылықтарын оятуға бағытталған зерттеу жұмысының сызбасын қолдана 

отырып зерттеуді жоспарлап жүргізу сұралған немесе дайын нұсқаулықты 

қолдана отырып шағын тәжірибелер жасауды қамтыған және зертханалық 

жұмыстарды орындау арқылы оқушылардың практикалық дағдылары мен сын 

тұрғысынан ойлау, білімді қолдана отырып, қорытындылар жасай білу, зерттеуді 

жоспарлап жүргізу дағдыларын дамытатын «Зерттеу», «Зертханалық жұмыс» 

айдарлары бар. Зерттеу кезіндегі өзгерістерді анықтай отырып болжам жасау, 

қорытынды шығару дағдыларын дамытуға бағытталған тапсырма үлгілері де көп 

кездеседі. Бұндай  айдарлар арқылы оқушылардың зерттеушілік дағдылары 

қалыптасады. Мысалы, оқушылар зерттеу жұмыстарының соңында ұсынылған 

талқылау сұрақтарына жауап бере отырып оқушы қорытынды жасау, болжамды 

тексеріп оның расталуы немесе жоққа шығарылуының себептерін ұсына алады. 

Осы бағыттағы іс-әрекеттер оқушылардың алған білімдерін қолдана отырып  

теорияны практикада тексеріп өз бетінше қорытынды жасауына ықпал етеді. 

Зертханалық жұмыс барысында  жіберілуі мүмкін кемшіліктерді, оларды 

болдырмау жолдарын анықтау, алынған нәтижеге талдау жасап, оның өмірдегі 

қолданысын түсіндіру сияқты дағдылары жетілдіріледі. Жүргізген жұмысқа 

қатысты болжам құру, қажетті ақпарат көздерін пайдалана отырып теорияны 

практикада қолдану, тиісті ресурсты тауып таңдап алу дағдыларын дамыту үшін 

оқушыларға әртүрлі тереңдетілген ізденіс жүргізуді ұсыну дұрыс. 

Әрбір тарау және тақырыптың басында ұсынылған «Жағдаяттық сұрақтар», 

«Талқылау» айдарларында ұсынылған сұрақтар арқылы оқушылардың сын 

тұрғысынан ойлуы дамиды. Онда өмірлік жағдаяттармен байланысты ақпараттар 

берілген. Бұл оқушылардың білімді өзгерген жағдайда қолдана білу 

дағдыларының дамуына ықпал етеді. Оқулықтарда оқушылардың өз біліміне 

сүйене отырып әртүрлі өмірлік жағдаяттарға талдау жасау, болжам ұсыну 

дағдыларын жетілдіретін  тапсырмаларда жеткілікті. Мысалы, дайын 

монограмманы пайдалана отырып, салмақ пен бойдың сәйкестігін анықтау 

тапсырмасы арқылы оқушылар өздеріндегі артық салмақтың болуын тексере 

алады. Жоғарыдағы айдарлардың сабақ барысында жүзеге асырылу жолдары мен 

жауап үлгілері мұғалімге арналған нұсқаулықта  толығымен сипатталған. Бұл 

мұғалімнің қойылған сұрақты әрі қарай жетілдіріп, тереңдете білу, оқушылардың 

қызығушылығын ояту, бағыт беру тақырыптың өзектілігін ашу сияқты 

бағыттарда кеңінен қолдана отырып оқушылардың ғылыми сауаттылығын аша 

білуіне қолайлы. 

Оқулықтарда берілген «Биология біздің өмірімізде» айдары оқушылардың 

пән бойынша алған білімдерін өмірде қолдана білу, болашақ мамандықтардың 

қыр сырын білу, белгілі бағыттарда зерттеу жүргізіп оның нәтижесіне талдау 

жасай білу дағдыларын дамытуды көздейді. Осындай айдарлар оқушылардың пән 

бойынша алған білімдері мен оқу барысында дамытылған дағдыларына сүйене 
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отырып жаңалық ашу, болашақ мамандығын таңдау, әртүрлі жергілікті және 

жаһандық деңгейлердегі мәсілелердің шешімін таба білуге итермелейді. Сонымен 

қатар оқушылардың әртүрлі ғылыми зерттеулер кезінде компьютерлік 

технологияны кеңінен қолдана білуін дамытуға бағытталған тапсырмаларда 

жеткілікті. 9–10 сынып оқулықтарында кейбір тапсырмалар ағылшын тілінде 

берілген. Бұл оқушылардың биологияны ағылшын тілінде оқуына дайындалуға 

көмектеседі. 

Әрбір тараудың соңындағы «Біліміңді тексер» айдары оқушылардың өз 

деңгейлерін анықтауы, оқу дағдыларын жетілдіруіне көмектеседі. Оқулықтарда 

ұсынылған PISA үлгісіндегі тапсырмалар оқушылардың халықаралық зерттеуге 

дайын болуына ықпал етеді. 7–8 сынып оқулықтарындағы тапсырмаларға 

қарағанда 9–10–сынып оқулықтарындағы тапсырмалар оқушылардың сыртқы 

жиынтық бағалау тапсырмаларының үлгісінде құрылып, оқушылардың білім 

сапасын көтеруге, негізгі мектеп бітіру емтихандарында жетістіктерге жетуіне 

көмектеседі. Мұғалімге арналған нұсқаулықта әр тапсырмалардың орындалуы, 

оқушылар жауаптарының бағалану жолдары туралы жан-жақты сипатталып, 

барлық мүмкіндіктер қарастырылған. Бұл мұғалімге оқушылардың сауаттылығын 

арттыру мен зерттеушілік дағдыларын дамытуға көмектеседі. 

Сонымен қатар оқулықпен қоса мұғалімдерге арналған нұсқаулықтардың 

жазылуының оқытуды сапаландыра түсудегі маңызы зор. Себебі ондағы әрбір 

тақырыпты меңгеруге байланысты әдістемелік нұсқаулықтар  мұғалімнің оқу 

бағдарламасының толыққанды жүзеге асыра білуіне жол ашады. Нұсқаулықтарда 

тақырыпты меңгерту жолдарымен қоса оқу бағдарламасының мазмұны мен 

оқытылу тереңдігі айқындалған. Бұл пән мұғалімдерінің барлық оқушыны бірдей 

деңгейде дайындауын қамтамасыз ете отырып, олардың сыртқы жиынтық бағалау 

емтихандарына дайындаудың сапасын арттырады. 

Биология пәні бойынша ұсынылып отырған ОӘК пән бойынша оқу 

бағдарламасының жүзеге асырылуын жан-жақты қамти отырып, оқушылардың 

функционалды сауаттылықтары мен зерттеушілік дағдыларының дамытылуына 

әкелетін бірден-бір сапалы әрі жинақы құрал болып табылады. 
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КАК ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ КОМПРЕССИИ ТЕКСТА 

СПОСОБСТВУЕТ РАЗВИТИЮ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ 7-го КЛАССА? 
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КАЗАХСТАН 

 
Түйінді сөздер: мәтінді қысқарту, оқу сауаттылығы, функционалдық сауаттылық, негізгі және 

қосымша ақпарат, мәтінді ақпараттық өңдеу 

 

Ключевые слова: приемы компрессии текста, читательская грамотность, функциональная 

грамотность, главная и второстепенная информация, информационная переработка текста 

 

Keywords: text compression techniques, reading literacy, functional literacy, main and secondary 

information, information processing of the text 

 

Аңдатпа: 

Мәтінді компрессиялау тәсілдері оқушыларға коммуникативтік мақсаттарға сәйкес қажетті 

ақпаратты алу, іріктеу, түрлендіру мақсатында тілдік дағдыларды нақты уақытта пайдалануға 

көмектеседі. PISA зерттеулерінің ықпалымен бүгінгі күні Қазақстанда «функционалдық 

сауаттылық» және «оқу сауаттылығы» ұғымдары, сондай-ақ негізгі мектеп оқушысының әртүрлі 

түрдегі мәтіндерді оқу және түсіну саласындағы іскерліктеріне қойылатын талаптар нақты 

тұжырымдалған. Ғалымдардың айтуынша, оқушының үлгеріміне 200-ге жуық фактор әсер етеді. 

Негізгі оқу дағдысы үлгерімге әлдеқайда күшті әсер етеді. Оқу сауаттылығын дамыту бойынша 

тапсырмалар тұтас және қарапайым мәтіндерді түсінуге, әр түрлі мәтіндердің негізінде ауызша 

сөйлеуді және жазылым тапсырмаларын құрудағы іскерліктер мен дағдыларды қалыптастыруға 

бағытталған. Кері байланыс оқушылардың оқу сауаттылығының дамуына қызығушылық 

танытатынын, оқудың түрлерін (сканерлеу, таныстыру) меңгерудің маңыздылығын түсінетінін 

көрсетеді. Осы зерттеудің нәтижесі оқушылардың мәтінді ақпараттық өңдеу дағдыларын дамыту, 

компрессия тәсілдерін меңгеру, басты және екінші дәрежелі ойды ажырату, мәтінде белгілі және 

белгісіз мәліметті дифференция лау, ақпаратты жинақтау және тарату дағдылары болып табылады. 

Аталған дағдылар орыс тілі бойынша бағдарламаны табысты меңгеруге, оқушылардың оқу 

сауаттылығын дамытуға ықпал етеді, бұл функционалдық сауаттылықтың құрамдас бөлігі болып 

табылады. 

 

Аннотация: 

Изучение приемов компрессии текста поможет учащимся использовать языковые навыки в 

реальное время с целью получения, отбора, преобразования и передачи необходимой информации в 

соответствии с коммуникативными целями. Под влиянием исследований PISA сегодня в Казахстане 

чётко сформулированы понятия «функциональная грамотность» и «грамотность чтения», а также 

требования к умениям ученика основной школы в области чтения и осмысления текстов разного 

вида. Как установили ученые, на успеваемость ученика влияет около 200 факторов. Основной – это 

навык чтения, который гораздо сильнее влияет на успеваемость, чем все вместе взятые. Задания по 

развитию читательской грамотности были направлены на понимание сплошных и несплошных 

текстов, формирование умений и навыков в построении устного высказывания и письменных 
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ответов на основе различных видов текстов. Обратная связь показывает, что ученики 

заинтересованы в развитии читательской грамотности, понимают важность владения различными 

видами чтения: изучающее, сканирующее, ознакомительное… Результатом данного исследования 

является развитие у учащихся навыков информационной переработки текста, владение приемами 

компрессии, умение выделять главное и второстепенное, дифференцировать известное и 

неизвестное в тексте, навыки свертывания и развертывания информации. Все это способствует 

успешному усвоению программы по русскому языку, развитию грамотности чтения учащихся, что 

является составной частью функциональной грамотности. 

 

Abstract: 

Learning the techniques of text compression will help students use language skills in real time in order to 

obtain, select, transform and transmit the necessary information in accordance with communicative goals. 

Under the influence of PISA studies, the concepts of "functional literacy" and "reading literacy", as well as 

the requirements for the skills of a primary school student in the field of reading and comprehension of 

texts of different types, are clearly formulated in Kazakhstan today. As scientists have established, about 

200 factors affect the student's progress. The main one is the reading skill, which has a much stronger 

impact on academic performance than all of them combined. Tasks for the development of reading literacy 

were aimed at understanding continuous and non-continuous texts, the formation of skills in the 

construction of oral statements and written answers on the basis of different types of texts. Feedback shows 

that students are interested in the development of reading literacy, understand the importance of owning 

different types of reading: studying, scanning, familiarization…The result of this study is the development 

of students ' skills of information processing of the text, the possession of techniques of compression, the 

ability to distinguish the main and secondary, to differentiate the known and unknown in the text, the skills 

of folding and deployment of information. All this contributes to the successful assimilation of the program 

in the Russian language, the development of reading literacy of students, which is an integral part of 

functional. 

 

Цель исследования 

Выявление и использования эффективных стратегий и приемов развития 

читательской грамотности учащихся. 

Проблема исследования: по результатам проведенной суммативной работы 

(СОР, СОЧ) было видно, что учащиеся показывают недостаточное понимание 

темы и структуры текста, умение аргументировать и делать заключения. Не всегда 

хорошо раскрывают простые и некоторые сложные идеи, используют 

достаточный словарный запас. Не совсем понимают главную и второстепенную 

информацию прочитанного текста.  

Необходимо дополнительно выполнять задание на данные навыки, так как 

грамотность чтения является одним из компонентов функциональной 

грамотности, от которой зависит успешность жизнедеятельности человека в 

современном мире.  

Актуальность исследования: изучение приемов компрессии текста 

поможет учащимся использовать языковые навыки в реальное время с целью 

получения, отбора, преобразования и передачи необходимой информации в 

соответствии с коммуникативными целями.  

Под влиянием исследований PISA сегодня в Казахстане чётко 

сформулированы понятия «функциональная грамотность» и «грамотность 

чтения», а также требования к умениям ученика основной школы в области чтения 

и осмысления текстов разного вида. 

Как установили ученые, на успеваемость ученика влияет около 200 

факторов.  
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Основной – это навык чтения, который гораздо сильнее влияет на успевае-

мость, чем все вместе взятые.  

Интегрированная образовательная программа подразумевает развитие 

функциональной грамотности учащихся Назарбаев Интеллектуальных школ. 

Читательская грамотность является базовым навыком, развитие которого 

необходимо в современной системе образования. В учебной программе по 

русскому языку и литературе (второму) выделены группы целей по развитию 

коммуникативных навыков. Среди целей обучения чтению можно выделить 

такие, достижение которых вызывало трудности среди учащихся 7-го класса. 

Например, Ч3 – формулировать вопросы, направленные на оценку содержания 

текста и отвечать на вопросы, выражая свое мнение по теме и поднимаемой 

проблеме. Ч1 – понимать основную информацию, определяя тему, цель или 

назначение текста. Г2 – пересказывать подробно, выборочно содержание текста.  

Ч6 – анализировать содержание художественных произведений небольшого 

объема, определяя особенности изображения главных и второстепенных 

персонажей, лирического героя. Ч7 – извлекать необходимую информацию по 

предложенной теме из различных источников, сопоставляя полученные сведения, 

определяя противоречивую информацию. Г1 – владеть словарным запасом, 

включающим фразеологические единицы, паронимы, заимствованные слова.  

Перечисленные цели обучения предполагают владение видами чтения, 

приемами информационной переработки текста, в частности приемами 

компрессии текста.  

В процессе исследования были намечены пути решения проблемы:  

 Комплексный подход к решению проблемы, связанной с читательской 

грамотностью учащихся, на всех предметах. 

 Последовательное развитие навыков чтения, умение выделять главное и 

второстепенное, дифференцировать известное и неизвестное в тексте.  

 Постепенное овладение приемами компрессии текста: исключение, 

обобщение, замена. 

План исследования состоял из следующих основных пунктов:  

 диагностика (выявление проблемы);  

 сбор и анализ литературы по проблеме исследования;  

 составление среднесрочного планирования исследовательских уроков; 

 проведение исследования;  

 обработка данных исследовательской работы;  

 подведение итогов, выводы. 

В науке известны три способа сжатия текста. Сжатие текста – это 

преобразование, при котором текст заменяется более кратким по объему 

изложением. При этом не допускаются смысловые искажения и утрата значимых 

положений.  

При исключении необходимо:  

 Выделить главное с точки зрения основной мысли текста, затем убрать 

ненужные подробности и детали.  
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 Объединить полученное, используя основные средства связи между 

предложениями. Возможность сокращения текста чаще всего основана на 

явлении избыточности речи.  

Сказка живет везде, во всем: в деревьях, листьях, в самом ветре, в земле, в 

кресле, в доме, в марте, в тебе самом. (22 слова)  

Избыточными являются однородные обстоятельства, конкретизирующие 

обобщающие слова везде, во всем. Уберем эти однородные обстоятельства. 

Смысл предложения не изменится:  

Сказка живет везде, во всем (5 слов)  

При обобщении необходимо: 

 Найти в тексте мелкие, единичные факты.  

 Найти в них общее.  

 Объединить эти факты на основе общего.  

 Сформулировать получившееся предложение.  

Сказки научат тебя быть добрым, ты увидишь, что они смогут выручить из 

любой беды, в которую ты можешь угодить. Сказки покажут, как веселый, но 

слабый может победить сильного, но хмурого. (30 слов) 

Сказки научат доброте, оптимизму, выручат из беды. (7 слов)  

При замене необходимо:  

 Найти слова, смысловые части или предложения, которые можно сократить 

с помощью замены обобщающим словом, простым предложением и т.д.  

 Сформулировать получившееся предложение.  

Сказки любят взрослые и дети, сильные и слабые, добрые и не очень. (12 

слов)  

Сказки любят все. (3 слова)  

Что нельзя удалять из текста? 

 основные детали, помогающие понять авторскую идею;  

 аргументы автора, используемые им для доказательства основной мысли. 

В процессе исследования были сделаны фотографии работ учащихся, 

некоторых этапов урока, рефлексии. Анализ бланков с обратной связью 

показывает, что ученики заинтересованы в развитии читательской грамотности, 

понимают важность владения различными видами чтения: изучающее, 

сканирующее, ознакомительное и др.  

Самыми важными доказательствами стали данные суммативного 

оценивания достижений учащихся по развитию навыков чтения.  

Результаты суммативных работ по навыку чтения. 

 
№ Учащиеся I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

1 Ученик 1 5 7 7 9 

2 Ученик 2 6 8 7 9 

3 Ученик 3 5 6 8 7 

4 Ученик 4 4 6 7 7 

5 Ученик 5 8 8 9 8 

6 Ученик 6 4 4 5 7 

7 Ученик 7 5 6 5 7 
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8 Ученик 8 7 8 7 8 

9 Ученик 9 9 9 8 8 

10 Ученик 10 7 9 9 10 

 

Таким образом, был осуществлен этап сбора, анализа и систематизации 

данных исследования.  

Эффективность данного метода: исключает непродуктивную деятельность; 

экономит время для действительно значимых моментов; концентрирует внимание 

на проблемных вопросах; развивает навыки высокого порядка.  

Недостаток метода: иногда допускаются смысловые искажения и утрата 

значимых положений.  

Результатом данного исследования является развитие у учащихся навыков 

информационной переработки текста, владение приемами компрессии, умение 

выделять главное и второстепенное, дифференцировать известное и неизвестное 

в тексте, навыки свертывания и развертывания информации. Все это способствует 

успешному усвоению программы по русскому языку, развитию грамотности 

чтения учащихся, что является составной частью функциональной грамотности.  

На данный момент некоторые учащиеся испытывают затруднения при 

работе со следующими приемами компрессии текста: обобщение, замена. Это 

связано с недостаточным словарным запасом, слабым уровнем развития навыков 

составления различных синтаксических конструкций, а также навыков 

перефразирования. 

Учитывая все вышеперечисленные особенности данного метода, я пришла к 

выводу, что данный метод является выгодным в обучении языку. 
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Назарбаев Зияткерлік мектебі, Қарағанды қ. 
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Аңдатпа: 

 Бұл мақалада «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ NIS-Programme оқу бағдарламаларына 

сәйкес Қазақстан тарихы оқу-әдістемелік кешен тапсырмаларын дайындау іс-тәжірибесінің 

нәтижелері  қарастырылады. Зерттеудің мақсаты – қазіргі заманғы Қазақстан тарихы 

оқулықтарының оқушының концептуалды оқу дағдысын дамытудағы орнын зерделеу және оқу-

әдістемелік кешендер (ОӘК) жасау іс-тәжірибесімен бөлісу. Ғылыми-практикалық жаңалығы – 

авторлық іс-тәжірибеде оқулықтың мазмұнын әзірлеуде, заманауи талаптарды, педагогикалық 

тәсілдемелерді негізге алу және апробация қорытындылары бойынша өңдеуді жүзеге асыру арқылы 

ОӘК сапасын жақсарту мүмкіндігі.  

Мақалада қазіргі замандағы Қазақстан тарихы оқулықтарында оқу бағдарламасының 

ұстанымдары, оқу мақсаттарының көрініс табуы, оқушылардың дағдыларын дамыту мәселесі 

зерделенеді. Автордың қорытынды ойы – заманауи оқу әдістемелік құралдар білімін қолдану 

арқылы өмірлік мәселелерді тиімді шеше білетін сындарлы тұлға, адами құндылықтарды бойына 

сіңірген, азаматтық позициясы айқын азамат тәрбиелеуге ықпал етуі қажет.   

Мұғалім оқу мен тапсырмаларды орындау барысында оқушының ақпарат тасқынан керегін алуға 

бағыттаушы, оқулықтың көмегімен қалай оқу керектігін үйретуші рөлін орындайды деп 

тұжырымдайды. Мақала иесі «Назарбаев Зияткерлік мектептері» оқулық авторларының 

халықаралық әріптестікте және ОӘК әзірлеу барысында жинақтаған іс-тәжірибесін республикалық 

деңгейде авторлар ұжымдарына таратуды ұсынады.  

 

Аннотация: 

В данной статье рассматривается результаты исследования и анализ полученных данных из опыта 

в рамках подготовки учебно-методического комплекса по предмету история Казахстана, согласно 

учебной программы NIS-Programme АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» Цель 

исследования - поделиться опытом создания учебно-методических комплексов (УМК) и изучения 

роли современных казахстанских учебников истории Казахстана в развитии умений 

концептуального обучения ученика. Научно-практическая новизна - возможности повышения 

качества УМК в авторской практике, основываясь на  современные требования, педагогические 

подходы и результаты апробации.  

В статье также рассматривается отражение принципов учебной программы, учебных целей, 

развитие умений и навыков учащихся в учебниках Истории Казахстана. Выводы автора 

заключаются в том, что современные учебно-методические комплексы должны способствовать 
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воспитанию конструктивной личности, способного эффективно решать жизненные проблемы, 

обладающего общечеловеческими ценностями и четкой гражданской позицией.  

Автор статьи приходит к заключению, что при обучении и выполнении заданий учитель выполняет 

роль направляющего в потоке информации, обучая как нужно добывать знания, умению учиться. 

Учитель  предлагает транслировать опыт работы авторов УМК «Назарбаев Интеллектуальные 

школы», полученных через  международное партнерство на республиканском уровне. 

 

Abstract: 

This article discusses the results of the study and the analysis of data from experience gained during 

preparation of an educational and methodological complex on the subject of Kazakhstan’s history 

according to the NIS-Programme of AEO “Nazarbayev Intellectual Schools”. The objective of the study is 

to share the experience of creating educational-methodological complexes (EMCs) and studying the role of 

modern Kazakhstan’s history textbooks in Kazakhstan in development of students’ conceptual learning 

skills. Scientific and practical novelty is possibility of improving the EMCs quality in an author’s practice 

based on modern requirements, pedagogical approaches and testing results. 

The given article also examines reflection of the curriculum’s principles, development of students’ 

competences and skills in textbooks of Kazakhstan’s history. The author’s conclusions are that modern 

educational-methodological complexes should contribute to the upbringing of a constructive person capable 

of effectively solving life’s problems, possessing universal values and a clear civic position. 

The author concludes that when teaching and completing assignments, the teacher serves as a guide in the 

information flow, teaching how to obtain knowledge and the ability to learn. A teacher offers to transmit 

the experience of EMCs’ authors of “Nazarbayev Intellectual Schools” obtained through international 

partnership at the national level. 

 

Қазіргі әлемде мемлекеттердің әлеуметтік-экономикалық ахуалы адам 

капиталының әлеуетімен тығыз байланысты. Қазақстан оқушыларының бәсекеге 

қабілеттілігін арттыру үшін білім мен бірге оқу дағдыларын дамытуға 

бағыттайтын заман талаптарына сай оқу-әдістемелік құралдары қажет болуда. 

Оқулық – оқу бағдарламасына сәйкес оқу пәнін, бөлімдерін жүйелі 

баяндайтын, ресми түрде бекітілген баспа оқу құралы. Оқулық баспа немесе 

электронды түрде болуы мүмкін [1].  

Оқулық – аталмыш мақсатқа жетуге, оқу үрдісін (оқушылардың білім алу 

кезеңін) ұйымдастыруға көмектеседі. Сонымен бірге, оқулық оқушының ғылыми 

көзқарасын, адамгершілік және жеке тұлғалық қасиеттерін қалыптастыру 

қызметін де атқарады. Үстіміздегі жылы ҚР Президенті халыққа Жолдауында: 

«Тағы бір өзекті мәселе. Бұл – оқулық сапасының төмендігі. Оқушыларды сапалы 

оқулықтармен қамтамасыз ету – тиісті министрліктің тікелей міндеті», – деп атап 

өтті [2]. 

Соңғы жылдары ҚР авторлар ұжымдарының біліктілігін арттыру 

мақсатында түрлі іс-шаралар іске асырылуда. Мәселен, 2017 жылдың 1 және 2 

маусым күндері ҚР Білім және ғылым министрлігінің «Оқулық» Республикалық 

ғылыми-практикалық орталығы Алматы қаласында әл-Фараби атындағы Қазақ 

Ұлттық университетінің базасында оқу әдебиеттерінің авторларына арналған 

«Жаңартылған мазмұндағы оқулық: әзірлеу және сапасын қамтамасыз ету 

мәселелері» тақырыбына семинар өткізді [3].  

Зерттеу мақсаты – қазіргі заманғы Қазақстан тарихы оқулықтарының 

оқушының концептуалды оқу дағдысын дамытудағы орнын зерделеу арқылы оқу-

әдістемелік кешендер жасау іс-тәжірибесімен бөлісу. 

Зерттеу барысында тақырыпқа қатысты әдебиетке шолу, апробация 

нәтижесінде алынған мәліметтерді салыстырмалы талдау, оқушылардың 

оқулықпен жұмыс барысын бақылау, сауалнама алу әдістері қолданылды.  
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Елімізде жаңартылған оқу бағдарламасына сәйкес әртүрлі баламалы 

оқулықтар жазылуда. Солардың қатарында Назарбаев Зияткерлік мектептері 

(НЗМ) бірнеше жыл бойы Кембридж университеті және Лондон Университетінің 

Білім беру институты мамандарымен тәжірибе алмасып, білімін жетілдірген 

авторлар ұжымдары дайындаған оқу-әдістемелік кешендер де бар.  

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ-ның NIS-Programme білім беру 

бағдарламасы оқушылардың өмірден өз жолдарын табуына, денсаулықтарының 

мықты болуына, берік ынтымақтастық қарым-қатынастар құруына және қоғам 

өміріне белсенді қатысуына мүмкіндік беретін когнитивтік дағдыларды, 

академиялық білім мен салауатты өмір салтын қалыптастыруға бағытталған [4].  

NIS-Programme оқу бағдарламалары 2018–2019 оқу жылында Зияткерлік 

мектептердің барлық сыныптарында циклды түрде толық апробациядан өтті. 

Бағдарламалардың мазмұны 7 жыл ішінде мемлекеттік және халықаралық білім 

беру стандарттарына сәйкестендіріліп өңделіп, оқу мақсаттарының мәтіні білім 

беру деңгейлерінің арасындағы білім мен дағдылардың сабақтастығына сәйкес 

түзетілді. 2019–2020 оқу жылында «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ-ның 

9–сыныпқа арналған оқулықтары мен оқу-әдістемелік кешендерінің апробациясы 

(сынақтан өткізу) жүргізіледі. Әзірленген ОӘК екі компоненттен тұрады: оқулық 

және мұғалімге арналған әдістемелік нұсқаулық [5].   

Жоғарыда аталған NIS-Programme оқу бағдарламаларында нормативтік 

құжаттың дәстүрлі міндеттері заманауи мектепте білім беру үдерісін 

ұйымдастырудың инновациялық тәсілдемелерімен үйлесімді сабақтасады. 

Оқытудағы тәсілдемелер пән бойынша оқу бағдарламасының түбегейлі жаңа 

құрылымын құруда негізгі бағдарлар: құндылықтық–бағдарлық, іс-әрекеттік, 

тұлғалық–бағдарлық, коммуникативтік тәсілдемелер білім берудің классикалық 

негізі ретінде оқыту мақсаттарының жүйесі мен білім беру үдерісі нәтижелерінің 

басымдылығын арттыру үшін қолданылды [6].    

ОӘК жасау алдында жасақталған авторлар ұжымы бағдарлама мен заманауи 

оқулықтарды дайындауға қойылатын талаптарды талқылап, тақырып 

қосбеттерінде қолданылатын әрбір айдардың, тапсырмалардың функциясын, 

тарихи концептілерді қамту жолдарын, оқушылардың жас ерекшеліктеріне орай 

ұсынылатын материал ауқымына қатысты мәселелерді нақтылайды.  

Оқулықтың әрбір бөлімі, тақырыптарына сай қосбеттерді жазуда авторлар 

оқу мақсатын негізге алады. Оқу мақсаты тақырып бойынша зерттелелетін 

мәселемен байланыстырылып, оқушының оқу дағдыларын дамытатын 

тапсырмаларды орындап, нәтижеге жетуіне бағыттайды. Мәселен, тарих пәнінде 

«Ойланып көрейік», «Ойлан», «Анықта», «Тұжырымда», «Бағала» айдарларымен 

берілген тапсырмалар оқушының білімімен бірге сыни ойлау дағдыларын 

дамытады.  

Біріншіден, тарих сабақтарында бағдарламаға сәйкес, оқыту үрдісі өзгеріс 

пен сабақтастық; себеп пен салдар; дәлел; ұқсастық пен айырмашылық; 

маңыздылық; интерпретация тарихи концептілер негізінде ұйымдастырылып, 

белсенді оқу әдіс-тәсілдерін қолдану арқылы білімін қолдану, концептуалды оқу 

дағдыларын дамытуды көздейді. 
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Екіншіден, тапсырмалар оқушылардың тарихи деректер мен басқа да 

ресурстарды өзіндік іздеу, интерпретациялау, талдау, тұжырымдау мен бағалау 

дағдыларын дамытуға бағытталуы ескеріледі. 

Үшіншіден, оқулықта оқушылардың жаңа ақпаратты қолдану мен 

түрлендіру мүмкіндіктерін қолдануына баса назар аударылып, функционалды 

сауаттылығын қалыптастыруға мүмкіндік беру қажеттілігі қамтылуы ескеріледі.       

Төртіншіден, оқулықтың қорытынды бөліміндегі тапсырмалар есте сақтау, 

шығармашылық қабілеттерін дамыту, өзіндік бағалау қызметтеріне қолдау 

көрсетуі қажет. Оқушы сабақтың өн бойында берілген тапсырмаларды (зерттеу 

қадамы) орындау арқылы өзіндік қорытынды ой тұжырым жасайды.  

Оқулықтағы тапсырмалар осы талаптарға сәйкестендіріліп құрастырылады. 

Келесі кезекте тарихи уақыт, үрдістерге сәйкес мазмұнға (контент) сай 

материалдар  жинақталып, қосбеттер мәтіндері құрастырылады. Мәтіндер 

еліміздің тарих ғылымы қауымдастығында нақтыланған ғылыми еңбектерге, 

(Қазақстан тарихы (көне заманнан бүгінге дейін). Бес томдық.), соңғы 

жылдардағы ғылыми жаңалықтарға сүйеніп жазылады. Ақпараттың 

объективтілігі, фактілік қателіктерге жол бермеу мақсатында НЗМ келісім 

жасалған ЖОО ғылыми қызметкерлері –ғылыми кеңесші тарапынан тексеріледі. 

Әдістемелік талаптарға сәйкестігі, көркемдік-иллюстрациялық мәселелері 

штаттан тыс және штаттық редакторлардың қарауында болады.   

Лондон Білім беру институтының ғалымдары оқу бағдарламасы мен оқулық 

бірдей болмағанымен, мұғалім оны толығымен іске асыруы үшін барынша жақын, 

мағыналас болуы керек деп санайды [7].    

Қазақстан тарихы оқулықтарында тапсырмалар тарауға кіріспе бөлімінен 

басталады. «Біз бұл тарауда» айдары осы бөлімде қарастырылатын тақырыптар, 

негізгі оқиғалар және қалыптастырылуы тиіс дағдылар туралы жалпы түсінік 

беруге бағытталған. «Бұл кезде» айдары – әлемде, көршілес елдерде осы кезеңде 

болған негізгі үдерістер, оқиғалар туралы ақпарат беріп, қазақ еліндегі оқиғаларға 

әсерін, әлемдік тарихпен байланысын түсінуге ықпал етуді көздейді. «Еске 

түсірейік» айдары алдыңғы кезеңдердегі негізгі оқиғалармен сабақтастықта есте 

сақтап, себеп-салдарларын түсіндіруді мақсат етеді. «Ойланып көрейік» айдары – 

оқушының тарау бойынша зерттелетін негізгі мәселе бойынша болжам жасап, 

ынталандыруды көздейді. 

Тарихи концептілерді оқушыларға игертуде мұғалімге әдістемелік қолдау 

жасалып, арнайы нұсқаулықта тапсырмалармен жұмыс мазмұны, саралап оқыту, 

бағалау мүмкіндіктері сипаттап түсіндіріледі. Бұл оқу құралы мұғалімнің 

педагогикалық шеберлігін шыңдауды, тарихты концептілер арқылы оқыту 

тәжірибесін жақсартуды мақсат етеді.  

Заманауи оқулық мазмұнын әзірлеуде педагогикалық тәсілдемелер де 

маңызды рөл атқарады: жүйелілік-әрекеттілік тәсілдеме (оқулықтың барлық 

материалын өзара байланысты кешен ретінде қарастырып, іс-әрекетке бағыттау 

ұстанымы). Мәселен, қолданылған мәтін, дерек, карта, сурет сияқты 

ресурстардың барлығы тапсырмамен байланыстырылып, тақырыптың оқу 

мақсатын ашуға бағытталады; интерактивті тәсілдеме (оқу-танымдық іс-

әрекеттерін ұйымдастыруға бағытталуы) «Талқыла», «Пікірталас» тапсырмалары 
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оқушылардың топпен/жұппен  жұмыс істеуіне қолайлы жағдай жасайды; жеке 

тұлғаға бағдарланған тәсілдеме (оқушылардың жеке тұлғалық қасиеттерін 

дамытуға бағытталуы). Оқушылардың тарихта есімі қалған қоғам, мәдениет 

қайраткерлері, батыр тұлғаларды, қарапайым халық өкілдерінің ерлік істерін, 

елжандылығын танып біліп, үлгі тұту, құрметтеу қажеттігін санасына сіңіруі 

арқылы жүзеге асырылады; құзыреттілік тәсілдеме (оқушылардың 

функционалдық сауаттылығын қалыптастыруға бағытталуы). Бұл тәсілдеме 

оқушының тапсырманы орындап, іс-әрекет етуі арқылы зерттеп оқу, сыни ойлау 

дағдыларын дамытуға бағытталуынан көрінеді. Оқушы әртүрлі мәселелер 

бойынша шешім қабылдап, жауаптылықты өз мойнына алуды үйренеді. 

Бір тапсырмада бірнеше педагогикалық тәсілдеме қамтылып, іске асырылуы 

мүмкін. Мәселен, 8–сынып оқулығының «Не себепті «Елім-ай» бүкілхалықтық 

әнге айналды?» 1–тақырыбы (2 сағат) бойынша қорытынды тапсырманы талдап 

көрейік.  

Оқушы жауабында тақырып сұрағына нақты жауап (тұжырым) берілуі тиіс. 

Себеп-салдар концептісін түсінгендігін көрсететіндей, дәйектер мен дәлелдер 

келтіреді. Тарихшылардың пікіріне, тарихи деректерге сүйеніп, сілтеме жасауы 

мүмкін. Оқушы 2 сабақ бойы алған білімі, орындаған тапсырмалардан жинақтаған 

ойы бойынша тұжырым жасай білу (синтез) дағдысын қолданады.  

 
1–сурет. 1-сабақтың қорытынды тапсырмасында қамтылған педагогикалық тәсілдемелер 

 

Басқаша айтқанда, қорытынды тапсырманың міндеті: оқу мақсатына сай білу 

мен түсіну, өз бетінше ойлау, білімдерін шығармашылық тұрғыда пайдалана алу, 

ғылыми іргелі еңбек авторларының көзқарастарын білу, өзінің білімін бақылау 

мен бағалау, құндылықтарды (қайырымдылық, елжандылық) оқушы бойына 

сіңіруге, мәселені шешу дағдысын (құзыреттілік) қалыптастыруға ықпал ету. 

Тарауға қорытынды және дидактикалық тапсырмалардың қызметі – 

оқушының өзін өзі бағалау, білімін жетілдіруге бағытталады. Тапсырма-сұрақтар 

білу, түсінумен қатар, білімін қолдану, талдау, өзіндік ой-тұжырым жасауға 

қолдау жасайды. Тарих пәнінен тапсырмаларды орындау, оқу барысында 

оқушылар: зерттеу сұрағына жауап болжамдар ұсыну және оны тексеруді; әртүрлі 

белсенді оқу әдіс-тәсілдерін қолданып, өзіндік зерттеу жасауды; тарихи 

концептілерді анықтауды, дәлелдеуді, интерпретациялауды; ақпараттық 
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технологияларды қолданып, тарихи деректер мен басқа да ресурстарды өзіндік 

іздеуді; зерттеу қадамдарының тапсырмаларын орындау арқылы қорытынды 

жасауды үйренеді. 

Тараулар соңындағы қорытынды тапсырмаларға да мұғалім нұсқаулығында 

түсіндірмелер беріліп, күтілетін нәтижелер қарастырылады. Оқулық тарауында 

қамтылған тарихи концептілерге байланысты қиындықтар туындауы мүмкіндігі 

ескеріліп, жекелеген тараулар бойынша қорытынды тапсырмалардың ықтимал 

жауаптары да мұғалім нұсқаулығында қамтылады.  

НЗМ ОӘК апробациялау барысында жинақталған мәліметтерді талдау 

нәтижелері, жалпы алғанда, оқулықтарға қойылатын заманауи талаптардың іске 

асырылып жатқандығын көрсетеді. Мәселен, 8–сынып оқулығын талдау 

нәтижелері бойынша (1-кестеде ескертпелер саны көрсетілді): 
Мерз

імі  

Оқу 

мақсатына 

сәйкестігі  

Жас 

ерекшелігіне 

сәйкестендіру 

бойынша 

ескертпелер  

Иллюстрация-

лар бойынша 

ескертпелер  

Сөз 

қолданысы 

бойынша 

ескертпелер  

Граммат

икалық  

Стил

ьдік  

Толықтыр

у 

бойынша 

ұсыныста

р, 

ескертпел

ер (мәтін, 

сурет) 

Жыл 

бойы  

      2 34 13 2 2 16 

1–кесте. Апробациялау нәтижесі бойынша жинақталған ақпараттың статистикалық 

талдауы 

 
Сурет 2. 7-сынып оқушыларынан алынған сауалнама парақтары 

 

Апробациялаушы мұғалімдер тарапынан оқулықтың атап көрсетілген 

кемшіліктерінің көпшілігі мазмұн бойынша емес, сурет-иллюстрациялар сапасы 

(34), сөз қолданыс бойынша (13) екендігі анықталды. Кестедегі ақпараттан 

оқулықты толықтыруға қатысты  ескертпелер жазылғанымен (16), көпшілігінде 

дерек көздерін көрсету, суреттердің размерін қайта қарау бойынша ұсыныстар 

берілген [8]. 

Өткен жылғы 7–сынып оқушыларының оқулық, оқу әдістері туралы 

жауаптары мұғалімдердің ой-пікірлерін толықтыра түседі. Оқушылар төменде 

ұсынылған сауалнама парақтарындағы 1–сұрақта дәлел келтіру, маңыздылық; 2–

сұрақта өзгеріс пен сабақтастық, себеп-салдар; 3–сұрақта интерпретация, 

маңыздылық,  өзгеріс концептілерін  оқулықтан тыс басқа жағдайда қолдана 
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білген. Сауалнама нәтижелері олардың білім мен бірге талдау, жинақтау, бағалау 

дағдылары қалыптасқандығын танытады.  

Қорыта айтқанда, оқулықтардың мазмұны мен әдістемесі ең алдымен ХХІ 

ғасыр азаматына қажетті дағдыларды қалыптастырып, білімін қолданып өмірлік 

мәселелерді тиімді шеше білетін сындарлы тұлға, адами құндылықтарды бойына 

сіңірген, азаматтық позициясы айқын азамат тәрбиелеуге ықпал етуі тиіс. Оқулық 

тарихи кезең, оқиға, тұлға туралы ақпарат бергенімен әрдайым мәселені шешуде 

дайын жауап беруі міндетті емес. Алайда қандай қадам, іс-әрекет жасау арқылы 

оны шешуге болатындығын түсініп, білім алу дағдыларын қолдана білуге баулуға 

бағытталады. Әрине, оқулықпен жұмыс жасауда мұғалімнің рөлі өзгергенімен 

маңызын жоғалтпайды. Тек мұғалім тапсырмаларды орындау барысында ақпарат 

тасқынан керегін алуға бағыттаушы, жол сілтеуші рөлінде оқушылардың өздері 

мәселені зерттеп бір шешімге келуіне жағдай жасайды. Мұғалім дайын білімді 

беруші емес оқулықтың көмегімен қалай оқу керектігін үйретуші ролін атқару 

арқылы оқушыны қазіргі заман талаптарына дайындайды.  
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