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АЛҒЫ СӚЗ 

 

... Отандық білім беру жүйесінің үздік дәстүрлерін 

сақтай отырып, біз бір орында тұрмауымыз керек. 

Білім беру жүйесі ізденісте болуы, үнемі дамуы тиіс. 

Сондықтан басты үміт барлық жаңа және 

прогрессивті ұрпақты тәрбиелеуге қабілетті 

мұғалімдерге жүктеледі. 

Қ.К.Тоқаев  

 

Соңғы үш жыл ішінде Қазақстан Республикасының Білім беру жүйесінде 

оның барлық деңгейлерін: мектепке дейінгі білім беруден – жоғары және жоғары 

оқу орнынан кейінгі деңгейге дейін қозғаған жаһандық ӛзгерістер болды. Білім 

беруді реформалау идеясы Мемлекет басшысының жыл сайынғы 

Жолдауларында, Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрлігінің негізгі бағдарламалық құжаттарында кӛрініс 

тапты.  

Жүргізіліп жатқан реформалардың негізі жеке тұлға ӛзінің жеке 

ерекшеліктері мен қажеттіліктерін іске асыра алатын, зияткерлік және 

шығармашылық әлеует танытатын, талап етілетін құзыреттіліктерді дамытатын 

қолайлы дамыту оқыту ортасын құру болып табылады. Білім беру саясатының 

осы маңызды бағыттарына сәйкес: мектепке дейінгі білім беруді дамыту; 

Назарбаев Зияткерлік мектептерінің тәжірибесін ескере отырып, орта білім 

берудің жаңартылған мазмұны контекстінде білім беру бағдарламалары мен 

педагогтарды даярлау нысандарын қайта қарау және жаңарту; білім беру 

саласына бизнесті тарту; инклюзивті білім беру үшін жағдай жасау; 

коллаборативті білім беру ортасы ретінде ғылыми-әдістемелік білім беру 

кеңістігін жобалау; үштілділікті іске асыру; педагогтарды аттестациялаудың 

және олардың еңбегіне ақы тӛлеудің жаңа жүйесін енгізу, қосымша білім беру 

жүйесін дамыту және т. б. 

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесінде да 

айтарлықтай ӛзгерістер болды. Соңғы бірнеше жылда кадрларды, соның ішінде 

магистрлер мен PhD докторларын даярлауға мемлекеттік тапсырыс кӛлемі 

айтарлықтай ӛсті. Жергілікті атқарушы органдардың қаражаты есебінен 

бӛлінетін білім гранттарының саны артты. Жоғары білімге қол жеткізу 

кеңейтілді, оның салдарынан студенттердің шет елдерге кетуінің қысқаруы 

болды. Реформалаудың маңызды бағыттарының бірі бір жағынан, олардың 

бәсекеге қабілеттілігін нығайту мүмкіндігін берген университеттерге дербестік 

беру және дербестікті кеңейту; ӛзінің басқару, Кадрлық, академиялық саясаты 

және т.б. негізінде білім беру қызметтерін ұсыну, екінші жағынан, 

университеттердің ӛз қызметінің нәтижелері, мамандарды даярлау сапасы үшін 

әлеуметтік жауапкершілігін арттыруды қамтамасыз ететін болды.  

Сонымен қатар, бірқатар проблемалар қалды, олардың негізгілері мыналар 

болып табылады: білім беру бағдарламалары мазмұнының қазіргі заманғы 
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талаптарға жеткіліксіз сәйкестігі; "балабақша" - "мектеп" - "колледж" - 

"университет" жүйесіндегі, атап айтқанда, білім берудің жаңартылған мазмұнын 

енгізу бӛлігіндегі сабақтастықтың әлсіздігі; үздіксіз педагогикалық білім беру 

жүйесінің жеткіліксіз әзірленуі және т. б. 

Осы мәселелерді шешу мақсатында С. Аманжолов атындағы ШҚМУ-да 

түрлі іс-шаралар ӛткізіледі.  

13-17 Қаңтарда ШҚМУ-да С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан 

мемлекеттік университеті «Білім беру мазмұнын жаңартудың ӛзекті мәселелері: 

теориядан практикаға» атты әдістемелік практикум ӛткізді.  

Әдістемелік практикумның бағдарламасы әр түрлі оқыту сипатындағы іс-

шаралардан тұрды, оның барысында қатысушылар - Ӛскемен қаласының 

Педагогикалық шеберлік орталығы филиалының тренерлері, ШҚО бойынша 

«Ӛрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ тренерлері, университет 

оқытушылары және облыс мектептерінің мұғалімдері ӛз тәжірибелерімен 

бӛлісті: 

Іс-шараны практикум форматында ӛткізу ӛзіндік диалог алаңын 

ұйымдастыруға мүмкіндік берді, онда қатысушылар білім берудің жаңартылған 

мазмұнын енгізудің оқу процесінде оқытудың тиімді инновациялық 

технологияларын, оның ішінде ақпараттық-коммуникациялық, дивергенттік 

ойлауды қалыптастыру әдістерін қолдану; білім берудің жаңартылған мазмұны 

аясында сабақтар мен сабақтарды жоспарлау, қойылған мақсаттарға сәйкес 

тапсырмаларды таңдау; білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында оқу 

жетістіктерін бағалау жүйесі ретінде критериалды бағалауды қолдану және т. б. 

ӛзекті мәселелерін талқылады: 

«Білім беру мазмұнын жаңартудың ӛзекті мәселелері: теориядан 

практикаға» әдістемелік практикумының қорытындысы бойынша осы оқу - 

әдістемелік құрал құрастырылды, онда қатысушылардың үздік тәжірибесі 

кӛрсетілген.  

Білім беруде жүргізіліп жатқан реформалар, заманауи трендтер, білім 

берудің жаңартылған мазмұнын енгізу аясында ұсынылған материал 

педагогтарға, сондай-ақ университеттердің, колледждердің, педагогикалық 

сыныптардың білім алушыларына - болашақ педагогтарға пайдалы болады деп 

үміттенеміз. 

Кәсіби қызметте табыс және жоғары нәтижелерге қол жеткізулеріңізге 

тілектеспіз! 

 

Әдістемелік практикумның  

ҧйымдастыру комитеті  
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

... Сохраняя лучшие традиции отечественной 

системы образования, мы, тем не менее, не должны 

стоять на месте. Система образования должна 

находиться в поиске, постоянно развиваться. 

Поэтому главная надежда возлагается на учителей, 

способных воспитать поколение, открытое всему 

новому и прогрессивному. 

К.К.Токаев  

 

В течение последних трех лет в системе образования Республики Казахстан 

произошли глобальные изменения, затронувшие все ее уровни: от дошкольного 

образования – до высшего и послевузовского. Идея реформирования 

образования нашла отражение в ежегодных Посланиях Главы государства, 

основных программных документах Правительства Республики Казахстан, 

Министерства образования и науки Республики Казахстан.  

Основой проводимых реформ явилась задача создания благоприятной 

развивающей обучающей среды, в которой личность может реализовывать свои 

индивидуальные особенности и потребности, проявлять интеллектуальный и 

творческий потенциал, развивать востребованные компетенции. В соответствии 

с этим важнейшими направлениями образовательной политики стали: развитие 

дошкольного образования; пересмотр и обновление содержания 

образовательных программ и форм подготовки педагогов в контексте 

обновленного содержания среднего образования, с учетом опыта Назарбаев 

Интеллектуальных Школ; привлечение бизнеса в сферу образования; создание 

условий для инклюзивного образования; проектирование научно-методического 

образовательного пространства как коллаборативной образовательной среды; 

реализация трѐхъязычия; внедрение новой системы аттестации педагогов и 

оплаты их труда, развитие системы дополнительного образования и др. 

В системе высшего и послевузовского образования также произошли 

немаловажные изменения. За последние несколько лет значительно вырос объем 

госзаказа на подготовку кадров, в том числе, магистров и докторов PhD. 

Увеличилось количество образовательных грантов, выделяемых за счет средств 

местных исполнительных органов. Расширен доступ к высшему образованию, 

следствием которого явилось сокращение оттока студентов в зарубежные 

страны. Одним из важнейших направлений реформирования стало 

предоставление автономии и расширение самостоятельности университетам, 

давшее, с одной стороны, возможность укрепления их конкурентоспособности; 

предоставления образовательных услуг на основе собственной управленческой, 

кадровой, академической политики и пр., с другой стороны, обеспечивающее 

повышение социальной ответственности университетов за результаты своей 

деятельности, качество подготовки специалистов.  
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Вместе с тем, остался ряд проблем, основными из которых являются 

следующие: недостаточное соответствие содержания образовательных программ 

современным требованиям; слабая преемственность в системе «детский сад» - 

«школа» - «колледж» - «университет», в частности, в части внедрения 

обновленного содержания образования; недостаточная разработанность системы 

непрерывного педагогического образования и др. 

С целью поиска решений данных проблем в ВКГУ имени С.Аманжолова 

проводятся различные мероприятия.  

13-17 января 2020 года в ВКГУ им. С.Аманжолова проведен методический 

практикум «Актуальные вопросы обновления содержания образования: от 

теории - к практике» для преподавателей, ведущих методику преподавания 

дисциплин.  

Программа методического практикума включала различные по форме 

мероприятия обучающего характера, в ходе которых наработанным опытом 

делились его участники: тренеры филиала Центра педагогического мастерства 

г.Усть-Каменогорска, АО «Национальный центр повышения квалификации 

«Ӛрлеу» по ВКО, преподаватели университета и учителя школ области.  

Проведение мероприятия в формате практикума позволило организовать 

своеобразную диалоговую площадку, на которой участниками были обсуждены 

актуальные вопросы внедрения обновленного содержания образования: 

применения в учебном процессе эффективных инновационных технологий 

обучения, в том числе, информационно-коммуникационных, методов 

формирования дивергентного мышления; планирования занятий и уроков в 

рамках обновленного содержания образования, выбора заданий в соответствии с 

поставленной целью; использования критериального оценивания как системы 

оценивания учебных достижений в условиях обновленного содержания 

образования и пр. 

По итогам методического практикума «Актуальные вопросы обновления 

содержания образования: от теории - к практике» составлено данное учебно-

методическое пособие, в котором отражен лучший опыт участников.  

Надеемся, что, в свете проводимых реформ в образовании, современных 

трендов, внедрения обновленного содержания образования, предложенный 

материал будет полезен педагогам, а также обучающимся университетов, 

колледжей, педагогических классов – будущим педагогам. 

Желаем успехов и достижения высоких результатов в профессиональной 

деятельности! 

 

Организационный комитет  

методического практикума 
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«Білім беру мазмҧнын жаңартудың ӛзекті мәселелері: теориядан 

практикаға» әдістемелік практикумының  

БАҒДАРЛАМАСЫ 
 

Ӛткізу 

уақыты 

Тақырыбы Жауаптылар Ӛткізілетін орны 

13.01.2020 

9.00 

Білім берудің жаңартылған 

мазмұны бойынша оқу-әдістемелік 

әдебиеттер кӛрмесі 

Нуралиева П.К., 

ғылыми кітапхана 

директоры 

Ғылыми кітапхана 

ауд. 229, №1 оқу 

ғимараты 

13.01.2020 

9.45 

Әдістемелік практикумның 

ашылуы 

Ерболатулы Д.Е., 

ОӘЖ жӛніндегі 

проректор 

Ауд. 218, №1 оқу 

ғимараты 

13.01.2020 

10.00-13.00 

Оқытушыларға арналған семинар-

тренинг 

Марченко Е.А., ПІО 

Ӛскемен қаласы 

филиалының тренері 

Ауд. 218, №1 оқу 

ғимараты 

13.01.2020 

10.00-13.00 

Оқытушыларға арналған семинар-

тренинг 

Ислямова С.А., ПІО 

Ӛскемен қаласы 

филиалының тренері 

Ауд. 416, №1 оқу 

ғимараты 

14.01.2020 

10.00-13.00 

Мастер-класс "Заманауи білім 

беру технологиялары" 

Паньшина Т.В., 

п.ғ.к., ПББжәнеМ 

кафедрасының 

доценті 

Ауд. 308, №1 оқу 

ғимараты 

14.01.2020 

14.00-16.00 

Семинар-тренинг "Оқу мақсаттары 

мен сабақты жоспарлау" 

Сайлыбаева А.С., 

«Ӛрлеу» БАҰО» АҚ 

филиалы ШҚО 

бойынша 

педагогикалық 

қызметкерлердің 

біліктілігін арттыру 

институтының 

«Инновациялық 

білім беру және 

инновациялық 

технологиялар» 

кафедрасының аға 

оқытушысы 

Ауд. 308, №1 оқу 

ғимараты 

14.01.2020 

14.00-16.00 

Семинар-тренинг "Сабақ 

жоспарлаудағы оқу мақсаттары" 

Чекетаева Р.С., 

т.ғ.к., әдіскер-тренер 

Ауд. 416, №1 оқу 

ғимараты 

15.01.2020 

9.00-10.00 

Мастер-класс "Дивергенттік 

ойлауды қалыптастыру 

технологиясы; ассоциограмма 

және кейс-стади әдісі" 

Сахариева С.Г., 

п.ғ.к., ПББжәнеМ 

кафедрасының 

доценті 

Ауд. 308, №1 оқу 

ғимараты 

15.01.2020 

10.00-13.00 

Семинар-тренинг " Критериалды 

бағалауды қолдану жүйесі" 

Бенеш Н.И., 

п.ғ.к., ПББжәнеМ 

кафедрасының 

доценті 

Ауд. 308, №1 оқу 

ғимараты 

15.01.2020 

14.00-16.00 

Мастер-класс " Мүмкіндіктері 

шектеулі балаларды оқыту 

әдістемесі " 

Северинова Е.А., 

пс.ғ.к., ПжәнеКП 

кафедрасының 

доценті 

Ауд. 308, №1 оқу 

ғимараты 
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16.01.2020 

10.00-12.00 

Мастер-класс «Физиканы оқытуда 

квест-технологияны қолдану» 

Кузнецова А.Ю., 

Риддер қ. БББ 

М.Горький ат. 

жалпы орта білім 

беретін мектебі ММ 

Ауд. 416, №1 оқу 

ғимараты 

16.01.2020 

12.00-13.00 

Мастер-класс «Жаңартылған білім 

берудегі критериалды бағалау 

жүйесінің негізгі принциптері» 

Тантыбаева Б.С., 

п.ғ.к., химия 

кафедрасының 

доценті 

Ауд. 416, №1 оқу 

ғимараты 

16.01.2020 

14.00-14.30 

ҚР БҒМ «Қазақстан географиясы» 

9 сыныпқа арналған оқулығының 

презентациясы 

(білім берудің жаңартылған 

мазмұны бойынша) 

Егорина А.В., 

д.г.н., профессор 

кафедры экологии и 

географии 

Ауд. 416, №1 оқу 

ғимараты 

16.01.2020 

14.30-16.00 

Іскерлік ойын «Жаңартылған 

бағдарлама негізінде АКТ-ны 

қолданудың мүмкіншіліктері» 

Женсикбаева Н.Ж., 

доктор  phD, 

экология және 

география 

кафедрасының аға 

оқытушысы 

Ауд. 416, №1 оқу 

ғимараты 

16.01.2020 

16.00-17.00 

Семинар-тренинг «Сын 

тұрғысынан ойлау - нәтижеге 

бағытталған білім беру негізі» 

Шарипханова А.С., 

б.ғ.к., биология 

кафедрасының 

доценті 

Ауд. 416, №1 оқу 

ғимараты 

17.01.2020 

9.00-12.00 

Коуч-сессия "Оқушыларды 

оқытуда дараландыру". 

Оқу құралдарының 

презентациясы: «Бастауыш 

мектепте дене шынықтыруды 

оқыту әдістемесі» (жаңартылған 

білім беру мазмұны аясында) пәні 

бойынша дәрістер жинағы және 

практикалық тапсырмалар жинағы 

Малахова Е.А., 

Абай атындағы 

ҚазҰПУ БББП және 

О кафедрасының 3 

курс докторанты 

Ауд. 416, №1 оқу 

ғимараты 

17.01.2020 

12.00-13.00 

Мастер-класс «Quizlet, Kahoot 

сайттарын сабақ барысында 

қолдану» 

Нурбек У.Н., 

математика мұғалімі, 

Ӛскемен қ. 

А.Байтұрсынов ат. 

№20 ОМ КММ 

Ауд. 416, №1 оқу 

ғимараты 

17.01.2020 

14.00-15.30 

Мастер-класс «Жаңартылған білім 

беру бағдарламасын жүзеге 

асыруда оқыту 

технологияларының тиімділігі» 

«Эффективность образовательных 

технологии в реализации 

обновленной образовательной 

программы» 

Сейпутанова А.К., 

к.ф.н., доцент; 

Айтмукашева А.А., 

к.ф.н., доцент; 

Будникова Н.Н., 

ст.преподаватель, 

кафедра казахской, 

русской филологии и 

журналистики 

Ауд. 416, №1 оқу 

ғимараты 

17.01.2020 

15.30-16.00 

Әдістемелік практикумды 

қорытындылау. 

Сертификаттар тапсыру 

Ерболатулы Д.Е., 

ОӘЖ жӛніндегі 

проректор 

Ауд. 218, №1 оқу 

ғимараты 
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ПРОГРАММА 

методического практикума «Актуальные вопросы обновления содержания 

образования: от теории - к практике» 
 

Дата, время 

проведения 

Содержание Ответственные Место 

проведения 

13.01.2020 

9.00 

Выставка учебно-методической 

литературы по обновленному 

содержанию образования 

Нуралиева П.К., 

директор научной 

библиотеки 

Научная 

библиотека, 

ауд. 229, учебный 

корпус №1 

13.01.2020 

9.45 

Открытие методического 

практикума 

Ерболатулы Д.Е., 

проректор по УМР 

Ауд. 218, 

уч.корпус №1 

13.01.2020 

10.00-13.00 

Семинар-тренинг  Марченко Е.А., 

тренер филиала 

ЦПМ г. Усть-

Каменогорска 

Ауд. 218, 

уч.корпус №1 

13.01.2020 

10.00-13.00 

Семинар-тренинг  Ислямова С.А., 

тренер филиала 

ЦПМ г. Усть-

Каменогорска 

Ауд. 416, 

уч.корпус №1 

14.01.2020 

10.00-13.00 

Мастер-класс "Современные 

образовательные технологии" 

Паньшина Т.В., 

к.п.н., доцент 

кафедры ПОиМ 

Ауд. 308, 

уч.корпус №1 

14.01.2020 

14.00-16.00 

Семинар-тренинг "Учебные цели и 

планирование урока" 

Сайлыбаева А.С., 

старший 

преподаватель 

кафедры 

"Инновационное 

образование и 

инновационные 

технологии АО 

НЦПК "Ӛрлеу" по 

ВКО 

Ауд. 308, 

уч.корпус №1 

14.01.2020 

14.00-16.00 

Семинар-тренинг "Сабақ 

жоспарлаудағы оқу мақсаттары" 

Чекетаева Р.С., 

к.и.н., методист-

тренер  

Ауд. 416, 

уч.корпус №1 

15.01.2020 

9.00-10.00 

Мастер-класс "Технология 

формирования дивергентного 

мышления; метод ассоциограмм и 

кейс-стади" 

Сахариева С.Г., 

к.п.н., доцент, 

кафедра ПОиМ 

Ауд. 308, 

уч.корпус №1 

15.01.2020 

10.00-13.00 

Семинар-тренинг "Система 

критериального оценивания" 

Бенеш Н.И., 

к.п.н., доцент 

кафедры ПОиМ 

Ауд. 308, 

уч.корпус №1 

15.01.2020 

14.00-16.00 

Мастер-класс "Методика 

преподавания детям с 

ограниченными потребностями" 

Северинова Е.А., 

к.пс.н., доцент 

кафедры ПиКП 

Ауд. 308, 

уч.корпус №1 

16.01.2020 

10.00-12.00 

Мастер-класс «Применение квест-

технологии в преподавании 

физики» 

Кузнецова А.Ю., 

КГУ Основная 

средняя школа им. 

М.Горького ГУ ОО 

г.Риддер 

Ауд. 416, 

уч.корпус №1 
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16.01.2020 

12.00-13.00 

Мастер-класс «Жаңартылған білім 

берудегі критериалды бағалау 

жүйесінің негізгі принциптері» 

Тантыбаева Б.С., 

к.п.н., доцент 

кафедры химии 

Ауд. 416 

уч.корпуса №1 

16.01.2020 

14.00-14.30 

Презентация учебника МОН РК 

«География Казахстана» для 9 

класса (с обновленным 

содержанием образования) 

Егорина А.В., 

д.г.н., профессор 

кафедры экологии и 

географии 

Ауд. 416 

уч.корпуса №1 

16.01.2020 

14.30-16.00 

Деловая игра « Жаңартылған 

бағдарлама негізінде АКТ-ны 

қолданудың мүмкіншіліктері» 

Женсикбаева Н.Ж., 

доктор  phD, 

ст.преподаватель 

кафедры экологии и 

географии 

Ауд. 416 

уч.корпуса №1 

16.01.2020 

16.00-17.00 

Семинар-тренинг «Сын тұрғысынан 

ойлау - нәтижеге бағытталған білім 

беру негізі» 

Шарипханова А.С., 

к.б.н., доцент 

кафедры биологии 

Ауд. 416 

уч.корпуса №1 

17.01.2020 

9.00-12.00 

Коуч-сессия "Индивидуализация 

обучения школьников". 

Презентация учебных пособий: 

конспект лекций и сборник 

практических заданий по 

дисциплине "Методика 

преподавания физической культуры 

в начальной школе» (в рамках 

обновленного содержания 

образования) 

Малахова Е.А., 

докторант 3 курса 

кафедры ПиМНО 

КазНПУ имени Абая 

Ауд. 416 

уч.корпуса №1 

17.01.2020 

12.00-13.00 

Мастер-класс «Quizlet, Kahoot 

сайттарын сабақ барысында 

қолдану» 

Нурбек Улжан 

Нурбекқызы, 

учитель математики 

КГУ СШ №20 имени 

А.Байтұрсынова 

г.Усть-Каменогорск 

Ауд. 416 

уч.корпуса №1 

17.01.2020 

14.00-15.30 

Мастер-класс «Жаңартылған білім 

беру бағдарламасын жүзеге асыруда 

оқыту технологияларының 

тиімділігі» «Эффективность 

образовательных технологии в 

реализации обновленной 

образовательной программы» 

Сейпутанова А.К., 

к.ф.н., доцент; 

Айтмукашева А.А., 

к.ф.н., доцент; 

Будникова Н.Н., 

ст.преподаватель, 

кафедра казахской, 

русской филологии и 
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БІЛІМ БЕРУ МАЗМҦНЫН ЖАҢАРТУ ЖАҒДАЙЫНДА МҦҒАЛІМНІҢ 

КӘСІБИ ДАМУЫ 
 

Ерболатулы Д., ф.-м.ғ.к., оқу-әдістемелік 

жҧмыс жӛніндегі проректор 

Оразова С.С., жаратылыстану ғылымдарының 

магистрі, білім беру бағдарламаларын 

әдістемелік қолдау бӛлімінің бастығы 
 

Білім беру Қазақстан Республикасының дамуының басты басымдығы. Білім 

беру жүйесін реформалаудың негізгі мақсаты - оны жаңа әлеуметтік-

экономикалық ортаға бейімдеу. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 

«Отандық білім беру жүйесінің үздік дәстүрлерін сақтай отырып, біз бір орында 

тұрмауымыз керек. Білім беру жүйесі ізденісте болуы, үнемі дамуы тиіс. 

Сондықтан басты үміт барлық жаңа және прогрессивті ұрпақты тәрбиелеуге 

қабілетті мұғалімдерге жүктеледі» деп Мемлекет басшысының қатысуымен 

болатын жыл сайынғы тамыз конференциясында атап ӛтті. Білім саласында 

болып жатқан ӛзгерістерде негізгі тұлға - пән мұғалімі.  

Бүгін бізге қандай педагог қажет?  

Орта білім мазмұнын жаңарту жағдайында педагогтің кәсіби 

құзыреттілігіне сапалы жаңа талаптар қойылады. Бұл жағдайда педагогтің ӛзі 

мен біліктілікті арттыру жүйесінің жауапкершілігі ӛседі. 

Біздің ӛміріміздің кез-келген саласында сапалы ӛзгерістер енгізу, сонымен 

қатар білім беруде мұғалімнің оқу процесінде ӛз орны мен рӛліне деген жаңа 

кӛзқарасын қалыптастырмай мүмкін емес. Осыны мұғалімдер түсінбей, 

оқытудың жаңартылған мазмұны мен технологиясындағы жаңа мақсаттар мен 

міндеттерді, оқытудың құзыреттілік-бағдарлы тәсілін ескере отырып бағалаудың 

жаңа формаларын түсінбей, мұны іс жүзінде жасау мүмкін емес. Сондықтан 

педагогқа жалпы орта білім берудің жаңартылған стандарты, әдістемесі мен 

мазмұнын қабылдауға, Білім беру процесін бағдарламалық және әдістемелік 

қамтамасыз етуді ӛзгертуге, педагогикалық қызметтің мақсаттары мен тәсілдерін 

ӛзгертуге дайын болуы қажет. 

Бүгінгі таңда әр педагогті кейбір сұрақтар қызықтырады: 

- Жаңартылған білім беру мазмұнының және қазіргі қолданыстағы білім 

беру мазмұнының айырмашылығы неде? 

- Мектепте білім беру үдерісін ұйымдастыру тәсілдері ӛзгереді ме? 

- "Нәтижеге бағытталған білім" ұғымы нені білдіреді? 

- Мұғалім білім берудің жаңартылған мазмұнына қандай бағытта және 

қалай дайындалуы керек? 

Қазіргі уақытта біз оқу үрдісін технологияландыру туралы, қандай да бір 

педагогикалық инновациялық технологияларды енгізудің артықшылықтары 

туралы кӛп айтамыз. Біз оларды игереміз, оқу үрдісінде пайдаланамыз, белгілі 

бір нәтиже аламыз, бірақ проблемалар ӛте кӛп. Білім алушылардың 

мотивациясын қалай арттыруға, мектепті SMART-білім беру орны ретінде қалай 
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жасауға болады? Мектепте тұлғаның адамгершілік-рухани қасиеттерін: ӛзін-ӛзі 

тану, ӛзін-ӛзі анықтау және ӛзін-ӛзі жүзеге асыруды дамытуды ынталандыратын 

адамгершілік білім беру ортасын құруға не ықпал етеді? 

Білім беру жүйесіндегі әлемдік дамудың негізгі үрдістері: 

- қоғамның даму қарқынын жеделдету; 

- постиндустриалды, ақпараттық қоғамға кӛшу, мәдениетаралық ӛзара іс-

қимыл ауқымын кеңейту; 

- халықаралық ынтымақтастық нәтижесінде шешілуі мүмкін жаһандық 

проблемалардың пайда болуы және ӛсуі; 

- қоғамды демократияландыру; 

- экономиканың серпінді дамуы, бәсекелестіктің ӛсуі; 

- адам капиталының мәнінің ӛсуі болып табылады.  

Біздің дамушы Республикамыз осы үрдістердің ықпалынан тыс қала 

алмайды. Біздің қоғамның ӛзекті мәселелерінің бірі ӛзгермелі әлеуметтік және 

экономикалық жағдайларда ӛмір сүруге ғана емес, сондай-ақ қазіргі ақиқатқа 

белсенді түрде ықпал етуге дайын бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыру 

болып табылады. Осыған байланысты мұғалімдер қоғамның тапсырысын 

орындай отырып, мектеп қабырғасында бітірушіні креативтілік, әлеуметтік 

жауапкершілік, дамыған интеллектке ие болу, кәсіби сауаттылықтың жоғары 

деңгейі, танымдық қызметтің тұрақты уәждемесі сияқты қасиеттерді жинаумен 

дайындау керек. 

Білім беру мазмұнын жаңартуға кӛшу білім беруге құзыреттілік тәсіл 

шеңберінде жұмысқа жаңа талаптар қояды, педагогтарды Денсаулық сақтау 

технологияларымен қамтамасыз ету, білім беру үдерісін дараландыру 

жағдайында жұмыс істеуге дайындығын қалыптастыру. Білім беру құрылымын 

жаңарту оқытудың дәстүрлі репродуктивті стилін еңсеруден және оқушылардың 

танымдық белсенділігі мен ойлау дербестігін қамтамасыз ететін білім берудің 

жаңа дамытушылық, конструктивтік моделіне кӛшуден тұрады. 

Білім беруді жаңарту бағдарламасы оқытудың белсенді болуы тиіс, 

құрылған коллаборативті орта жағдайында ӛткізілуі тиіс, оқытуды саралау 

жүзеге асырылуы тиіс, жүзеге асыру процесінде пәнаралық байланыстар іске 

асырылуы тиіс. Жоғарыда аталғандардан басқа АКТ-ны пайдалану, диалогтық 

оқыту, зерттеу әдістері мен оқушылардың қажеттіліктеріне дер кезінде ден қою 

міндетті болып табылады. 

Мұғалімнен не қажет? Бұл шеберлік: 

- нәтижеге жету үшін оқу мақсаттарын қалыптастыру; 

- оқу материалын меңгеруді ұйымдастыру бойынша оқу үдерісін құру; 

- оқу мақсаттарына сәйкес оқу материалдарын дайындау; 

- оқу үдерісі үшін ақпараттық ортаның әлеуетін пайдалану; 

- оқушылардың тұлғалық - әрекеттік бағыттағы озық дамуы үшін жағдай 

жасау; 

- психологиялық жайлылық пен қолдау атмосферасын құру; 

- оқушыларды ӛздігінен білім алуға, ӛзін-ӛзі анықтауға және ӛзін-ӛзі іске 

асыруға дайындау. 



15 

 

Жаңартылған мазмұн аясында Педагог қалыптасқан құзыреттіліктің жоғары 

деңгейіне ие болуға міндетті: 

- Арнайы құзыреттілік - кәсіби қызметпен барынша жоғары деңгейде 

айналысу және ӛзінің әрі қарай кәсіби дамуын жобалау қабілеті; 

- Әлеуметтік құзыреттілік - бірлескен (ұжымдық, топтық) кәсіби қызметпен 

айналысу, басқару мамандығына қабылданған кәсіби қарым-қатынас тәсілдерін 

пайдалану және ынтымақтасу қабілеті; 

- Білім беру құзыреттілігі - кәсіби білімді, іскерлікті және дағдыларды 

меңгеруге, білім беру қызметінде мақсат қою, білім беру қызметінде субъектілік 

пен креативтілікті дамыту мотивациясы, педагогикалық және әлеуметтік 

психология негіздерін қолдану қабілеті. 

Берілген мақсатқа сәйкес білім берудің күтілетін нәтижелері бітірушінің 

келесі негізгі құзыреттілігі түрінде анықталды: 

- Құндылық-бағдарлы құзыреттілік - оқушының әртүрлі ӛмірлік 

жағдайларда шешім қабылдау қабілеті. Ең бастысы - ӛз Отанының патриоты 

болу; 

- Мәдениеттанулық құзыреттілік - жалпыадамзаттық мәдениет пен ұлттық 

ерекшеліктердің жетістіктері негізінде таным мен іс-тәжірибесіне ие болу, ӛз 

халқының мәдениетін және әлемнің мәдени алуан түрлілігін бағалау; Рухани 

келісім мен толеранттылық идеяларын ұстанатын болу; 

- Оқу-танымдық құзыреттілік - оқушының ӛзіндік оқу-танымдық және 

зерттеу іс-әрекетінің процесін қамтамасыз ететін; 

- Коммуникативтік құзыреттілік ана тілін және басқа тілдерді меңгеруді, 

қазақ тілінде мемлекеттік тілде, ұлтаралық қарым-қатынас тілінде, шет 

тілдерінде қарым-қатынас дағдыларын меңгеруді кӛздейді; 

- Ақпараттық-технологиялық құзыреттілік нақты техникалық объектілер 

мен ақпараттық технологиялардың кӛмегімен бағдарлануды кӛздейді; 

- Әлеуметтік-еңбек құзыреті отбасылық, еңбек, экономикалық және саяси 

қоғамдық қатынастар саласындағы белсенді азаматтық-қоғамдық қызметтің 

білімі мен тәжірибесін игеруді білдіреді; 

- Тұлғалық ӛзін-ӛзі дамыту құзыреттілігі психологиялық сауаттылықты, 

ішкі экологиялық мәдениетті, ӛз денсаулығына қамқорлық жасауды және 

қауіпсіз тіршілік негіздерін меңгеруді кӛздейді. 

Оқушылардың күтілетін нәтижелерге жетуін бағалау жүйесін ӛзгертуге кӛп 

кӛңіл бӛлінді. Бағалау келесі қағидаттарға сәйкес келеді: 

- Жүйелілік; 

- Бірізділік; 

- Объективтілік; 

- Ашықтық; 

- Ұсыныс; 

- Шынайылық. 

Ол бағалаудың екі түрін қатар дамытуды кӛздейді (формативті және 

жиынтық). Нәтижеге бағытталған білім беру моделіндегі оқу жетістіктерін 
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бағалау сабақ және тоқсанның қорытынды жұмысы үшін оқыту нәтижелері 

бойынша бағалау тәсілдерін кӛздейді.  

Педагогтардан әрбір оқушының күтілетін оқу нәтижелеріне қол жеткізудегі 

жетістіктерін жан-жақты және объективті бағалауды, оның оқуға деген 

кӛзқарасын және жалпы тұлғаның даму динамикасын талап етеді.  

Жалпы алғанда, қазақстандық жалпы орта білім беру деңгейі мемлекеттің 

даму міндеттеріне сәйкес келуі және оның қазіргі әлемде бәсекеге қабілеттілігін 

қамтамасыз етуі тиіс. 

С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінде 

2018-2019 оқу жылында кадрларды даярлау 95 білім беру бағдарламасы 

бойынша жүзеге асырылды, оның ішінде бакалавриат - 54, магистратура - 33 

және докторантура - 8. Үш білім беру бағдарламасы инновациялық мәртебеге ие 

болды ("компьютерлік мехатроника", "Сандық гуманитарлық", "Сауықтыру дене 

шынықтыру").  

Ӛткен оқу жылының соңында университетіміз бакалавриаттың 25, 

магистратураның 21, докторантураның 6 бағыты бойынша лицензияға 

қосымшаны қайта ресімдеді. Осыған орай, лицензияға қосымшалардың 

шеңберінде факультеттермен, кафедралармен бірлесіп жұмыс жүргізілді, оның 

қорытындысы - 15 жаңа білім беру бағдарламаларын жобаланып, іске асырылды, 

оның ішінде 5 – бакалавриат, 6 – магистратура, 4 – докторантура. 

Қазіргі уақытта С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 110 білім беру 

бағдарламасы жүзеге асырылуда, оның 29-ы - "Педагогикалық ғылымдар" 

саласы. Барлық педагогикалық білім беру бағдарламалары Назарбаев Зияткерлік 

мектебінің тәжірибесіне, сондай-ақ Мектепке дейінгі және орта білім беру 

жүйесінде болып жатқан ӛзгерістерге сәйкес ӛзектілендіріледі. Білім беру 

бағдарламаларын сараптау және жаңарту жӛніндегі қызметті үйлестіруді жоғары 

оқу орнында алқалық кеңесші орган - білім беру бағдарламалары бойынша 

жобалау комитеттерін қамтитын білім беру бағдарламаларын әзірлеу және 

дамыту жӛніндегі жобалау кеңсесі жүзеге асырады.  

Педагогикалық кадрларды даярлау бойынша жаңа білім беру 

бағдарламаларының ішінде бакалавриаттың 6 біріктірілген бағдарламасы 

("Химия-Биология", "Математика-Физика", "Физика-Информатика", "География-

тарих", "Математика-Информатика", "Биология-жаратылыстану") жүзеге 

асырылуда. Осы білім беру бағдарламаларын іске асыру педагог кадрларды 

даярлаудың, оның ішінде шағын жинақты мектептер үшін маңызды мемлекеттік 

проблеманы шешуге мүмкіндік береді. Бакалавриаттың 4 білім беру 

бағдарламасы бойынша ("Химия", "Биология", "Математика", "Информатика") 

болашақ мұғалімдерді ағылшын тілінде даярлау жүргізіледі.  

Білім беру бағдарламаларының практикалық-бағдарлануын арттыру 

мақсатында университет педагогикалық мамандықтарда дуальді оқыту 

элементтерін жүзеге асырады, кафедра филиалдары жұмыс істейді, үздіксіз 

педагогикалық тәжірибе ұйымдастырылады. Қазіргі заманғы үрдістер мен уақыт 

талаптарын ескере отырып, шетелдік серіктес жоғары оқу орындарымен екі 

дипломдық білім беру бағдарламалары жүзеге асырылуда.  
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Осылайша, орта білім берудің жаңартылған мазмұнына сәйкес 

педагогикалық кадрларды даярлау қазіргі уақытта маңызды мәнге ие болып 

отыр. Білім беру саясатындағы жаңа идеяларға, озық білім беру 

технологияларын іс жүзінде іске асыруға, педагогикалық кадрларды даярлаудың 

прогрессивті ұлттық жүйелерімен бейімделген жоғары кәсіби білім беруді 

жаңғыртудағы басты рӛлге жатады, онда 21 ғасырдың құзыреттеріне ие бәсекеге 

қабілетті түлек - болашақ мұғалімдерді кәсіби даярлау сапасының басты 

кӛрсеткіші ретінде қарастырылады. 
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Результаты мировых исследований в области образования подтверждают 

тот факт, что, учителя, обладающие соответствующими профессиональными 

качествами, необходимыми компетенциями и концептуальным пониманием 

процессов преподавания и обучения, способны качественно изменить 

образование подрастающего поколения.  

Анализ опыта развития образовательных систем развитых стран мира 

показывает, что учительская профессия является одной из самых уважаемых и 

востребованных. В частности, в Финляндии из числа подавших документы для 

поступления на факультет образования поступают, в среднем, только 8-10%. В 

Южной Корее, Сингапуре конкурс на педагогическую специальность составляет 

не менее 10 человек на место. Средняя заработная плата учителя сопоставима со 

средней зарплатой в экономике. Акцент в педагогической деятельности делается 

на интегрирование практики в систему подготовки учителей; создание 

атмосферы совместного планирования, обмена мнениями о педагогических 

проблемах, взаимного наставничества; адаптацию методики обучения к 

специфическому контексту образовательной деятельности; реализацию 

системного мониторинга эффективности педагогической деятельности [1]. 

Данный опыт позволяет определить основные стратегии развития 

педагогического образования в условиях модернизации системы образования в 

http://www.strategy2050.kz/
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Республике Казахстан. Среди них: повышение статуса педагогической 

профессии в стране; совершенствование системы отбора на педагогические 

специальности; реформирование содержания педагогического образования. 

Ежегодно в стране выпускается более 35 тыс. специалистов в области 

образования. При этом потребность в педагогических кадрах остается 

значительной и составляет более 1,2 тыс. человек. Государственный заказ на 

подготовку кадров в области образования составляет 7000 мест (19% от всего 

госзаказа, 2 место после технических специальностей). 

Вместе с тем, результаты международных исследований (Отчет Всемирного 

банка в рамках SABER «Системный подход к улучшению результатов 

образования») на предмет соответствия национальных образовательных систем 

мировым стандартам показывают, что по таким критериям, как «Вовлечение 

лучших в педагогическую профессию», «Подготовка учителей в условиях 

формального и неформального образования», «Мотивация к педагогическому 

труду», Казахстан показывает лишь формирующийся уровень, а по показателю 

«Руководство учителями в школе в соответствии с установленными 

принципами» – латентный уровень [1].  

Реальная практика также показывает:  

- в педагоги идут выпускники, набравшие на ЕНТ значительно меньшее 

количество баллов, чем на специальности, дающие в будущем высокий доход; 

- специальный экзамен не обеспечивает отбор качественного контингента, 

обладающего высоким уровнем мотивации к освоению профессии учителя. 

Причинами этого, наряду с низким общественным имиджем профессии педагога, 

являются: стремление претендентов поступить на обучение по образовательному 

гранту; стремление вуза привлечь как можно большее число абитуриентов при 

отсутствии конкурса. 

Учитывая имеющиеся проблемы, а также востребованность педагогической 

профессии, государством ведется масштабная работа по признанию особого 

статуса педагога в обществе. Создаются условия для осуществления его 

качественной профессиональной деятельности. Так, в Законе РК «О статусе 

педагога» [2], помимо прав и обязанностей, в отдельные статьи вынесены 

категории «честь и достоинство педагога», «профессиональная этика», 

«преемственность педагогической деятельности», «толерантность». Решаются 

вопросы повышения заработной платы учителя, улучшения материально-

технических условий его работы, оказания масштабной методической помощи 

через курсовую подготовку. Поставлены задачи изменения структуры 

государственного заказа по направлению подготовки «Образование», 

совершенствования процедуры специального экзамена в общей структуре 

подготовки педагогических кадров.  

Общей целью образовательных реформ в Казахстане является адаптация 

системы образования к вызовам современного мира. Ведущие приоритеты 

«Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 

2020-2025 г.г.» [3] сопоставимы с современными целями и системами ценностей, 
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характерными для прогрессивных стран, лидирующих в области образования, 

системах подготовки педагогических кадров. 

Принимаемые государством меры способствуют повышению статуса 

педагогической профессии, оказанию социальной поддержки педагогам, 

изменению мотивации абитуриентов при выборе педагогической профессии: от 

позиции «по остаточному принципу» - к позиции «востребованная статусная 

специальность».  

С целью решения имеющихся проблем в стране ведется модернизация 

содержания педагогического образования, внедряется обновленное общее и 

среднее образование, приоритетными направлениями которого являются: 

- изменения в образовательных программах и учебных планах высших 

учебных заведений, осуществляющих подготовку педагогических кадров, 

проектирование образовательных программ в соответствии с профессиональным 

стандартом «Педагог», с учетом мнения работодателей; 

- пересмотр и обновление содержания образовательных программ и форм 

подготовки педагогов в контексте обновленного содержания среднего 

образования, с учетом опыта Назарбаев Интеллектуальных Школ; 

- технологизация процесса обучения, актуализация деятельности по 

использованию личностно-ориентированных технологий, интерактивных 

методов обучения; 

- проектирование научно-методического образовательного пространства как 

развивающей образовательной среды; 

- внедрение трехъязычного образования; 

- внедрение принципов инклюзивного образования в содержание всех 

образовательных программ подготовки учителей, а также учебных дисциплин.  

Опыт показывает, что одна из основных проблем заключается в слабой 

согласованности образовательных программ вуза с реальной практикой в школе, 

что приводит к ситуации, когда молодые учителя не обладают достаточными 

знаниями, навыками и методическим инструментарием для успешной работы в 

своей профессии. В соответствии с этим одним из направлений модернизации 

содержания педагогического образования стало усиление практической 

подготовки учителей через актуализацию роли профессиональной практики, 

усиление взаимодействия с работодателями, создание базовых 

экспериментальных школ. 

В условиях обновленного содержания образования основными умениями 

педагога должны стать: изменение целей и способов педагогической 

деятельности; владение интерактивными технологиями обучения; владение 

методами критериального оценивания ожидаемых результатов обучения. В 

новых условиях педагог также должен уметь: формулировать учебные цели для 

достижения результатов; строить учебный процесс по организации усвоения 

учебного материала; готовить учебные материалы в соответствии с учебными 

целями; использовать потенциал информационной среды для учебного процесса; 

создавать условия для опережающего развития учащихся в личностно-
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деятельностной направленности; оценивать текущие результаты, направленные 

на достижение поставленных целей и пр. 

Программа обновления образования предполагает, что обучение должно 

быть активным, проводиться в условиях специально созданной среды, должна 

осуществляться дифференциация обучения, в процессе осуществления должны 

реализовываться межпредметные связи. Обязательным является использование 

ИКТ, диалоговое обучение, должны применяться различные методы 

исследования, своевременно удовлетворяться образовательные потребности 

учащихся.  

Содержание обновленной образовательной программы определяет уровень 

предметных знаний, навыков, компетенций обучающихся с учетом ряда 

ценностей и навыков широкого спектра (таблица). 

В мерах по обновлению содержания среднего образования основное 

внимание уделяется развитию навыков, имеющих широкий спектр применения в 

современной жизни: функциональное и творческое применение знаний; 

критическое мышление; проведение проектных и исследовательских работ; 

использование информационно-коммуникационных технологий; применение 

различных способов коммуникативного общения, в том числе, языковых; умение 

работать в группе и индивидуально. Базируясь на общечеловеческих и 

этнокультурных ценностях, эти навыки позволяют решать проблемы как 

учебного, так и жизненного характера. 

 

Таблица - Ценности и навыки широкого спектра личности, 

необходимые для достижения успешности в обществе 

 
Ценности Навыки широкого спектра 

- творческое и критическое мышление;  

- коммуникативные способности;  

- проявление уважения к другим культурам и 

точкам зрения;  

- ответственность;  

- дружба и забота об окружающих;  

- готовность учиться на протяжении всей 

жизни. 

- критическое мышление; 

- способность творчески применять 

знания;  

- способность решать проблемы;  

- научно-исследовательские навыки;  

- коммуникативные навыки; 

- способность работать в группе и 

индивидуально;  

- навыки в области ИКТ. 

 

В соответствии с вышеизложенным требуются изменения в содержании 

методической подготовки учителей, а также в переподготовке и повышении 

квалификации педагогов с учетом нового содержания образования, новых 

подходов к обучению и методике преподавания. 

На сегодняшний день Центром педагогического мастерства АОО 

«Назарбаев Интеллектуальные Школы», АО «Национальный центр повышения 

квалификации «Ӛрлеу» разработаны и проводятся специальные курсы, цель 

которых – научить педагога овладеть вышеперечисленными умениями. 

Программы курса ориентированы на совершенствование педагогического 
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мастерства учителей в контексте обновления образовательной программы и 

внедрения новой системы оценивания.  

К качественным изменениям в деятельности Центров относится: обучение 

педагогами международного класса для внедрения новых программ повышения 

квалификации и нового статуса педагога – «тренер»; внедрение нового формата 

курсов повышения квалификации по программе уровневых курсов, включающих 

обучение в аудитории «face-to-face» и внеаудитории - «оnline»; внедрение 

Национального портала системы повышения квалификации – образовательного 

проекта для педагогов республики через обучение в формате «Blended learning». 

Учитывая международные тенденции и отечественный опыт в образовании, 

учителя обучаются использованию педагогических подходов и учебных 

материалов в соответствии с обновленной учебной программой, овладевают 

навыками применения стратегий активного обучения, изучают сущность 

критериального оценивания, учатся планировать уроки с учетом потребностей 

учащихся, используют методы организации взаимообучения, обучения 

педагогической рефлексии и эффективные формы обратной связи. 

В организации курсовых и межкурсовых мероприятий используются ИКТ-

технологии посредством Smart техники и Интернета для ведения 

образовательной деятельности на основе облачных сервисов и инновационных 

решений. 

В ходе профессиональной посткурсовой поддержки учителей школ 

Республики в рамках обновления содержания образования и внедрения 

критериального оценивания проводятся обучающие семинары, тренинги, 

круглые столы, организуются практикумы, форумы, дискуссии, проблемные 

лекции, рецензирование научных проектов. С целью профессионального 

развития педагогов, повышения мотивации к профессиональной 

самореализации, выявления и распространения значимого опыта педагогов 

проводятся конкурсы «Панорама педагогических идей», «Лучший контент 

урока», «Панорамный урок», «Лучшая сельская школа», «Цифровой формат 

сельской школы», «SMART-педагог». 

Внедрение инновационных методов, решений и инструментов в систему 

повышения квалификации педагогов мотивирует учителей на применение 

инновационных идей у себя на практике.  

Вопрос качественной подготовки учителей является приоритетным для 

системы профессионального образования, в связи с чем перед университетом 

встает комплекс проблем касательно поиска инновационных и эффективных 

технологий профессионального обучения и создания соответствующих 

организационно-педагогических условий реализации практико-

ориентированного учебного процесса, а также вооружение выпускников вуза 

современными передовыми знаниями и технологиями профессиональной 

деятельности учителя в общеобразовательной школе на фоне ее 

широкомасштабного реформирования. 

В основе подготовки педагогических кадров в вузе - изменение содержания 

образования и, в целом, образовательных программ. В соответствии с Законом 
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Республики Казахстан от 4 июля 2018 года №171-VІ ЗРК «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам расширения академической и управленческой 

самостоятельности высших учебных заведений» [4] одним из главных новых 

полномочий университетов является самостоятельная разработка 

образовательных программ с учетом мнения работодателей и идей обновления 

содержания образования на основе тенденций, происходящих в системе 

дошкольного и среднего образования, с учетом опыта Назарбаев Университета.  

ВКГУ имени С.Аманжолова - один из ведущих учебных, научных, 

методических и культурных центров Восточного региона страны. Университет 

обеспечивает широкий спектр и высокое качество образовательных услуг, 

используя новые технологии обучения и расширяя базу научных исследований 

профессорско-преподавательского состава кафедр. Главной концепцией 

деятельности вуза является подготовка конкурентоспособных кадров, в том 

числе, педагогических. Разработка и актуализация образовательных программ по 

подготовке педагогических кадров – одна из важнейших задач университета. 

В настоящее время ВКГУ имени С.Аманжолова реализуется 110 

образовательных программ, из них 29 – области образования «Педагогические 

науки». Все педагогические образовательные программы актуализируются в 

соответствии с опытом Назарбаев Интеллектуальной Школы, а также 

изменениями, происходящими в системе дошкольного и среднего образования. 

Координацию деятельности по экспертизе и обновлению образовательных 

программ осуществляет в вузе коллегиальный совещательный орган - 

Проектный офис по разработке и развитию образовательных программ, 

включающий проектные комитеты по образовательным программам.  

В числе новых образовательных программ по подготовке педагогических 

кадров - 6 интегрированных программ бакалавриата ("Химия - Биология", 

"Математика - Физика", "Физика - Информатика", "География - История", 

"Математика - Информатика", "Биология - Естествознание"). Реализация данных 

образовательных программ позволяет решать важную государственную 

проблему подготовки педагогических кадров, в том числе, для малокомплектных 

школ. По 4 образовательным программам бакалавриата («Химия», «Биология», 

«Математика», «Информатика») ведется подготовка будущих учителей на 

английском языке.  

С целью повышения практико-ориентированности образовательных 

программ университетом на педагогических специальностях реализуются 

элементы дуального обучения, функционируют филиалы кафедр, организуется 

непрерывная педагогическая практика. Учитывая современные тенденции и 

требования времени, реализуются программы двудипломного образования с 

зарубежными вузами-партнерами.  

Таким образом, подготовка педагогических кадров в соответствии с 

обновленным содержанием среднего образования приобретает в настоящее 

время важное значение. Новым идеям в образовательной политике, 

практической реализации передовых образовательных технологий, 
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адаптированным прогрессивными национальными системами подготовки 

педагогических кадров принадлежит ключевая роль в модернизации высшего 

профессионального образования, где конкурентоспособный выпускник, 

обладающий компетенциями 21 века, рассматривается как главный показатель 

качества профессиональной подготовки будущих учителей. 
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АҒЫЛШЫН ТІЛІ САБАҚТАРЫНДА ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯЛАУДЫҢ 

НЕГІЗГІ ТӘСІЛДЕРІ 

 

Сайлыбаева А.С., «Ӛрлеу» БАҦО АҚ ШҚО 

филиалы, «Инновациялық білім беру және 

ақпараттық технологиялар» кафедрасының 

аға оқытушысы 

 

Оқытуда, оқушылардың барлық ерекшеліктерін ескеруді жүзеге асыратын 

құрал – дифференциация болып табылады.  

Дифференциациялап оқыту - білім алушылардың мүдделерін,бейімділігі 

мен қабілеттерін ескере отырып, оқытуды саралау және даралау процесі,яғни 

білім беру процесін ұйымдастыру. Дифференциациялап оқыту жалпы оқыту 

процесінің құрылымын, мазмұны мен ұйымдастырылуын ӛзгерту арқылы 

оқушылардың қызығушылығын неғұрлым толық ескеруге, олардың қабілетін 

дамытуға жағдай туғызуға мүмкіндік береді. 

Дифференциацияның мәні – оқушыларды бӛлу емес, оларды біріктіруде дер 

кезінде дифференциалды кӛмек кӛрсету. 

Оқушыларды  ерекшелендіру жолдарын атап кӛрейік: 

- Жас ерекшеліктері 

- Жынысы 

- Деңгейі 

https://www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=36831
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1900000988
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1800000171
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- Оқу стилі  

- Ынтасы 

- Уәж (мотивация) 

- Тәжірибе 

- Оқудағы ерекше қиыншылықтары 

- Ӛзін ұстауы 

- Эмоционалды ерекшеліктері 

Дифференциациялаудың негізгі тәсілдері: 

- By outcome - оқыту нәтижесі арқылы 

- By task - тапсырма арқылы  

- By questioning - сұрақ қою арқылы 

- By support - қолдау арқылы 

- By learning styles - оқыту стилі арқылы 

Қолдау арқылы саралау 

- Оқушыларға әртүрлі тәсілдермен қолдау кӛрсету ұсынылуы мүмкін 

(қосымша уақыт, жанындағы оқушы кӛмегі, сӛздік, модел, тірек сӛздер, оқулық, 

Интернет ақпараты тб) 

- Әлсіз оқушылар қосымша нұсқаулық / кеңестер арқылы қолдау ала 

алады 

- Неғұрлым қабілетті оқушылар да қиындықтарға тап болуы керек. 

Олардың үлесі әлсіз оқушыларға қолдау кӛрсету, оларға неғұрлым күрделі оқу 

міндеттері берілуі мүмкін немесе оларға қосымша мәселелер қойылуы мүмкін. 

Тапсырма арқылы дифференциациялау 

Деңгейлік тапсырмалар, мысалы әр түрлі оқылым/тындалым тапсырмалары  

- Сұрақтар қою 

- Шындық/ӛтірік 

- Жоқ сӛзді табу 

- Графикалық кестелер толтыру 

- Жаңа мәтін құру тб 

Оқу нәтижесі арқылы дифференциациялау 

- Ашық тапсырмалар; 

- Нәтижесі нақты ерекшеленетін тапсырмалар (мысалы, сӛйлемдердің 

саны әр түрлі болуы, тірек компоненттерін талап ету, мысалы, әртүрлі шақ, 

т.б.); 

Сҧрақ қою арқылы дифференциациялау 

- Жабық (иә/жоқ) сұрақтан ашық сұрақтарға; 

- Тӛменгі ойлау деңгейден жоғары ойлау деңгейге қиындату; 

Оқыту стилі арқылы дифференциациялау 

- Visuals - кӛру арқылы cурет, диаграмма, демонстрациялау, үйлестірме 

материалдар, видео; 

- Auditory-тындалым арқылы оқыту  

- Kinaestethic - ұстау, жасау, қимылдау, практикалық жаттығу арқылы 

оқыту; 

Сараланған оқыту кезіндегі мақсаттар жҥйесі 
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Сараланған оқытуды табысты жүзеге асыру үшін мақсаттардың нақты үш 

деңгейлі жүйесін құру және бұл мақсаттарды күрделілік дәрежесіне қарай 

орналастыру ӛте маңызды 

Білу 

Таным мен ойлаудың тӛмен деңгейі. Бұл категория мәлiметтердi қайталау 

немесе тану арқылы есте қалай сақталғанын тексеруге бағытталады, мағлұмат 

пен деректердi еске түсiредi. 

Оқушы 

- Қолданылған терминдерді біледі (есте сақтайды және қайталайды); 

- Нақты фактілерді біледі; 

- Жұмыстың орындалу ретін біледі, 

- Негізгі ұғымдарды біледі; 

- Ережелерді, қағидаларды біледі 

Тҥсіну 

Таным мен ойлаудың орта деңгейі. 

- Негізгі идеяларды ұйымдастыру, салыстыру,түсіндіру, сипаттаужәне 

бекіту жолымен фактілер мен идеяларды түсінетіндегін кӛрсету 

- Оқу материалын түсінген ретінде келесідей әрекеттерді атқаруды 

атауға болады 

- Аударма жасау /трансляция/  

- Оқу материалын бір «тілден» екінші «тілге» ауыстыру (мысалы, сӛзбен 

келтірілген мәліметті кесте, схемамен кӛрсету,т.б.); 

- Интерпретация оқу материалын «ӛз сӛзімен» түсіндіру, қысқаша 

баяндау; 

- Жорамалдау/ Құбылыстың бір бӛлігіне қатысты түйіндерді оның 

екінші бӛлігіне тарқату; 

- Оқу материалдары бойынша әңгіменің әрі қарай не туралы 

болатындығын, оның салдары мен нәтижелерін болжау 

Оқушы 

- Фактілерді, ережелерді, қағидаларды түсінеді; 

- Сӛзбен келтірілген материалды, схемалар, графиктер, диаграммаларды 

түрлендіреді; 

- Сӛзбен келтірілген материалды математикалық ұғымдарға ӛзгертеді; 

- Берілген ақпарат бойынша болашақта туындалуы ықтимал салдарын 

сипаттайды. 

Қолдану 

Таным мен ойлаудың орта деңгейі.  

Жаңа білімдерді, әдістерді және ережелерді түрлі нұсқада пайдалан. Бұл 

категория оқу материалын нақты жағдайда және мүлдем жаңа ситуацияда 

қолдануды меңзейді. Мұнда ережелерді, әдістерді, ұғымдарды, 

заңдарды,қағидаларды,теорияларды,практикалық тұрғыдан қолдану кіреді. Оқу 

нәтижелері түсіну деңгейіне қарағанда материалды тереңірек игеруді талап етеді. 

Оқушы 

- Ұғымдар мен қағидаларды жаңа жағдайларда қолданады; 
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- Заңдар мен теорияларды практикалық тұрғыдан нақты ситуацияларда 

қолданады; 

- Әдіс немесе жұмыс ретін дұрыс қолданатындығын кӛрсетеді 

Талдау 

Таным мен ойлаудың жоғарғы деңгейі. 

- Дәйектер мен себептерге сәйкес ақпаратты тексеру және жіктеу.  

- Қорытынды жасау және жалпылаудың болғанын растайтын дәлелдерді 

анықтау. 

- Оқу материалының құрылымыанық кӛрінуі үшін оны құрамдас 

бӛліктерге бӛлу: бүтіннің бӛліктерін ажырату; бүтіннің бӛліктерінің арасындағы 

ӛзара байланыстарды анықтау.  

- Бұл категория оқу материалының мазмұнын сезінумен қатар оның ішкі 

құрылысын қалайша құралатындығын меңзейді. 

Оқушы 

- Элементтерді талдау; 

- Қарым қатынасты талдау; 

- Ұйымдастыру; 

- Қағидаттарын талдау; 

- Жасырын (кӛзге кӛрінбейтін) жәйттерді ашады; 

- Ойдың ӛрбуінен қателер мен олқылықтарды айқындайды; 

- Фактілер мен олардың салдарының арасын ажыратады; 

- Ұсынылған фактілердің маңыздылығын айқындайды. 

Жинақтау 

Таным мен ойлаудың жоғарғы деңгейі 

- Жаңа үлгідегі әртүрлі тәсілдер мен элементтерді қиыстыру арқылы 

ақпараттарды жүйелеу немесе балама шешім ұсыну; 

- Оқу материалының элементтерінен жаңашыл сипаттан бүтінді 

(нәтижені) құрастыру;  

- Жаңа нәтиже ретінде оқу материалдарын мүлдем ӛзгеше реттейтін 

хабарлама (баяндама, сӛз), жұмыс жоспары, схемаларды атауға болады;  

- Мұндай оқу нәтижелері жаңа мазмұн мен жаңа құрылымдарды жасап 

шығаратын шығармашылық әрекеттерді қолдануды талап етеді. 

Оқушы 

- Шығармашылық тұрғыдан кішігірім шығарма (эссе) жазады; 

- Тәжірибе жасаудың ӛзіндік жоспарын ұсынады; 

- Қандай да болмасын проблеманы шешу үшін ӛз білімдерін 

шығармашылықпен қолданады. 

Бағалау 

- Таным мен ойлаудың жоғарғы деңгейі; 

- Пікірмен таныстыру және оны дәлелдеу, ақпарат бойынша қорытынды 

жасау және жұмыс сапасын бағалау; 

- Оқу-материалының маңызын анықтау, ол туралы ӛзіндік пікір келтіру, 

ойын білдіру; 
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- Бұл деңгей алдыңғы категориялардың оқу нәтижелелеріне қол 

жеткізуді меңзейді. 

Оқушы 

- Оқу материалы құрылымының логикасын жазбаша түрде бағалайды; 

- Ішкі немесе сыртқы критерийлерге сүйеніп, оқу материалының 

маңыздылығын айқындатады; 

- Жасалған шешімдер мен қорытындылардың берілген фактілерге 

сәйкестігін анықтайды 

Мақсаттарды сипаттаудың мұндай дәлдігі сараланған оқыту принциптеріне 

сәйкес болады. 

Тексеру, бақылау және емтихан жұмыстарының мәселелерін дұрыс 

құрастыру үшін маңызды. 

«Білу», «Түсіну» санатындағы мақсаттарды іске асыру "қанағаттанарлық" 

бағасына сәйкес болуы тиіс. 

«Қолдану» санатының мақсатын іске асыру «жақсы» бағаға сәйкес болуы 

тиіс. 

«Талдау», «Жинақтау», «Бағалау» санаттарының мақсатын іске асыру «ӛте 

жақсы» бағаға сәйкес болуы тиіс. 

Оқу немесе тындау дағдыларын дамыту мақсатында жүргізілетін мәтін, 

ертегі, әңгімемен жұмыс жасау мысалдарын ұсынамын [1]: 

Білу 

- кейіпкерлер суреттерін кейіпкерлер есімдерімен сәйкестендіру; 

- сӛзжұмбақта негізгі кейіпкерлерді анықтау; 

- кейіпкерлермен олардың айтқан сӛйлемдерін сәйкестендіру; 

- негізгі кейіпкердің сипаттамаларын тізбектеу; 

- әңгіменін суреттерін жүйелеу; 

- әңгіменін сӛйлемдерін жүйелеу; 

- мәліметтерді еске түсіріп, қай жерде оқиға болғанын суреттеу. 

Тҥсіну 

- Әңгіменін суреттерін түсіну; 

- Әңгіменін бӛлімдерін немесе оқиғаларын ӛз сӛзімен айту; 

- Келесі не болатынын болжамдау; 

- Әңгіме оқиғалары бойынша хронологиялық кесте құру; 

- Кейіпкердің әңгіме басында, ортасында және аяғындағы кӛңіл күйін 

талдау. 

Қолдану 

- Кейіпкерлерді жүйелеу; 

- Негізгі кейіпкерді жаңа параметрге ауыстыру; 

- Қол құыршақтарын жасап, қойылым кӛрсету; 

- Кейіпкер ұнататын тағамдарды жүйелеп, ас  мәзірін жасау; 

- Кейіпкерге басқа жағдайды ойластырып,  сол жағдайдан қалай басқаша 

шығу тәсілдерін ойластыру; 

- Кейіпкерлер сияқты адамдардың мысалдарын ӛмірден келтіру; 

Талдау 
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- Кейіпкерлердің негізгі сипаттамаларын анықтау; 

- Әнгімеде шындыққа келмейтін нәрселерден ӛмірде болуы мүмкін 

екендігін ажырату; 

- Әңгімеден ең кӛңілсіз, ең кӛңілді, ең күлкілі, ең сенімсіз бӛлімдерін, 

оқиғаларын сұрыптап алу; 

- Фактілер мен  пікірлерді ажырату; 

- Екі негізгі кейіпкерлер немесе оқиғаларды салыстыру; 

- Басты кейіпкердің әрекетін оқушы жасаған сияқты нәрсеге ұқсас етіп 

таңдау; 

Жинақтау 

- Әңгіменің идеясын ашатын 3 жаңа тақырып құрастыру; 

- Әңгімені оқуға шақыратын, қызықтыратын жарнама жасау; 

- Әңгіменің идеясына жақын жаңа әңгіме құрастыру; 

- Әңгіменің нәтижесін ӛзгертетіндей, кейіпкерлердің жаңа рӛлдерін 

ойлап шығару; 

- Әңгіменін кезендеріндегі кейіпкерлердің диалогын немесе монологын 

құрастыру және кӛрсету; 

- Оқушы ӛзін негізгі кейіпкермін деп елестете отырып, күнделігін жазу; 

- Жаңа кейіпкер ойлап тауып, оны әңгімеге кіріктіру; 

- Бас кейіпкер рок немесе поп жұлдыз деп елестетіп, ӛлең немесе әуен 

жазу; 

Бағалау 

- Оқушы қай кейіпкермен күнін ӛткізгісі келетіні жайлы шешім 

қабылдау; 

- Кейіпкердің белгілі бір жолмен әрекет етуі керек пе, жоқ па және неге 

екеніне баға беру; 

- Оқиғаның шынымен болғанын талдау және шешімін жақтауға 

мүмкіндік беру; 

- Бұл оқиғаның оқушының  ӛз ӛмірінде қалай кӛмектесетінін қарастырып 

кӛру; 

- Сюжеттің мәнін бағалау; 

- Оқушының басқа оқыған бір әңгімесімен салыстыру; 

- Кітапты (әңгімені) неге оқу керек екендігі туралы ұсыныс жазу. 

 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. Bloom’s Taxonomy Activities ©Teacher Created Resources, Inc. #2004 

Activities for Any Literature Unit—Intermediate 

2. http://bilim-all.kz/jospar/847-Differentsialdy-oqytu 

3. https://baribar.kz/student/17859/differentsialdy-oqytu-saralap-

tekhnologiyasy/ 

4. https://adister.weebly.com/1041108310911084-

109010721082108910861085108610841080110310891099.html 
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ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ОҚЫТУ 

ҤЛГІЛЕРІН ҚОЛДАНУ ЖОЛДАРЫ 

 

Игібаева А.Қ., п.ғ.д., С.Аманжолов атындағы 

ШҚМУ профессоры, Халықаралық 

педагогикалық және психологиялық 

академияларының академигі 

Толеуханова А.Д., педагогикалық 

ғылымдарының магистрі, С.Аманжолов 

атындағы ШҚМУ педагогикалық білім беру 

және менеджмент кафедрасының аға 

оқытушысы 

Абалақова Б.Т., педагогикалық ғылымдарының 

магистрі, С.Аманжолов атындағы ШҚМУ 

педагогикалық білім беру және менеджмент 

кафедрасының аға оқытушысы 

 
Жоғары мектеп оқытушысының педагогикалық шеберлігін арттырудың 

тиімді және маңызды жолы – ол жоғары мектеп оқытушысының ӛз 

педагогикалық тәжірибесін дидактикалық тұрғыда сараптау және жоғары 

мектептегі оқыту мәселелерінде негізгі бағдарлаушы ретінде дидактиканы 

меңгеру. Дидактика жалпы тұрғыда жоғары мектептегі оқыту үрдісін табысты 

ұйымдастыру ерекшеліктерін қарастырады. Сондықтан, жоғары мектеп 

оқытушысы оны терең сараптау негізінде ойластырып, ӛз педагогикалық 

қызметінде тиімді, шығармашылық бағытта қолдану керек.Ол кең 

мүмкіндіктерге ие және шексіз қызмет аясы бар, ӛйткені практикада қолда бар 

технологиялар мен оқыту әдістемелерінің тиімділігіне кӛз жеткізеді және оларды 

түзете алады, зерттеу жұмыстарын жүргізіп, жаңа әдістемелер мен 

технологияларды әзірлей алады.  

Оқу-тәрбие процесіне заманауи технологияларды енгізумен оқытушының 

кеңесші қызметінен тәлімгерлік қызметінекеңірек жол беріледі. Ал ондай қызмет 

одан арнайы психологиялық-педагогикалық дайындықты талап етеді,ӛйткені 

оқытушының кәсіби қызметінде арнайы пәндік білімдер ғана емес, сонымен 

қатар педагогика мен психология, акмеология, оқыту және тәрбиелеу 

технологиясы саласындағы заманауи білімдер де іске асырылады.  

Білім беруді және қоғамды дамытудың қазіргі кезеңіндегі педагогикалық 

қызметтің инновациялық бағыттылығы бірқатар жағдайларға байланысты. 

Біріншіден, әлеуметтік-экономикалық қайта құрулар мен ғылыми-

техникалық үдерістер жоғары білім беру жүйесін түбегейлі жаңарту, жоғары оқу 

орындарында оқу-тәрбие процесін ұйымдастырудың әдіснамасы мен 

технологиясы қажеттілігін негіздейді. Оқытушылар мен студенттер қызметінің 

инновациялық бағыты педагогикалық жаңалықтарды құруды, игеруді және 

пайдалануды қарастырады, білім беру саясатын жаңартудың құралы болып 

табылады. 
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Екіншіден, білім беру мазмұнын ізгілендіруді күшейту, оқу пәндерінің 

кӛлемін, құрамын үздіксіз ӛзгерту, жаңа мамандықтарды, жаңа оқу пәндерін, 

элективті курстарды енгізу оқытудың жаңа ұйымдастыру нысандарын, 

технологияларын үнемі іздестіруді талап етеді. Осыған байланысты 

оқытушының педагогикалық идеялардың генераторы ретіндегі рӛлі мен маңызы 

артады. 

Үшіншіден, оқытушылардың педагогикалық жаңалықтарды игеру және 

қолдану фактісіне қарым-қатынасының сипатының ӛзгеруі. Инновациялық 

қызмет негізінен жоғарыда ұсынылған жаңалықтарды пайдалануға алып келді.  

Тӛртіншіден, жоғары оқу орындарының нарықтық қатынастарға кіруі, 

әртүрлі меншік нысанындағы мемлекеттік емес оқу орындарының жаңа 

үлгілерінің пайда болуы олардың бәсекеге қабілеттілігінің нақты жағдайын 

жасайды. 

Жоғары білім беру жүйесін жаңғыртудың негізгі идеясы жоғары мектепте 

оқытудың тиімділігі жаңа білім беру жүйелері мен технологияларын жобалау 

және енгізу арқылы жақсартылуы мүмкін. 

Біз ӛз тәжірибемізде  педагогикалық пәндерді оқыту процесінде кеңінен 

қолдау тапқан интерактивті (белсенді) оқыту әдістерін былайша жүйелеуді 

ұсынамыз: проблемалық дәрістер; проблемалық семинарлар; тақырыптық 

пікірталастар; дӛңгелек үстелдер; миға шабуыл;ойлаудың 6 қалпағы атты 

стратегия;ойын әдістері: рӛлдік және іскерлік ойындар, педагогикалық ойын 

жаттығулары (глоссарий, кроссворд, кесте толтыру және басқалары); жобалау;  

кейс-стади; тренингтер; рефлексия;   ассоциограмма және т.б. 

Олардың ішінде оқу топтық пікірталастарға мән береміз. Дәстүрлі түрде 

"пікірталас" ұғымы деп оның барлық формаларында пікір алмасу түсініледі. 

Тарих тәжірибесі пікір алмасусыз және оған ілеспелі жарыссӛздер мен дау-

дамайларсыз қоғамның ешқандай дамуы мүмкін еместігін кӛрсетеді. Бұл әсіресе 

адамның рухани ӛмірі мен кәсіби дамуы саласындағы дамуға қатысты. 

Пікірталас ұжымдық талқылау ретінде зерделенушіге, оның проблемаларының 

деңгейіне және осының салдарынан айтылған пікірлерге байланысты әртүрлі 

сипатта болуы мүмкін. Ғылыми педагогикалық әдебиетте пікірталастар қызмет 

компоненттері (субъект, объект, құралдар, мақсаттар, операциялар, 

қажеттіліктер, шарттар, нәтижелер) бойынша жіктелмесе де, тәжірибеде 

пікірталастар әмбебап құбылыс ретінде қарастырылады, оны шын мәнінде 

ғылымнан кәсіптік практикаға немесе оқыту әдістемесіне ӛзгертпей, 

механикалық түрде ауыстыруға болады.Оқу пікірталастың бір шарты – оқытушы 

қорытындылардың дұрыстығын қамтамасыз ете алу. Жоғарыда айтылғандарды 

ескере отырып, оңтайлы ұйымдастырылған және ӛткізілген оқу дискуссиясының 

келесі ерекше белгілерін атап ӛтуге болады: 

1) педагог-ұйымдастырушының осы проблемасында құзыреттіліктің жоғары 

дәрежесі және, әдетте, тыңдаушыларда осындай проблемаларды шешудің 

жеткілікті практикалық тәжірибесі бар болуы; 

2) педагог-ұйымдастырушының маңызды әдістемелік дайындығының 

арқасында типтік проблемалық жағдайларды шешуді болжаудың жоғары 
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деңгейі, яғни педагог тарапынан импровизацияның салыстырмалы тӛмен 

деңгейі. Сонымен қатар  педагогтың пікірталасты ӛткізу процесін басқара білуі; 

3) оқу пікірталасының мақсаты мен нәтижесі білім алушылардың шынайы 

білімді меңгеруінің жоғары деңгейі, жаңылыстыруды жеңу, олардың 

диалектикалық ойлауын дамыту. 

Нақты жағдайларды талдау кезінде бұл жерде проблемалы жағдаймен және 

топтың әрбір мүшесі дайындаған ұсыныстарды топтық талқылаумен 

үйренетіндердің жеке жұмысы ұштастырылатыны ерекше маңызды. Бұл 

студенттерге топтық, командалық жұмыс дағдыларын дамытуға мүмкіндік 

береді, оқылатын оқу тақырыбы аясында типтік мәселелерді шешу мүмкіндігін 

кеңейтеді. Жеке талдау жүргізу, топта талқылау, проблемаларды анықтау, 

баламаларды табу, іс-әрекеттер мен оларды орындау жоспарын таңдау 

нәтижесінде болашақ мамандар оқып, талдау және жоспарлау дағдыларын 

дамытуға мүмкіндік алады. 

Мысалы, магистратурада «Жоғары мектеп педагогикасы» пән сабағы 

бойынша «ҚР жоғарғы білім беру жүйесі: жетістіктер және тенденциялар» атты 

тақырыпқа магистранттарға тӛменгідей топтық тапсырма ұсынылады: 

Европалық, америкалық, азиаттық жоғарғы білім жүйелеріне сипаттама беріңіз. 

Олардың ҚР жоғарғы білім беру жүйесіне жағымды және жағымсыз әсерлерін 

сараптаңыз. Салыстыру нәтижелері бойынша кесте толтырыңыз [1]. 

Әр топ  таңдап алған біржоғарғы білім беру жүйесіне талдау жаса отыра, 

олардың ҚР жоғары білім беру жүйесіне жағымды және жағымсыз әсерлеріне 

сиппатама береді. Осы тұрғыда студенттер SWOT - талдау элементтерін 

қолданалады. Қорыта келгенде, студенттер ҚР жоғарғы білім беру жүйесінің 

жетістіктері мен оның даму бағыттарын, беталысын анықтайды.  

Осындай әдіс-тәсілдер студенттердің аналитикалық және жүйелі ойлау, 

баламаларды бағалау, ӛткізілген талдау нәтижелерімен таныстыру, 

коммуникативтік дағдылар мен  топта жұмыс істеу дағдыларын меңгеруге 

апарады. 

Педагогикалық пәндерді оқыту кезінде біз қолданатын тағы бір оқыту 

технологиясы - тренингтер.Тренингтер - бұл алған дағдыларын бекітетін 

интерактивті іс-шаралар. Әдетте тренингке шешілмеген мәселе әкеледі. 

Сондықтан  тренингтерді ӛз орнымен қолданған нәтижелі болады.  

Кез-келген тренингке интерактив - ӛзара қарым-қатынас және әрекет 

қатысады. Тренингтерде жаттықтырушы оқытады, жаттықтырушы кӛрсетеді, 

жаттықтырушы сұрайды, жаттықтырушы үйреншікті емес нәрсе жасауға 

мәжбүрлейді. Әр түрлі жағдайлар модельделеді. Жағдайлардан пайдалы және 

дұрыс шығу жолы ұтылады. Бұл рӛлдік ойын элементі. Кез келген нақты тренинг 

– рӛлдік ойын. 

Мұндай тренингтік оқыту нәтижесінде студенттер басқарушылық қызмет 

үдерісін ӛзі талдап қана қоймай (жоспарлау, шешімдер қабылдау, бағалау, 

бақылау және т.б.), сонымен қатар басқарушылық міндеттерді шешу білімі мен 

алгоритмдерін игереді және ӛзінің кӛшбасшылық әлеуетін дамыту бойынша 

жұмыс істейді. Осы технологияны әр-түрлі пәндерде қолдануға болады [2]. 
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Болашақ әлеуметтік педагогтарды даярлау кезінде де біз ӛз тәжірибемізде 

белсенді оқу әдістерін кең тұрғыда қолданамыз. Тӛменде «Әлеуметтік 

педагогика және ӛзін-ӛзі тану» білім беру бағдарлама бойынша бір сабақтын 

үлгісін ұсынамыз. 

Сабақ тақырыбы: қазіргі мектептің әлеуметтік-педагогикалық 

ҥрдісіндегі диагностика 

Негізгі ҧғымдар: әлеуметтік-педагогикалық диагностика, диагностикалық 

зерттеу, критерий, кӛрсеткіш. 

Сабақтың жоспары: 

1. Әлеуметтік-педагогикалық диагностиканың негізгі функциялары. 

2. Диагностика процесіндегі әлеуметтік-педагогикалық ӛзара іс-қимылдың 

тиімділігі мен сапасының критерийлері. 

3. Әлеуметтік-педагогикалық диагностикалық зерттеудің құрылымы. 

Орындауға міндетті тапсырмалар: 

№1. «Әлеуметтік-педагогикалық қызметтің теориялық негіздері» тақырыбы 

бойынша глоссарий құрыңыз. 

№2. «Диагностика» ұғымының мазмұнын ашыңыз. Әлеуметтік-

педагогикалық диагностиканың мақсат, міндеттерін анықтаңыз. 

Кестені толтыруды жалғастырыңыз: 

 
№ Диагностика түрлері Әлеуметтік педагогты қызықтырады? 

1 Медициналық Нашақорлықтың әлеуметтік-педагогикалық салдары 

   

   

 

№ 3. Кестені толтырыңыз. 

 
№ Технология 

атауы 

Пайдалану 

мақсаты 

Пайдалану 

ерекшеліктері 

Әлеуметтік 

педагогикалық 

диагностика 

     

     

     

 

№4. Әлеуметтік-педагогикалық диагностиканың негізгі мазмұны мен 

құрылымын ашыңыз. 

№5. Әлеуметтік-педагогикалық диагностика функцияларының жүйесін 

схема (сурет) түрінде елестетіп, олардың ӛзара байланысын бейнелеңіз. 

№6. «Диагностикалық функция әлеуметтік педагог қызметінің негізгі 

функцияларының бірі ретінде» - атты тақырыпқа топта талқылауғаой-толғау 

(эссе) дайындаңыз. 

№7. Әлеуметтік-педагогикалық диагностиканы қолдану тиімділігінің 

критерийлерін анықтаңыз. Оларды әлеуметтік педагог үшін ереже-ұсыныстар 

түрінде рәсімдеңіз. 
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№8. Әлеуметтік-педагогикалық диагностика функцияларының біріне 

(таңдау бойынша) сипаттама беріп, оны әлеуметтік педагогтың практикалық 

қызметінде жүзеге асыру ерекшеліктерін ашыңыз. 

№9. ЖОО-ғы оқу кезеніңде қалыптасқан әлеуметтік қасиеттерді және оқу 

жұмысында жүзеге асырылған ӛз жетістіктерінің ӛзіндік диагностикасын 

жүргізіңіз. 

Аудиториядағы топтық жұмысқа арналған тапсырмалар: 

№10. «Диагностиканы ұйымдастыру және жүргізу тәртібі» (кезеңдері, 

диагностиканы ӛткізуге қойылатын талаптар) бойынша талқылау үшін модель 

үлгісін ұсыныңыз. Әлеуметтік-педагогикалық диагностиканың реттілігін 

анықтаңыз. 

Жеке жұмыс үшін қосымша тапсырмалар: 

№11. Әлеуметтік педагогтың диагностикалық функциясын іске 

асырыңыз(зерттеу жүргізіңіз) келесі кезеңдер бойынша: 

1-ші кезең: зерттеу тақырыбы бойынша психологиялық-педагогикалық 

әдебиетті оқыңыз: зерттеу нысанын анықтаңыз, ӛз таңдауыңызды негіздеңіз. 

2-ші кезең: жеке бақылау әдістерін, психологиялық-педагогикалық 

әдістемелерді, оқушылармен әңгімелесуді және т.б. пайдалана отырып, 

оқушының жеке-психологиялық ерекшеліктерін зерделеңіз. 

3-ші кезең: тәрбиеленушіні әр түрлі іс-әрекеттерде ұстаңыз; 

4-ші кезең: баланың отбасы ерекшеліктерін және оның тәрбиелік әлеуетін 

зерттеңіз; 

5-ші кезең: балада проблемалар бар ма және олардың себептері қандай 

екенін анықтаңыз; 

- тәрбиеленуші тұлғасының «проблемалық ӛрісін» талдау негізінде баланың 

тұлғалық ӛсу карта-бағдарламасын құрастырыңыз [3]. 

Жоғарғы тапсырмалар студенттердің әлеуметтік-педагогикалық, пәнаралық 

біліктерін дамытуды, нақты немесе модельделетін әлеуметтік-педагогикалық 

жағдайларды шешу процесін жүйелі талдауды, әлеуметтік-педагогикалық 

мәселелерді шешудің тұтас процестерінің жобаларын құрастыру және негіздеу, 

оларды іске асыру нәтижелерін болжау, қажетті ақпаратты жинау, талдау және 

бағалау, ӛз клиенттерінің қиын ӛмірлік жағдайларын шешу және іске асыру 

процестерінің оңтайлы әлеуметтік-педагогикалық технологияларын анықтау; 

әлеуметтік-педагогикалық жағдайларды шешу нұсқаларына сараптама жүргізуді 

талап етеді. 

Сонымен, жоғары білім беру жүйесін жаңғыртудың негізгі идеясы жоғары 

мектепте оқытудың тиімділігі жаңа білім беру жүйелері мен технологияларын 

жобалау және енгізу арқылы жақсартылуы мүмкін. 

Оқыту мен тәрбиелеудің жаңа технологияларын меңгеру оқытушының 

трансформация бойынша маңызды қызметке, ең алдымен ӛзін-ӛзі тартуға ішкі 

дайындығын қажет етеді. 

 

Қолданылған әдебиеттер: 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СТРАТЕГИЙ АКТИВНОГО 

ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ В УСЛОВИЯХ 

КОЛЛАБОРАТИВНОЙ СРЕДЫ  
 

Радченко Н.Н., к.п.н., доцент, член-

корреспондент АПН РК, заведующая кафедрой 

педагогического образования и менеджмента 

ВКГУ имени С.Аманжолова 

 

Динамичное развитие современного общества предъявляет всѐ новые и 

новые требования к современному человеку. Стремительная жизнь, огромные 

информационные ресурсы, глобализация, радикальные изменения в 

общественных отношениях, социальные и индивидуальные проблемы требуют 

развития совершенно новых качеств: умение находить и обрабатывать 

актуальную информацию, критически мыслить, принимать нестандартные 

решения, быть мобильным и т.д. Именно поэтому «современное школьное 

образование ориентировано на интересы личности, которые характеризуются 

развитием готовности учащихся к осознанному выбору, принятию 

самостоятельных решений и ответственному участию в жизни общества» [1].  

Исходя из современных потребностей, деятельность школ направлена «на 

более полное развитие способностей учащихся и максимальное раскрытие их 

потенциальных возможностей» [1]. Каждый учитель в школе, безусловно, 

решает объективную задачу активного освоения и внедрения новых 

образовательных технологий, позволяющих достигнуть учебные и 

воспитательные цели на более качественном уровне. 

Проблема эффективности обучения в данное время очень актуальна. 

Меняется позиция учителя по отношению к ученику, к себе самому. Учитель 

становится не только носителем предметных знаний, но и помощником в 

становлении и развитии личности ученика, уважающим эту личность независимо 

от его знания или незнания. Изменяется характер воздействия на ученика. 

Меняется и позиция ученика, для которого главным становится не полученная 

оценка, а активное взаимодействие с учителем и другими учениками с целью 

получения знаний. Ведь знание (если оно представлено в духе современного 

информатизированного общества – как системное, междисциплинарное, 
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обобщенное) в наше время дает возможность человеку занять место в 

современной культуре и цивилизации. 

Организация учебного процесса в первом классе является важным и 

одновременно сложным периодом уровня начального образования. 

Формирование положительной мотивации к учебно-познавательной 

деятельности первоклассников является значительным, поэтому учебный 

процесс строится по принципу «спиральности», т.е. от постепенного 

наращивания знаний и умений, от простого - к сложному, от легкого - к 

трудному. 

Внедрение обновленного содержания образования требует от учителя 

обеспечения учета индивидуальных способностей и творческого развития 

каждого учащегося через внедрение активных методов обучения в условиях 

индивидуальной, парной и групповой работы. 

Актуальным вопросом для учителя является поиск ответа на вопрос «Как 

обучать в новых условиях?». Важно отметить, что в рамках обновления 

содержания образования учебный процесс характеризуется активной 

деятельностью самих учеников, а учитель выступает единомышленником и 

организатором познавательной деятельности обучающихся. 

Особенностью внедрения обновленного содержания образования является 

создание доброжелательной атмосферы на уроке. Необходимым условием 

каждого урока должна быть коллаборативная среда, создающая доверительную 

обстановку на уроке. 

В ходе групповой работы на уроках, с целью повышения познавательного 

интереса школьников учитель имеет возможность применять различные 

стратегии. Например, использовать стратегии критического мышления для 

вовлечения детей в работу в группах, а применение стратегии диалогового 

обучения побуждает учащихся к активному обсуждению проблемных вопросов 

и дискуссии о причинно-следственных связях. Следует обратить внимание 

учителей на то, что в коллаборативной среде учащиеся могут общаться со 

сверстниками, защищать и представлять свои идеи, обмениваться мнениями, 

принимать активное участие во взаимооцениваниии оценивании самих себя. 

Целями школьного образования, которые ставят перед школой государство, 

общество и семья, помимо приобретения определенного набора знаний и 

умений, являются раскрытие и развитие потенциала ребенка, создание 

благоприятных условий для реализации его природных способностей. 

Использование активных стратегий обучения на уроке и есть возможность для 

каждого ребенка найти свое место, проявить инициативу и самостоятельность, 

свободно реализовать свои способности и образовательные потребности, 

является оптимальной для достижения этих целей. 

Использование активных стратегий обучения на уроке математики 

позволяет: 

- обеспечить положительную мотивацию обучения; 

- провести урок на высоком эстетическом и эмоциональном уровне; 

- обеспечить высокую степень дифференциации обучения; 
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- повысить объем выполняемой на уроке работы в 1,5 - 2 раза; 

- усовершенствовать контроль знаний; 

- рационально организовать учебный процесс, повысить эффективность 

урока. 

Активные стратегии обучения предполагают психологическую разрядку, 

снятие напряжения на уроке. Объяснение нового материала гораздо 

эффективнее, если оно проводится в форме диалога, интерактивного сообщения. 

Во-первых, дети получают возможность активного вовлечения в процесс 

обучения, не отвлекаются, с легкостью вникают в тему, во-вторых, активная 

деятельность всегда приносит в класс положительные эмоции, и, 

соответственно, знания, полученные способом социального взаимодействия, 

оказываются гораздо прочнее. Возникший интерес к уроку переходит в интерес 

к предмету в целом. 

Эффективное обучение требует определѐнных методик, которые помогают 

приобретать знания, а также развивать социальные и интеллектуальные навыки. 

Наиболее эффективными являются подходы, которые направлены на то, чтобы 

вовлекать учеников в активное, совместное и основанное на критическом 

анализе обучение [2]. 

Увеличение умственной нагрузки у первоклассников на уроке заставляет 

задуматься над тем, как поддержать у учащихся интерес к изучаемому предмету. 

Главная задача каждого преподавателя – не только дать учащимся определѐнную 

сумму знаний, но и развить у них интерес к учению, научить учиться. Без 

хорошо продуманных методов обучения трудно организовать усвоение 

программного материала. Учителю необходимо не только доступно все 

рассказать и показать, но и научить ученика мыслить, привить ему навыки 

практических действий.  

Развитие школьника происходит более результативно, если он включен в 

деятельность. Тогда процесс обучения способен вызвать у ребенка интенсивное 

и внутреннее побуждение к знаниям, напряженному умственному труду.  

Побудить внутреннее стремление первоклассника к самостоятельному 

обучению возможно через грамотное использование учителем на уроках 

современных стратегий обучения. 

Например: стратегия «Волшебный мешочек» с числами.  

Форма проведения: групповая. 

Каждая группа вытягивает карточки, на которых написаны три однозначных 

числа, с помощью которых можно составить примеры. По сигналу учителя 

каждый человек в группе составляет и записывает один пример на облачке. 

Дальше передвигает облако следующему учащемуся. Задание выполнено, если 

на карточке записано четыре примера. Первоклассники, закончившие работу в 

группе, должны взяться за руки и поднять их вверх, сообщив, таким образом, 

учителю о завершении работы. Составленные примеры прикрепляются к доске 

для обсуждения. 

Стратегия «Моделирование». 

Начните урок с создания проблемной ситуации. 
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Шаг 1. Попросите ребят в парах задумать двузначное число от 11 до 20 и 

записать его на листе бумаги. 

Шаг 2. Объедините пары в группы и предложите учащимся сравнить их 

числа между собой. Результат сравнения они смогут записать на листах 

ламинированной бумаги. 

Шаг 3. Предложите детям найти доказательство их предположения. 

Средство доказательства они смогут выбрать самостоятельно. Варианты 

ресурсов: кубики конструктора «Лего», числовой луч от 0 до 20. Выбор ресурса 

определит сценарий обсуждения выполненного задания. Первоклассники смогут 

продемонстрировать друг другу графические модели числа, сопоставляя 

количество десятков и количество единиц в каждой модели. Те ребята, которые 

выберут числовой луч, смогут сделать выводы о том, какое из чисел больше на 

основе знаний о местоположении чисел на числовом луче и их удаленности от 

нуля. 

Шаг 4. Подведите учеников к выводу, что данные ресурсы не всегда могут 

находиться под рукой, поэтому необходимо разработать правило или алгоритм 

действий, который поможет сравнивать двузначные числа между собой. 

Шаг 5. Предложите детям в группах разработать правило, по которому 

необходимо действовать, сравнивая двузначные числа. 

Шаг 6. Проведите обсуждение правил. В ходе обсуждения выработайте 

единую инструкцию, которой школьники будут руководствоваться при 

сравнении чисел [3]. 

Эти стратегии помогают эффективно, грамотно и интересно подвести итоги 

урока. Для учителя этот этап очень важен, поскольку позволяет выяснить, что 

ребята усвоили хорошо, а на что необходимо обратить внимание на следующем 

уроке. Кроме того, обратная связь от учеников позволяет скорректировать урок 

на будущее. 

Дети начальной школы имеют свои особенности, поэтому не могут 

совладать со своими эмоциями, поэтому на уроках создаѐтся вполне допустимый 

рабочий шум при обсуждении проблем; стратегии лучше вводить постепенно, 

воспитывая у учащихся культуру дискуссии и сотрудничества; применять 

данные методики не обязательно все на каждом и на одном уроке [4]. 

Система активных стратегий обучения направлена не на изложение 

учителем готовых знаний, их запоминание и воспроизведение, а на 

самостоятельное овладение учащимися знаниями и умениями в процессе 

активной практической деятельности. 

Активные стратегии обучения позволяют учащимся учиться по 

способностям, ежедневно приобретать навыки общения, сотрудничества, 

взаимопомощи. Ученик не только активно усваивает новые знания, но и 

приобщается к опыту творческой активности, учится планировать свою 

деятельность, разрабатывать взаимозадания, помогать другому, контролировать, 

т.е. приобретает умение не только учиться, но и учить. 

Созданные условия обеспечивают и равноправное общение между 

субъектами образовательной деятельности, и сотрудничество, и веру в 
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возможности ребенка. Ребенок выступает как истинный субъект учебной 

деятельности, способный и стремящийся к самообразованию, самостоятельному 

выбору уровня сложности овладения материалом, рефлексивной деятельности. 

Грамотное использование учителем на уроках современных стратегий обучения 

позволило всех учащихся включить в процесс обучения.  

Уроки с использованием активных методов обучения интересны не только 

для учащихся, но и для учителей. Но бессистемное, непродуманное их 

использование не дает хороших результатов. Поэтому очень важно активно 

разрабатывать и внедрять в урок свои авторские игровые стратегии в 

соответствии с индивидуальными особенностями своего класса. 

Применять данные методики не обязательно все на одном уроке. Их лучше 

вводить постепенно, воспитывая у учащихся культуру дискуссии и 

сотрудничества. 

Использование активных методик укрепляет мотивацию к обучению и 

развивает наилучшие стороны ученика.  

Без хорошо продуманных методов обучения трудно организовать усвоение 

программного материала. Вот почему следует совершенствовать те методы и 

средства обучения, которые помогают вовлечь учащихся в познавательный 

поиск, в труд учения: помогают научить учащихся активно, самостоятельно 

добывать знания, возбуждают их мысль и развивают интерес к предмету. Задача 

учителя состоит в том, чтобы создать условия практического применения 

способностей для каждого учащегося, выбрать такие стратегии обучения, 

которые позволили бы каждому ученику проявить свою активность, а также 

активизировать познавательную деятельность учащегося в процессе обучения 

математике. Верный отбор видов учебной деятельности, различных форм и 

методов работы, поиск различных ресурсов для повышения мотивации учащихся 

к изучению математики, ориентация учащихся на приобретение компетенций, 

необходимых для жизни и деятельности в поликультурном мире позволит 

получить требуемый результат обучения. 
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ТАРИХТЫ ОҚЫТУДАҒЫ ӚЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР 

 

Чекетаева Р.С., т.ғ.к., С.Аманжолов атындағы 

ШҚМУ «Қазақстан тарихы» кафедрасының 

меңгерушісі 

 

Елімізді сапалы білім беру қазіргі күнде де мемлекеттің маңызды 

міндеттерінің бірі болып табылады. Сондықтанда соңғы жылдары ұлттық 

тарихымыз түбегейлі ӛзгеріп, қазіргі тарих ғылымының алдында тарихи 

деректер негізінде жаңаша теориялық-методологиялық кӛзқарас пен тарихи 

сананы қалыптастыру міндеті тұр. Қазақтың белгілі тарихшысы М.Қозыбаев 

«Тарихты оқыту, тоқыту – үлкен проблема», - деген. Оқытуды іске асыруда ең 

бірінші мектептегі тарих мұғалімінің орны зор. Ол үшін мұғалім пәннің мазмұны 

мен әдістемесінде білуі шарт. 

Әр пәннің ӛзінің жеке сӛйлеу стилі бар, оны нақты пәннің «академиялық 

тілі» деп атауға болады. Академиялық тіл пән мазмұнын меңгеру, ойлау және 

осы пәнде қолданылатын ұғымдармен жұмыс істеу қабілетін жақсартуға 

арналған басты құрал болып табылады [1, 14 б.]. 

Тілдік мақсаттар академиялық тілді үйрену үшін маңызды құрал болып 

табылады. Оқушылардың олардан қандай нәтиже күтілетінін түсінуі тілдік 

мақсаттардың анық құрылуына байланысты. Сондай-ақ, тілдік мақсаттар 

мұғалімдер мен оқушыларға оқуға деген ынтасын арттырып, қолдауға 

кӛмектеседі. Пән мұғалімдері оқушылардың пән мазмұнын меңгеріп, 

академиялық тілдерін дамытуына қолдау кӛрсетеді. Кейбір оқушылардың 

тыңдалым дағдысы нашар болса, кейінде айтылым дағдысы жүйелі 

қалыптаспаған болуы мүмкін. Мұғалім сондықтанда қысқа мерзімді сабақ 

жоспарында тілдік мақсаттарды жоспарлайды. Пәнді тиімді оқыту үшін тілдік 

дағдыларды дамыту керек, мұғалім  алға ілгерілету мақсатында оқушыларға 

сӛйлеу, жазу үшін шаблон берседе де болады. 

Академиялық тілді меңгеруге қолдау кӛрсету үшін мұғалімдерге сабақ 

жоспарларына тӛмендегі сияқты оқу мақсаттарын жүйелі түрде қосу ұсынылады: 

- алдын ала оқыту және пәнді оқуда дұрыс қолдана білу үшін қажетті 

терминология мен тіркестер жиынтығын қамтитын лексиканы алдын ала орынды 

жағдайларда пайдалану; 

- оқушылардың назарын академиялық тілге аудару (мысалы, пән бойынша 

оқу мақсаттарына жету үшін қажетті терминология немесе тұрақты тіркестері бар 

лексиканы қолдану). Сабақ барысында оқушылардың назарын тек термин 

сӛздерге ғана емес, сол сабақта кездескен оқушыларға түсініксіз сӛздерге де мән 

беріледі. «Қырғи қабақ соғыс» туралы айтқанда оның орысшасы «Холодная 

война» екенін айтып кетеміз. Әйтпесе оқушылар тура аударма жасап, шаталасып 

кетеді. «Демос» - халық,  «Абсолюттік монархия» - бір адамның шексіз билігі деп 

термин сӛздердің латын, грек тілінен аудармасын қарастырамыз. Сонымен қатар 

мұғалімдерге бүгінгі күн талабы бойынша үштілділікті де дамытуға болады. 

Тірек сӛздердің үш тілде айтылуына назар салсақ. Қазақстан тарихы, дүниежүзі 
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тарихы пәндерінің оқу бағдарламаларында үш тілде білім беруді жүзеге асыру 

қарастырылған, онда үш тілді меңгертіп қана қоймай, сол сияқты оқушылардың 

сыныптан тыс жұмыстарын да үш (қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде) тілде 

ұйымдастыру қарастырылған. Кӛптілді оқу ортасын құруда әр пәннің қосқан 

үлесі үш тілде білім беру саясатын іске асыруды қамтамасыз ету [2, 2 б.]. 

Сабақ барысында пән мазмұнының ұғымдарымен жұмыс істеуге қажетті 

жұмыс тілін ұсыну (мысалы, топтық жұмыс жүргізуге, сұрақты дұрыс қоюға, 

жағдайды талдап, пікірталас жүргізуге қажетті сӛздер мен сӛз тіркестері). Ол 

қысқа мерзімді сабақ жоспарының тілдік мақсатында жоспарланады. Сыныптағы 

диалог/жазылым үшін пайдалы тілдік бірліктерде талқылауға арналған мәселелер 

ұсынылады. Неліктен екенін айта аласызба? деп сұрақтар қою арқылы оқушының 

айтылым дағдысын ғана дамытып қоймаймыз, ашық сұрақтар қою барысында 

оқушыны сын тұрғысынан ойлауға бағыттаймыз. Тілдік мақсатта берілген 

жазылым бойынша ұсыныста оқушылардың тілдік дағдыларын дамытуға 

негізделген. Тілдік мақсатта берілгеннің барлығы қысқа мерзімді жоспардың 

сабақ барысында қамтылуы қажет. Мұғалім бұларды кәртішке түрінде ме, әлде 

қалай ұсынады оны оның шығармашылығына байланысты. 

Түрлі мақсаттарға қол жеткізу үшін оқушылардың тілдік дағдылардың 

барлық тӛрт түрін түрлі комбинацияда (мысалы, оқылым-тыңдалым, оқылым-

жазылым, оқылым-айтылым, тыңдалым-жазылым және т.б.) қолдануы. Ол, 

сабаққа қатысты бейнеролик, фильмнен үзінді кӛрсете салғанша, оқушыларға 

фильмнен үзіндіні кӛрсетпей тұрып сұрақтар, тест ұсынып материалды тыңдау 

барысында назар салып, дұрыс жауаптарын белгілеп отырса тыңдалым-жазылым 

қатар жүреді. Білім алушының назары оқу материалына шоғырланады. Ал, жай 

ғана кӛрсете, тыңдата салсан кейбір оқушылардың назары басқада болуы 

мүмкін.  

Оқушыларды  пікірталас, диалогтерге қатыстыру (мысалы, оқушыларды 

толық жауап беруге ынталандыру, білу деңгейіндегі сұрақтармен шектелмеу, 

пікірталас тиімді болуы үшін оқушыларды ӛз білімін қолдануға түрткі болу, 

сондай-ақ оқушылар диалогке қатыса алуы үшін қажетті лексикалық қормен 

қамтамасыз ету) [1, 15 б.].  

Мысалы, пән бойынша оқу мақсаты: 6.3.1.1 тарихи оқиғалардың ӛзара 

байланысын  табу арқылы Түрік қағанаты құрылуының тарихи маңызын 

анықтау. 

Оқытудың тілдік оқу мақсаттары:  

1. Тірек сӛздер арқылы Орта ғасырларкезеңіне тірек сызба құрастырады 

(жазылым дағдысы); 

2. Түркі қағанаттарында ел билеген тарихи тұлғалардың рӛлін сомдайды 

(айтылым дағдысы); 

3. Күлтегін жазбасы және Білге ескерткіштерінен үзінді мәтінмен жұмыс  

жасайды (оқылым дағдысы). 

4. «Оғыз қаған» жырынан аудиоматериал тыңдап, сыныптық талқылау 

(тыңдалым  дағдысы). 

Пәнге қатысты лексика мен терминология: 



41 

 

Халық, консолидация, этносаяси бірлестік, этнос, этноним, ұлт, миграция, 

ассимиляция, әлеумет, әлеуметтік топ, ақсүйектер, қара сүйектер, мүліктік 

теңсіздік, жер иелену түрлері, қағанат, қаған, «он-оқ бұдын» 

Диалог/ жазылымға қажетті тіркестер: 

Түркі тайпаларының миграциясының себептері... 

...деректің негізінде келесі қорытындыларды шығаруға болады... 

Келесі себептер/факторлар әлеуметтік/ [3]. 

Немесе келесі бір мысал 

 
Тілдік 

мақсаттар  
Оқушылар: 

Мәтіннен археологиялық ескерткіштерді анықтайды (оқылым); 

Археологиялық ескерткіштерді сипаттайды(айтылым); 

Электрондық оқулықтан мезолит пен неолит туралы  тыңдай отырып, 

сұраққа жауап береді (тыңдалым); 

«Палеолит» «Нуклеус», «гарпун», «біздер» термин сӛздердің мағынасын 

ашады (жазылым) 

Пәнге қатысты лексика мен терминология. «Палеолит» «Нуклеус», 

«гарпун», «біздер» 

Сыныптағы диалог/жазылым ҥшін пайдалы тілдік бірліктер 

Талқылауға арналған тармақтар:  

Еңбек құралдарын тек тастан жасады, ӛйткені .... 

Сіз неліктен .....  екенін айта аласыз ба? 

..... неліктен адамдар жаңа еңбек құралдары мен қаруларды ойлап тапты? 

Жазылым бойынша ұсыныстар:  
Соңғы палеолит кезеңінде ескерткіштердің саны шектеулі, себебі..... 

Мен еңбек құралдары  адамдардың дамуына ықпал етті деп есептеймін, 

себебі ..   Бұдан мен мынадай қорытындыға келдім..... 

 

Тілдік мақсаттарда берілген пәнге қатысты терминдер, тірек сӛздердің 

мағынасын оқушылар түсініп, сабақ барысында ол сӛздерді қолданады. 

Айтылым, жазылым, оқылым, тыңдалым дағдыларын дамытуға бағытталып 

кӛрсетілгендер сабақтың барысында ашылады. Тілдік мақсаттаға талқылауға 

арналған тармақтар, жазылым бойынша ұсыныстар ҚМЖ-ның сабақ барысында 

да кӛрініс табады. Тарих сабағында тілдік дағдылармен қатар, кең ауқымды 

дағдылар, тарихи ойлау дағдыларында қалыптастырамыз. 

Әрбір қойылған мақсатты үнемі талдап, қажет болса қайта қарастыру керек. 

Сондықтанда сабақта оқу мақсатын оқушылардың естеріне түсіріп отыру қажет. 

Оқу мақсаттары нені оқып-білу, нені бағалай алу керектігін кӛрсетеді [3, 107 б]. 

Оқу мақсаттарына сай келетін тапсырмаларды таңдап аламыз. Үздіксіз талдау 

жасау мұғалімдерге маңызды шешім қабылдауға кӛмектеседі. Ең маңыздысы 

жүзеге аспай қалған немесе мерзімі бойынша қалып отырған мақсаттарға мән 

беру.  

Әл-Фараби «Адам мақсатына ӛзін-ӛзін жетілдіру арқылы жетеді», - 

дегендей жаңартылған білім мазмұны бойынша оқу бағдарламасында оқу 

пәнінің мазмұнын анықтаудың негізі болып табылатын оқыту мақсаттарының 
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жүйесі түрінде ұсынылған күтілетін нәтижелері қалыптастырылған.  Онда 

оқушы ӛзін-ӛзі оқыту субьектісі.   

Оқыту мақсаттарының құрастырылған жүйесі - білімін функционалдық 

және шығармашылықта қолдану, сын тұрғысынан ойлау, зерттеу жұмыстарын 

жүргізу, АКТ пайдалану сияқты кең ауқымды дағдыларды дамытуға негіз 

болады. 

Оқушылардың оқу мақсаттарына қол жеткізуін қамтамасыз ету үшін 

мұғалімдерге оқу жоспарында ұсынылған тапсырмалар мен кәсіби дайындығын 

пайдалану арқылы қажетті педагогикалық әдіс-тәсілдерді қолданады. 

«Неліктен Давид пен Бодридің Марат туралы кӛзқарастары әртүрлі болды» 

тақырыбындағы сабақта «7.2.2.1 – тарихи оқиғаларды интерпретациялау үшін 

ӛнер туындыларын пайдалану» оқу мақсаты үшін сурет бойынша «миға 

шабуыл» әдісі арқылы ықтимал сұрақтар қойылып, суреттің айналасына 

жазылады: Бұл суретті салған кім? Ол қашан жасалған/салынған? Бұл қай жерде 

жасалған? Ол қашан түсірілді/салынды? Бұл қай жерде жасалған? Бұл сурет 

қандай себеппен жасалған? Кӛмекші/мұғалім бастапқыда бір немесе екі арнайы 

сұрақ ұсынуы мүмкін, ал қатысушылар барынша кӛбірек сұрақтар құрастыруы 

қажет. Сондай-ақ, 1-жаттығу кезінде  мұғалімдердің кейінгі талқылауларда 

пайдалануы үшін балалардың ойлауы мен олардың лексикасы туралы жазбалар 

жасауына болады.   

 
Қадағалау сҧрақтары: 

Мысалы …  «Біз нені кӛре аламыз?» 
Проблеманы шешетін сҧрақтар: 

Мысалы …  «Бұл суретті кім және қандай 

мақсаттармен салуы мүмкін?» 

Аналитикалық сҧрақтар: 

Мысалы … «картина қашан салынған 

және неліктен?» 

Ерекшеленетін сҧрақтар: 

Мысалы … «Осы сурет қандай типке жатады?» 

 

Сұрақтар дұрыс құралса, ӛнер туындыларын пайдаланып  Француз 

революциясының кӛрінісімен байланыс орнатады. Суреттеремен жұмыс істей 

отырып, оның қандай мәлімет беретінін ғана емес, қандай мәліметті  

ашпайтындығын да сұрау қажет. Суретпен жұмыс барысында оқушылардың 

визуалды айғақтар арқылы сын тұрғысынан ойлаулары дамиды. 

Тарих пәні мұғалімдерінің шығармашылық күш-қуатын дамыту арқылы 

ғана біз алдымыздағы міндетке жете аламыз. Ол үшін мұғалім «Нені оқыту 

керек?» деген сауалмен қатар «Қалай оқыту керек?» деген сауалға да жауап 

іздесе оқушылардың тарих пәніне деген қызығушылықтары артып, 

функционалдық сауаттылықтары қалыптасқан, алған білімін әртүрлі 

жағдаяттарға сай қолдана білетін, ойын, пікірін толық, түсінікті, жүйелі жеткізе 

алатын, білім алуға ынталы, патриоттық сезімі қалыптасқан жеке тұлғаның 

дамуына мүмкіндік жасалар еді. Мұғалімдер оқушылардың бойында бұл 

қасиеттерді түрлі оқыту әдіс-тәсілдерін қолдану арқылы қалыптастырады және 

дамытады. 

Бүгінгі күні жаңартылған білім мазмұны тиімді іске асырылуы үшін мұғалім  

жаңа бағдарламаның идеясын меңгеруі тиіс. Осы мақсатқа жету үшін әдістемелік 
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нұсқаулықта ұсынылған оқу мақсаттары, тілдік мақсаттар, саралау, жинақталған 

интербелсенді әдіс-тәсілдер, бағалау құралдарын  тиімді қолданып, 

ынталандырушы және қолдаушы ортаны құра отырып тарих пәнін оқытсақ 

алдымыздағы жас ұрпақтың тарихи санасы дамиды.  

 

Қолданылған әдебиеттер:  

1. Қазақстан Республикасында орта білім мазмұнын жаңарту 

шеңберінде «Қазақстан тарихы» және «Құқық негіздері» пәндері бойынша 

педагог кадрлардың біліктілігін арттыру курсының білім беру бағдарламасы  

негізінде әзірленген мұғалімге арналған нұсқаулық. Педагогикалық шеберлік 

орталығы, 2016. – 118 б. 

2. Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9 сыныптарына арналған 

«Қазақстан тарихы» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы. 

- Астана, 2016 ж. 

3. Мұғалімге арналған үлестірме материалдар. Жаңартылған білім 

мазмұны бойынша «Дүниежүзі тарихы» және «Құқық негіздері» біліктілікті 

арттыру курсы. «Назарбаев Зияткерлік мектебі» ДББҰ. Педагогикалық шеберлік 

орталығы, 2016.  

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Марченко Е.А., тренер образовательных 

программ, старший менеджер филиала Центра 

педагогического мастерства в г.Усть-

Каменогорск 

 

Изменения в таких областях, как технологии, коммуникации и наука, 

оказывают сильное влияние на мировую экономику и, как следствие, на знания и 

навыки, которыми должны овладеть граждане, чтобы быть успешными в 

двадцать первом веке.  

В связи с изменившимися требованиями работодателей к современному 

сотруднику во всем мире образовательные системы рассматривают, какое 

образование они предоставляют для будущего поколения, ищут ответы на 

ключевые вопросы: «Чему действительно должны учиться дети для того, чтобы 

быть успешными в двадцать первом веке?» и «Что является наиболее 

эффективным способом обучения этому?». Эти вопросы тесно связаны с 

учебной программой и предлагаемыми методиками преподавания, 

используемыми при реализации учебной программы по любому из предметов.  

В Казахстане, чтобы ответить на глобальные вызовы современности, с 2016-

2017 учебного года внедряется обновленное содержание образования. Ключевые 

образовательные ценности и цели, связанные с национальными стандартами 

учебных программ, подходами к методике преподавания и оценке учебных 
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достижений, включают не только наделение школьников знаниями основ наук, 

но и развитие навыков широкого спектра. Внедрение обновленного содержания 

образования и системы оценивания является одним из действий, 

предпринимаемых для решения данных задач. 

В ГОСО РК для каждой ступени образования заявлены цели и задачи, 

которые необходимо реализовать и достичь. 
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Обновленное содержание направлено на развитие функциональной 

грамотности. Обучающиеся формируют понимание, осваивая учебную 

программу по предметам каждой образовательной области с тем, чтобы в 

дальнейшем обобщать и применять приобретенные знания в других ситуациях. 

То есть обучающиеся учатся тому, как адаптировать свои знания к разным 

ситуациям и иметь возможность решать любые сложные задачи, с которыми им, 

возможно, придется столкнуться в будущем. 

Важно отметить, что успешное преподавание зависит непосредственно от 

профессионального опыта и компетентности учителя. Педагогу необходимо 

понимать, какие требования предъявляются в современном образовании для 

создания успешной обучающей среды. Первым шагом к эффективному 

преподаванию и обучению является работа с нормативными и инструктивно-

методическими документами. Такими, как ГОСО РК, Учебные программы, 

Руководство по критериальному оцениванию, Типовые правила проведения 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, Инструктивно-методическое письмо, Методические 

рекомендации по проведению суммативного оценивания и Спецификации 

суммативного оценивания. Оказать помощь в подготовке к урокам 

(планировании) могут Учебные планы (среднесрочные планы) по предметам, 

Сборники заданий по формативному оцениванию. 

Планируя урок, учитель руководствуется Учебной программой по предмету. 

Учебные программы имеют отличительные особенности от прежних вариантов, 

которые представлены ниже. 
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Каждая Учебная программа включает: 

 Общие положения 

 Организацию содержания учебного предмета 

 Систему целей обучения 

 Долгосрочный план  

Важной особенностью подхода к реализации целей обучения, заявленных в 

Учебных программах является возможность варьировать распределение часов в 

четверти по разделам и внутри разделов по усмотрению учителя, то есть 

принимая во внимание особенности обучающихся и класса. 

Среднесрочное планирование (Учебные планы) конкретизирует ориентиры, 

определенные долгосрочным планом. В среднесрочных планах формулируют 

основные задачи на установленный период, даются рекомендации для учителя 

по проведению занятий по темам и разделам, по организации деятельности 

обучающихся на уроках, предлагаются варианты ресурсов, которые можно 

использовать при подготовке и проведении уроков. 

Краткосрочное (поурочное) планирование учитель осуществляет 

самостоятельно, но при этом руководствуется целями, указанными в учебной 

программе и рекомендованными в учебном плане. При планировании урока в 

первую очередь должны быть определены следующие составляющие: 

• Дифференцированные цели урока (обучение и развитие учащихся)  

• Языковые цели (для неязыковых предметов. Цели связаны с 

использованием предметной лексики и терминологии)) 

• Привитие ценностей (воспитание) 

• Учет предыдущего опыта/знаний учащихся (для определения формы 

организации учебной деятельности учащихся, степени их самостоятельности) 
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После этого учитель проводит отбор учебного содержания и решает, каким 

образом будет организовано формативное оценивание на уроке. 

Формативное оценивание является неотъемлемой частью каждого урока и 

обеспечивает учеников и учителя информацией о том, как проходит обучение – 

достигнуты ли цели обучения. Для организации эффективного формативного 

оценивания важно привлекать обучающихся к обсуждению целей урока и 

критериев оценивания (так называемая ситуация общественного договора) для 

обеспечения ясности и доступности обучения и оценивания. Эффективные 

вопросы, задаваемые и учителем, и учащимися, использование само- и 

взаимооценивания и предоставление обратной связи учеником о своем обучении 

или учителем об успешности обучающегося позволяют определить, где в 

процессе обучения находится ученик относительно цели обучения, куда он 

может продвинуться в своем учении и как он это может сделать.  

Таким образом, учитель, учитывая выше названные аспекты обновленного 

содержания образования при планировании уроков, достигает максимальной 

эффективности в преподавании и обучении, с учетом потребностей каждого 

обучающегося и класса в целом. 

 

 

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНДА КРИТЕРИАЛДЫ 

БАҒАЛАУ ЖҤЙЕСІ 

 

Тантыбаева Б.С., п.ғ.к., С.Аманжолов атындағы 

Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 

химия кафедрасының доценті 

Даутова З.С., п.ғ.к., С.Аманжолов атындағы 

Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 

химия кафедрасының доценті 

 

Жаңа үшінші мың жылдықта алдыңғы қатарлы ӛркениетті елдермен қатар 

Қазақcтан ғылым мен білімді әлемдік деңгейде, ұлттық ерекшелікке cай 

үйлеcімді даму жолын қараcтыруда. Қазақcтанның болашақ дамуына арналған 

«Қазақcтан – 2030» бағдарламаcында тәуелcіз мемлекет құруда еліміздің әрбір 

азаматы ӛзінің қоғамдағы алатын орнын cаналы түcінуге және ел 

экономикаcының бүгінгі cұраныcына жауап бере алатын тәрбие, білім алу 

қажеттігіне баcа назар аударылған. 

Жаңартылған білім беру бағдарламаcының ең негізгі мақcаты-білім 

алушылардың оқу нәтижелерін жетілдіру болып табылады. Орта білім мазмұнын 

жаңартудың кӛптеген компоненттері, cоның ішінде мұғалімдердің біліктілігін 

арттыру бағдарламаcы оcы мақcатқа бағытталған. 

Заманауи тәcілдің ең негізгі ерекшелігі оқушылардың алған білімдерін жай 

ғана иеленіп қоймай, оларды орынды жерде қолдана білуіне баcты назар аудару 

болып табылады, ал ХХІ ғаcырда талап етілетін дағдылардың мәні оcында. 

Мұғалімдер оқушыларға қалай оқу керектігін үйреніп, cоның нәтижеcінде еркін, 
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ӛзіндік дәлел уәждерін нанымды жеткізе білетін, ынталы, cенімді, cыни пікір 

кӛзқараcтары жүйелі дамыған, cандық технологияларда құзырлылық танытатын 

оқушы қалыптаcтыруға даярлау болып табылады. 

Білім беру бағдарламаcының негізгі мақcаты – білім мазмұнының 

жаңаруымен қатар, критериалды бағалау жүйеcін енгізу және оқытудың әдіc-

тәcілдерімен әр түрлі құралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап 

етеді. 

Критериалды бағалау – нақты анықталған, ұжымдасып жасалған 

критерийлермен оқушылардың оқудағы жетістіктерін салыстыруға негізделген 

және оқушылар, ата-аналар мен педагогтар үшін түсінікті, білім мазмұнына және 

мақсатына сәйкес процесс.  

Критерий - ұсынылған талаптарға сәйкес бір нәрсені бағалау бойынша 

шешім қабылдау ережесі, негіздемесі және белгісі. Бағалау критерийлері әрбір 

пәнге жасалады. Критериалды шкала сауатты түрде құрастырылса оқушылар ӛз 

жұмыстарының сапасын ӛздігінен бағалай алады. Ал бұл оқу дербестігінің 

қалыптасуына және білім нәтижесінің одан да жоғары жетістігіне 

ынталандырады.  

Критериалды бағалаудың негізгі элементтері - үрдіс анализі; білім беру 

үрдісіне қатысушылардың барлығына (мұғалімдер, оқушылар, ата- аналар) оқу 

материалының меңгерілу деңгейін түсінуге мүмкіндік беретін кері байланыс 

(кері байланыс- оқу үрдісінің мазмұнын, әдістері мен ұйымдастыру формасын, 

оқушылардың оқу- танымдық әрекеттерін басқаруды жүзеге асырудағы оған 

қажетті түзетулер енгізу үшін негіз болып табылады; мұғалімге әрбір оқушының 

меңгерілу үрдісінің жолы туралы мәлімет алуға, оның даму динамикасын 

байқауға мүмкіндік береді;), оқушылар алдына қойылған мақсаттар дәрежесінің 

анықталуы және олардың динамикасындағы жеткен нәтижелер; жеке және 

топтық түзету жұмыстарын жүргізу үшін оқушының және бүкіл сыныптың 

ағымдағы қиыншылықтарын анықтау; табыты оқу әрекеттеріне оқушылардың 

мотивациясы үшін психологиялық жайлы оқыту ортасын қалыптастыру. 

Осының бәрі оқыту үрдісі жүру барысының ерекшеліктерін анықтауға және 

сәйкесінше түзетулер енгізуге мүмкіндік береді. 

Критериалды бағалау баға қою субъективтілігін тӛмендетеді, оқушылар мен 

мұғалімдерді бағалауда да, ӛзіндік бағалауда да бірдей тиімді жұмыс істеу 

механизмімен қамтамасыз етеді, бағалаудың объективтілігі мәселесін шешеді. 

Бұларға алдын- ала белгілі, нақты дайындалған критерийлер мен олардың оқыту 

үрдісінің барлық қатысушылары үшін маңызының бірдейлігі арқылы жетеді.  

Осылайша, критериалды бағалау технологиясының бірыңғай мақсаты-

белгілі параметрлерді (критерийлерді) қолдану арқылы оқушылардың оқу 

әрекеттерінің табыстылығын анықтау және арттыру. Осы мақсатқа сай бағалау 

жүйесі оқушыларға үздіксіз білім беру жүйесіне сәтті қосылуда сенімділікке 

жетуге мүмкіндік беретін ақпараттарды алуға бағытталған және мұғалімдерге 

сапалы нәтиже алуға бағытталған критерийлер әзірлеуге; ӛзінің іс-әрекетін 

жоспарлауға және талдауға жедел түрде ақпарат алуға; білім беру сапасын 

арттыруға; оқытудың сапасын жақсартуға; әр оқушының жеке ерекшеліктері мен 
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қабілеттерін ескере отырып, жеке оқыту траекториясын құруға; бағалаудың 

түрлі тәсілдері мен құралдарын қолдануға; оқу бағдарламасын жетілдіруге 

ұсыныстар енгізуге мүмкіндік береді; оқушыларға ӛзінің түсінігі мен қабілетін 

кӛрсету үшін оқытудың түрлі стильдерін және ойлау әректінің типтерін 

қолдануға; ӛз нәтижелерін болжау  арқылы табысқа жету үшін бағалау 

критерийлерін білуге және түсінуге; ӛзінің және ӛз құрдастарының жетістіктерін 

бағалап, рефлексияға қатысуға; шынайы міндеттерді шешу үшін ӛз білімдерін 

қолдануға, түрлі кӛзқарастарды білдіруге, сын тұрғысынан ойлауға мүмкіндік 

береді; ата-аналарға ӛз баласының оқытылу деңгейі туралы обьективті 

дәлелдер алуға; баланың оқудағы прогресін қадағалауға; оқу үрдісінде оқушыға 

қолдау кӛрсетуге; мектеп әкімшілігімен, мұғалімдермен кері байланыс орнатуға; 

баласының мектепте және сыныпта жайлы сезінуіне сенімді болуына мүмкіндік 

береді. 

Критериалды бағалаудың басты ерекшелігі - алдын ала ұсынылған бағалау 

шкаласы, анық, айқындылығы, бағаның әділдігі, баланың ӛзін бағалауға 

мүмкіндіктің берілуі. Бұл тәсіл баланың күнделікті алған білімінің меңгеру 

деңгейін анықтайды. Негізгі бақылау жұмысына дейін білімін жүйелейді. 

Қателіктерден сабақ алуды үйретеді. 

Критериалды бағалаудың тәжірибелік маңызы тӛмендегі 

артықшылықтармен белгіленеді: 

- жеке тұлға емес, оқушының жұмысы бағаланады; 

- оқушы жұмысы алдын- ала белгілі критерийлер бойынша бағаланады; 

- бағалау критерийлері нақты оқыту мақсаттарын айқындайды,  

сондықтан оқушыларға баға оқып- зерделенген материал бойынша ғана 

қойылады; 

- ӛзінің  оқу жетістіктерінің деңгейін анықтау үшін және ата- аналарына 

осы ақпараттарды жеткізу үшін  оқушыға нақты  бағалау алгоритімі белгілі; 

- оқушының оқуға деген және ӛзін-ӛзі бағалауға ынтасы артады. 

Критериалды бағалау технологиясы орындайтын міндеттер тізбесі:  

 оқу процесінің әр кезеңінде әр оқушының дайындық деңгейін анықтау; 

 оқушының жеке даму траекториясын түзету, алға ілгерілеушілігін 

бақылау және анықтау; 

 оқытудағы күтілетін нәтижеге қол жеткізу үшін оқушылардың білік 

дағдыларын дамытуға ынталандыру; 

 түрлі жұмыстарды орындағаны үшін бағалардың 

дифференцациялануының маңыздылығы; 

 оқу процесін ұйымдастырудағы ерекшеліктер мен оқу материалының 

сапалы меңгерілуін анықтау үшін мұғалімнің, оқушы және ата-ананың 

арасындағы кері байланысты қамтамасыз ету. 

Критериалды бағалау технологиясы бірқатар функцияларға ие: бақылаушы, 

оқытушы, тәрбиелеуші, диагностикалық, дамытушы және мотивациялық. 

Оқушылардың оқу жетістіктерін бақылау функцияларын қарастырып, олардың 

оқу үрдісіндегі рӛлін талдайық.  
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Бақылаушы функциясы- қалыптастырушы және жинақтаушы жұмыстарды 

ӛткізу барысында негізгі болып табылады. Осы функция оқушылардың оқу 

жетістіктерінің деңгейін анықтауға, жеке оқушы мен бүкіл сыныптың 

диагностикалық сипаттамасын құруға, оқу әрекетінің нәтижесін объективті 

бағалауға, оқу әрекетінде алған білімдерін белсенді қолдана алу қабілеттерін 

кӛрсетуге, оқу үрдісі мен нәтижесіне үнемі бақылау жүргізуге, оқытудың 

әдістері, құралы және оны ұйымдастырудың тиімділік деңгейін анықтауға 

мүмкіндік береді.  

Оқытушы функциясы - жаңа материалды оқытуда негізгі болып табылады. 

Бір жағынан оқылған материалды меңгеру деңгейі анықталады, екінші жағынан, 

оқушылардың білімі мен икемінің кеңеюі, нығаюы, тереңдеуі және бекітілуіне 

үлкен әсер етеді. Мұғалімнің міндеті- оқушыны жеке мүмкіндіктерімен жауап 

бере алатын қиындықтарды жеңе алатын жағдайда қалдыратындай оқу үрдісін 

ұйымдастыру.  

Тәрбиелеуші функциясы - оқу үрдісінің қорытынды кезеңінде: жинақтаушы 

(қорытынды) жұмыс жазғанда, конференцияларға қатысу мен ӛткізуде, зерттеу 

жұмысын қорғауда және т.б. байқалады. Қарастырылып отырған функция 

оқушылардың оқу жетістіктерін тексеру үрдісінде оларда ӛз іс-әрекеттерінің 

нәтижесіне деген жауапкершілік сезімін қалыптастырумен, бағалаудың, ӛзара 

бағалаудың, ӛзіндік бағалаудың әсерінен еңбексүйгіштік, білуге құмарлық, 

адалдық сияқты тұлғалық қасиеттері оянуымен сипатталады. Тұрақты түрде 

жүргізілетін тексеру іс-шаралары оқушыларды жүйелі жұмысқа итермелейді. 

Мұғалімнің оқушыға қойған баға түсінігі оқушыларды тұлға ретінде 

қалыптастыруға себін тигізеді.  

Диагностикалық функциясы - оқушылардың оқу жетістіктерінің деңгейін 

анықтаумен ғана шектелмей, білімдегі олқылықты анықтауда, тӛмен ұпай алу 

себебін анықтауда, оларды жою бойынша нақты жұмыс жүргізуде кӛрінеді. 

Оның кәсіби икемі тек білімді бақылауға ғана емес, оқудағы кездескен 

қиындықтарды дер кезінде жоюға кӛмектесе алатындай, оқушылар әрекетін 

диагностикалауға бағытталуы тиіс. Білімнің заманауи парадигмасы оқыту үрдісі 

кезінде басты назарда оқушылардың қабілеттері мен бейімділіктері болуын 

талап етеді. Дидактикалық бақылау анық кӛрінетін оқытушылыққа, 

тәрбиелеушілікке, дамытушылыққа, бағыттылыққа ие болып, ӛзіндік 

бақылаумен байланыста, ең алдымен оқушыларға қажетті және пайдалы болуы 

қажет. Оқушылар білімін тексеру арқасында мұғалім ӛзі қолданып отырған 

оқыту әдістері мен құралдарының тиімділігін, ӛз жұмысын сыни тұрғыда 

бағалап, талдайды.  

Дамытушы функциясы - жинақтаушы жұмысты орындау кезінде негізгі 

болып табылады. Ол кезде оқушылар ӛзгерген, жаңа жағдайларда білімдерін 

ӛздігінен қолданады, қорытынды мен талдаулар жасайды, баяндамалар, 

презентациялар дайындап, зерттеу жұмыстарын қорғайды. Тексеру зияткерлік 

қабілеттерін анықтауды ғана емес, қалыптастыру мен дамытуды қамтиды. Осы 

функция тексерудің оқушылардың сыни және логикалық ойлауларына, ӛзіндік 
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бақылау мен ӛзара бақылауда есте сақтау, еркіндіктеріне, танымдық дербестікті 

қалыптастыруға әсерінен кӛрінеді.  

Мотивациялық функциясы - оқушылардың таным белсенділіктерінің 

дамуына, оқу- танымдық әрекетіндегі дербестікке ұмтылуға, қойылған бағаның 

объективтілігі арқылы тұлғаның бағалануы мен ӛзін- ӛзі бағалауы деңгейінің 

жоғарылауына, оқушылардың білім сапасы мен икемінің артуына, оқушылардың 

ӛз қабілеттерін дамыту мен жоғары нәтижелерге жетуге мүмкіндік береді.  

Оқушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалауды ұйымдастырудың 

негізгі принциптері: 

1) критериалдылық және дескрептивтілік принципі - белгілі бір кезеңдегі 

оқытудың мақсаты мен міндеттеріне сәйкес, оқу бағдарламасы мазмұнына, 

бақылау іс- шаралары формасына, оқушылардың психологиялық- педагогикалық 

ерекшеліктеріне сай жүзеге асырылады. Осы принцип оқушылардың оқу 

жетістіктерін критериалды бағалау технологиясын жүзеге асыруға мүмкіндік 

беретін педагогикалық жағдайлардың бірі болуы тиіс. Бәрінен бұрын жалпы 

қабылданған 5 - балдық бағалау жүйесінен бас тарту оқушылардың оқу 

мотивациясына түбегейлі ӛзгерістер әкеледі, жоғарыда аталған принциптердің 

барлығының орындалуына тиімді жағдайлар жасайды, мұқият таңдалған, 

ұжыммен жазылған және білім беру үрдісі қатысушыларының барлығына алдын- 

ала белгілі, оқу курсының мақсаты мен міндеттеріне сәйкес критерийлер 

есебінен осы педагогикалық технологияны тұлғаға бағыттайды; 

2) қалыптастырушы және жинақтаушы бағалаулардың тұтастығы 

принципі - оқушылардың оқу жетістіктерінің аралық және қорытынды 

бақылауды біртұтас қолдануға негізделген. Оқушылардың оқу жетістіктерінің 

объективті деңгейін анықтау тек ағымдағы және қорытынды бақылау іс- 

шаралары нәтижесі кӛрсеткіштерінің тұтастығы жағдайында жүзеге асады. 

Қалыптастырушы жұмыс ңәтижесін толығымен жинақтаушы жұмыс ңәтижесі 

толықтырады және белгілі бір кезеңдегі оқушылардың жетістігінің қорытынды 

деңгейін жоғарылату мақсатында оқу материалының меңгерілу үрдісін түзетуге 

мүмкіндік береді; 

3) саналылық принципі - оқушылардың оқу жетістіктері бақылау 

үрдісінің ұтымды сипаттамасы қызметін атқарады. Оқушылардың бақылау іс- 

шаралары мазмұны мен формасын жете түсінуі, критерийлерді таңдау және 

оларды бағалау үрдісінде қолдану оқушылардың әрі қарайғы оқу жетістіктеріне 

ынталандыру мен жоғары нәтижелерге жету үшін негіз болып табылады.  

4) критериалды бағалаудың диагностикалық негізі принципі - 

сауалнамалар ӛткізу, бақылау, интервью, тестіле арқылы берліген 

технологияның қолданудың тиімділігіне педагогикалық диагностика ӛткізуде 

жүзге асады. 

Осылайша, критериалды бағалау жүйесін қолдану жоғарыда аталған 

принциптерді ескере отырып құрылуы тиіс және оқушылардың оқу жетістіктерін 

бақылау формасын, түрін таңдауда, критерийлерді құрастыруда назарда болуы 

керек.  
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Критериалды бағалауды қолдану әрбір оқушының жеке қабілеттерін, 

еркіндігі мен құқығын дамытуға; оқушылардың сыни ойлауы, қайырымдылығы 

мен аяныш сезімдерін қалыптастыруға; оқушыларды ӛмір бойы үздіксіз оқу 

қабілеттері мен ұмтылысқа тәрбиелеуге; оқушыларда олардың іс жүзіндегі 

қылықтарынан кӛрінетін жеке құндылық жүйесінің қалыптасуына; ӛзіндік 

ұйымдастыру мен шығармашылық қабілеттерін дамытуға әсер ететіндей 

олардың ӛзара бір- бірімен табысты қарым- қатынасына; оқу әрекеті мен 

балалардың шынайы ӛмірлері арасында берік байланыс орнауына ықпал етеді. 

Критериалды қадамды қолдану сондай- ақ, бағалау үрдісіне оқушылардың 

ӛздерін тартуға, яғни оқыту үрдісінің маңызды компонеті болып табылатын 

ӛзіндік бағалау ӛткізуге мүмкіндік береді. Ӛйткені, оқушылардың рефлексивті 

әрекеттері ғана қойылған міндеттерді шешу үшін ішкі ресурстарды мобильдеуге, 

ӛзін- ӛзі жақсы түсінуіне, ӛз іс- әрекетінен тәжірибе жинауға мүмкіндік береді. 

Критериалды бағалауды 1-кестеден кӛруімізге болады: 

 

 
 

1-кесте - Критериалды бағалау 

 

Қалыптастырушы бағалау - сабақта күнделікті жүзеге асатын, білім мен 

дағдыны меңгеру деңгейін анықтайтын бағалау. Қалыптастырушы бағалау білім 

беру процесінде оқушы мен мұғалімнің арасындағы ӛзара тығыз байланысты 

жүзеге асырады. Сонымен қатар, оқушыларға жаңа материалды меңгеруде 

тапсырмаларды қаншалықты дұрыс орындағандығын білуге және оқытудағы 

мақсаттар мен міндеттерді орындауға мүмкіндік туғызады (ауызша сұрақ, жазба, 

практикалық жұмыстар т.б.).  

Қалыптастырушы бағалау:  

Мұғалім үшін: 
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- оқытудың келесі деңгейін жоспарлау үшін тексеру жұмыстарының 

нәтижесін қолданады;  

- оқушыға білімін арттыру үшін пайдалы кеңестер береді;  

- жұмыс нәтижесі бойынша әр оқушыға жеке-жеке мақсаттар қояды. 

Оқушы үшін:  

- ӛз қатесі негізінде үйренуге кӛмектеседі; 

- маңыздыны түсінуге кӛмектеседі; 

- қолынан не келетінін түсінеді; 

- білмейтін тұстарын анықтайды; 

- нені істей алмайтынын түсінеді. 

Жиынтық бағалау (суммативное оценивание):  

- Жиынтық бағалау белгілі бір тақырыпты қорытындылау мақсатында 

орындалады. 

- Мазмұны оқылған материалды қамтуы керек. 

Жиынтық бағалаудағы оқушының алған бағасы тоқсандық баға болып 

табылады. 

Мұғалімдер мен оқушылар оқу бағдарламасы аясында берілген барлық оқу 

мақсаттарын қамтуға міндетті. Оқу мақсаттарына қол жеткізу үшін бағалаудың 

бір-бірін толықтыратын және міндетті болып саналатын үш түрі қолданылады:  

- Қалыптастырушы бағалау (ағымдағы бағалау) - әр тоқсан бойында әрбір 

сабақта жүргізіледі;  

- Ішкі жиынтық бағалау – әр тӛрт тоқсанның соңында жүргізіледі;  

- Сыртқы жиынтық бағалау – оқушылардың оқу жетістіктерін сыртқы 

жиынтық бағалау моделіне сәйкес 5, 10, 11 және 12-сыныптардан кейін белгілі 

пәндер бойынша жүргізіледі.  

Қалыптастырушы бағалау тоқсан ішінде кездесетін іріктелген оқу 

мақсаттарына негізделіп жасалады. Бұл мақсаттардың таңдап алыну себебі олар 

оқушының негізгі қабілеттерімен қатар, пәндік білімін жан-жақты кӛрсетуге 

мүмкіндік береді. Мұғалім оқушының қандай да бір оқу мақсатына қол 

жеткізгендігін немесе талпынып жатқандығын бағалай алады. Мысалы, химия 

пәнінен «Металдар және құймалар» тақырыбына қалыптастырушы бақылау 

жұмысы мен жинақтаушы бақылау жұмысының үлгісін кӛрсетсек: 

 

Тапсырма 1 
Металдарға тән қасиеттер мен олардың реакция теңдеулері арасындағы 

сәйкестікті орында : 

 

№ Сәйкес реакция теңдеулері Сәйкес реакция теңдеулері 

1 Метал + су  → сілті + сутегі Fe +Н2О→ 

2 Метал + оттегі →оксид Mg + HCl → 

3 Метал + су → оксид + сутегі↑ Hg + H2SO4 → 

4 Метал + қышқыл (сұйыт) →тұз +сутегі↑ Са+Н2О→ 

5 Метал + қышқыл (сұйыт)   Al+ O2→ 
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Тапсырма 2 

Суреттердің қайсысында металдық байланыс кӛрсетілген? Металдық 

байланыстың анықтамасын жаз. 

 

1.  2. 3.    4. 5.  

 

Тапсырма 3 

Суреттердің тұсына металдың қандай физикалық қасиеті кӛрсетілгенін жаз? 

Физикалық қасиетін металдық байланыс типі тұрғысынан түсіндір. 

 

1  

2  

 

3  

 

4   

 

Қалыптастырушы бағалау үнемі жүргізіледі. Мұғалім оқушылардың 

қабілеттері немесе дағдыларының шыңдалғандығын бақылауға бірнеше сабағын 

ғана арнай алады (кӛп ретте бір сабақтың ӛзі жеткілікті). Сондықтан «жетті» 

деген шешім оқушы оқу мақсатын толық дәрежеде игере алды дегенді 

білдірмейді. Ӛйткені бұл жағдайда «жетті» деген шешім оқушы берілген уақыт 

шегінде нақты сынып, тоқсан, пән бойынша игерілген білімінен жақсы нәтиже 

кӛрсетті дегенді меңзейді. Оқу мақсатына «жетті» деген шешімді қабылдау үшін 

жетістік критерийлері қолданылады. 

ІІІ оқу тоқсанына арналған жинақтаушы бақылау жұмысы 

Тақырып 1. 9.3А. Химиялық реакция жылдамдығы  
Әдеттегі жағдайда сутек пероксидінің ыдырауы ӛте баяу жүреді және 

оттегінің бӛлінуін бақылау мүмкін емес. Сутек пероксиді бар сынауыққа шикі 

картоптың кішкентай кесегін салған кезде реакция белсенді жүре  бастайды. 

3.1.а Осы реакцияда картоп кесегі ненің рӛлін атқарады? 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______ 

 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

 

________________________________

________________________________

__________________ 

_________________________________

_________________________________

________________ 
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____________________________________________________________ [1] 

3.1.в Химиялық реакциялардың жылдамдығы туралы және қарапайым 

бӛлшектер теориясына сүйене отырып картоптың химиялық реакция 

жылдамдығына әсерін түсіндір. 

______________________________________________________________[3] 

3.1.с Катализатордың реагенттен айырмашылығы қандай? Берілген 

мысалды қолдана отырып  айырмашылығын түсіндір.  

_____________________________________________________________[3] 
3.1d Катализатор мен ингибитордың әсерін салыстыр 

______________________________________________________________[2] 
3.2.1a Суретте химиялық реакциялардың жылдамдығына әсер ететін қай 

фактор кӛрсетілген?  

 
3.2.1в Бӛлшектер теориясы тұрғысынан осы фактордың әсерін түсіндір. 

_____________________________________________________________[1] 
3.2 .2  2СО + О2 → 2 СО2 жүйенің қысымын 2 есе арттырғанда химиялық 

реакция жылдамдығы қалай ӛзгереді? 

_____________________________________________________________[2] 

 

Бағалауға әртүрлі қадамдардың пайда болуы бағалау жүйесінің дамуында 

заманауи тенденцияларды қарастыруға негіз болды. 

Критериалды бағалау технологиясы бойынша оқу мақсаттарына сай 

қалыптастырушы және жинақтаушы бақылау жұмыстарын жүргізудің әдістемесі 

оқушылардың білім деңгейінің жоғарылауына тигізетін әсері  орасан зор екені 

сӛзсіз. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Хамзин Ж.Е., старший преподаватель кафедры 

«Инновационного образования и 

информационных технологий» филиала АО 

«НЦПК «Ӛрлеу» ИПК ПР по ВКО 

 

Идет четвертый год обновления содержания образования в школах 

Республики Казахстан. За время проведения курсов повышения квалификации 

учителей информатики я, как тренер, получаю обратную связь в виде вопросов, 
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пожеланий, критики в адрес обновленной программы обучения информатике. 

Но, пройдя курсы, учителя начинают понимать важность перемен в современном 

образовании и роли каждого учителя в обновлении содержания образования, 

необходимость непрерывности образования учителя. Они стали свидетелями и 

участниками обновления содержания образования в области предмета 

информатики, т.к. они претворяют эту программу в жизнь и как никто другой 

видят преимущества и недостатки этой программы. Именно стараниями 

учителей практиков учебники каждый год претерпевают положительные 

изменения, да и не только учебники, но и программа по информатике. 

Невозможно переоценить роль обратной связи учительского сообщества с 

авторами программы и авторами УМК по информатике.  

Понимание динамики развития общества, мира, прогресса и технологий 

требует от учителя полной мобилизации сил в освоении новых востребованных 

временем изменений в методах обучения и содержательной части предмета 

―Информатика‖. 

Одним из главных преимуществ обновленного содержания образования 

является принцип спиралевидного нарастания сложности изучаемого материала. 

Учебный материал по информатике делится на 4 кластера для всего курса 

информатики и каждый следующий год материал дается по возрастанию 

сложности с учетом возрастных особенностей и потребностей обучающихся. 

В последней версии программы, учитывая пожелания учителей, программу 

информатики подкорректировали в лучшую сторону и этот процесс 

корректирования программы, мне кажется, будет длиться еще долго. 

Корректировка программы влечет за собой корректировку учебных комплектов. 

Учитывая инерцию системы образования, учитель получит хороший 

отечественный УМК не завтра. Но работа в этом направлении ведется, а многие 

недочеты связаны с ускоренным введением обновленной программы по 

информатике в 3-летний период до 10-го класса. Я думаю, из-за этого и 

прослеживаются недочеты в УМК на данном этапе реформ. 

На моей памяти введение предмета «Основы информатики и 

вычислительной техники» в 9-10 классах средней школы в 1985-1986 учебном 

году (обучение проводилось по учебному пособию под ред. А.П. Ершова). Затем 

обучение информатике по учебникам авторов Ермекова Н.Т., Караева Ж.А.. Мне 

нравился в них практико-ориентированный подход к обучению, это были 

настоящие «самоучители» операционной системы Windows, приложений 

Microsoft Office, программирования на языках QBASIC и Pascal.  

С тех пор появились карманные смартфоны с высокоскоростным 

Интернетом, где можно общаться в видеочатах, совершать покупки онлайн, 

оплачивать счета, создавать видеоролики, редактировать фотографии, 

руководить проектами и т.п. Фантазии претворяются в жизнь!  

Но еще встречаются люди, которые не осознают необходимость обновления 

содержания образования соответственно потребностям времени, и продолжают 

упорно утверждать, что советская система образования была лучшей. Согласен, 

но для своего времени массового производства, сейчас время иных новых 
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цифровых технологий. Образование человека будущего должно предвидеть 

востребованные направления будущих специальностей различных отраслей 

деятельности.  

В связи со стремительным ростом прогресса была выбрана модель ученика, 

обладающего следующими учебными компетенциями: критическое мышление, 

читательская грамотность, полиязычие, умение работать в команде 

(коммуникативные навыки), умение учиться, патриотизм. Проще говоря, нужен 

человек мобильный, обучающийся всю жизнь. 

Обновленная программа – это результат многолетних исследований 

педагогов разных стран, с целью интеграции в мировое образовательное 

пространство. Допустим, ученик выигрывает грант проекта «Болашақ», и едет в 

зарубежный вуз, где сталкивается с другой системой обучения. И в результате 

некоторые учившиеся на «отлично» студенты не могут перестроиться к другим 

требованиям вуза. Мировая практика обучения в развитых странах давно 

нацелена на инициативного студента, умеющего ставить себе цели и находить 

способы их достичь. Весь цивилизованный бизнес строится на методе проектов, 

и именно этому мы должны научить новое поколение. Когда выходя в жизнь, 

молодой человек сможет вписаться в трудовой коллектив и вносить свою лепту в 

реализацию проектов. Это всего лишь одна из важных предпосылок, лежащих на 

поверхности, которая также требует введения полиязычия в образовании. Все 

ведущие изобретения и прогрессивные технологии публикуются на 

международном английском языке. Чтобы не отстать от прогресса, идущего 

семимильными шагами, особенно в области информационных процессов, мы 

должны изучать английский, ведь даже в современном программировании 

используется язык логики английского языка.  

Учителя информатики, чтобы не путать термины и не засорять языки 

новыми словами, должны владеть международной терминологией. Например: 

keyboard, клавиатура, пернетақта; maus, мышь, тышқан. Согласитесь, что в 

современном языке много слов заимствованных без перевода и никаких проблем 

это не порождает (автомобиль, фундамент, и т.п.).  

Основным документом для учителя информатики является учебная 

программа по предмету, где отражены учебные цели и задачи обучения.  

Чем же тогда отличается новая программа от традиционной?  

Здесь нужно уточнить, когда начались обновления в образовании. В 2012 

году начались 3-х уровневые курсы повышения квалификации учителей по 

Кембриджской программе: 1-ый управленческий, 2-ой методический, 3-ий 

учитель практик. 

В 2016 году начались курсы обновления содержания образования 

Республики Казахстан. Авторы программы сохранили концептуальные 

педагогические методы уровневой программы и переработали содержательную 

часть учебных программ предметов, добавив в методику принцип 

«спиральности». При этом основное внимание уделено воспитательному 

компоненту национальной идеи «Мәнгілік ел», пропагандирующей патриотизм и 

общечеловеческие ценности гражданина РК.  
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С 2012 по 2017 годы учителя, прошедшие уровневые курсы, уже начали 

применять новые подходы в учебном процессе, что сразу же отразилось в 

планировании уроков по предметам. Для этого достаточно посмотреть 

периодические издания по предмету ―Информатика‖ тех лет. Учебники были 

традиционными, а преподавание постепенно обновлялось, что закономерно 

перешло в обновление содержания образования информатики 2017-2019 годов 

на содержательном и методическом уровнях. По изменениям шаблонов плана 

урока можно увидеть процесс смены постановки целей урока для учащихся на 

цель обучения, направленную на развитие компетенций обучающегося через 

активный деятельностный подход. 

Если уровневые курсы занимали 4+4+4 недели, то «обновленка» - 2 недели. 

Что было достаточно для учителей, прошедших уровневые курсы, и мало для 

тех, кто их не проходил. Не хватало времени на более тщательное изучение 

активных методов и приемов обучения, что вызывало возмущения педагогов, 

которые только приступили к работе. Но тренинговая форма работы с группой и 

создание колобративной среды, где происходило взаимообучение педагогов 

новичков опытными педагогами, прошедшими уровневые курсы, помогла 

освоить обновленную программу по предмету ―Информатика‖. Хотя осталось 

много вопросов. И учителя информатики объединились в сетевые сообщества, 

они сами находят ответы на них. Это, я думаю, самое главное достижение 

обновления содержания образования, когда образуется группа 

единомышленников, способных поддержать друг друга, поделиться знаниями. 

Где информация об изменениях в образовании распространяется моментально, и 

это сообщество дает обратную связь, способствуя более качественным 

изменениям в образовании. 

Если традиционная программа давала стандарт предметных тем, то 

обновленная программа – стандарт предметных учебных целей, которые не 

позволяют отойти от деятельностного подхода в обучении. Каждый ученик 

должен стать обучающимся во время учебного процесса, должен развивать свои 

умения и навыки в получении новых знаний. Каждый обучающийся должен 

достигнуть цели обучения через выполнение измеряемого действия, которое 

оценивается с помощью критериев и дескрипторов. 

Чтобы удовлетворить потребности любознательных и одаренных учеников, 

учитель должен умело использовать методы дифференциации обучения, давая 

более углубленные знания, опираясь на более высокие мыслительные процессы 

по таксономии Блума. Дифференциация направлена на то, чтобы не «потерять» 

одаренных и способных детей, а не на завышение отметки, уменьшая критерии 

успеха ниже стандарта, требуемого программой. 

Таксономия Блума позволяет классифицировать вопросы по уровням: 

знание, понимание, применение, анализ, синтез, оценка. Учит умению 

дифференцированно ставить открытые вопросы каждому ученику. Это очень 

важная часть внедрения обновления содержания образования. 

Традиционная программа обучения определяла стандарт по информатике, 

что должен знать и уметь ученик после прохождения темы курса. Обновленная 
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программа тоже ставит требования к знаниям и умениям учеников, но в отличие 

от традиционной ставит цели обучения по предмету, оставляя более широкий 

выбор тем и источников информации для использования, что менее привязывает 

творческого учителя к учебнику. Также широк выбор программных средств, 

предлагаемых учителю в определенных рамках. 

Учебно-методический комплект содержал раньше: учебник, рабочая 

тетрадь, методическое пособие для учителя, наглядные пособия, кинофильмы. 

Сейчас все это дополняется ссылками на образовательные ресурсы, 

компьютерное оборудование класса, программное обеспечение. Для школ и 

учебных заведений Казахстана предусмотрены бесплатные программные 

продукты Microsoft для образовательных целей.  

Для педагогов доступны масса всевозможных курсов повышения 

квалификации онлайн с выдачей сертификатов, естественно, за определенную 

плату.  

Безусловным новшеством является интеграция робототехники в предмет 

―Информатика‖. Благодаря этому предмету просыпается интерес учащихся к 

информатике как востребованному в дальнейшей жизни. Изучая робототехнику, 

учащиеся рассчитывают траектории и скорость движения робота и его 

составляющих частей, используя при этом законы динамики и кинематики. 

Изучают назначение датчиков, при помощи которых робот взаимодействует с 

окружающим миром. Пишут программы и видят результаты действия 

исполнителя программы. Начинают понимать назначение драйверов, 

компиляторов, машинного и программного кода. 

Большинство современных программных продуктов пишутся на языке 

Python. В том числе в перспективных сферах веб-разработки и машинного 

обучения. Именно этот факт способствовал тому, чтобы учить детей этому 

языку, а не устаревшему языку. Тот факт, что до сегодняшнего дня в вузах 

изучали Pascal, говорит о дисбалансе системы образования и ее инертности. 

Ситуация, когда студент, практикующий программист, знает больше 

преподавателя, читающего материал уже невостребованный в среде 

практикующих программистов, - это реалии сегодняшнего дня. У 

преподавательского состава, и у меня в том числе, ощущается острая нехватка в 

практике программирования на новом для нас языке Python. 

Подводя итоги, хочу сделать акцент на главных особенностях обновления 

содержания образования:  

На первое место ставим интересы обучающегося. Теперь он не ученик, а 

участник, субъект образовательного процесса и главный заказчик - 

обучающийся. Понимание этого должно исключить любые проявления 

авторитаризма со стороны учителя и школы. При этом ответственность за 

траекторию своего образования обучающегося увеличивается. Достижение 

каждым учебной цели осуществляется через дифференцированный подход и 

инклюзивное обучение. 

На втором месте критериальное оценивание: формативное – оценивание для 

обучения, и суммативное – оценивание обучения. Это позволяет применять 
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групповые формы работы и взаимооценивания в классе, а также контроль 

процесса родителями обучающегося. И ученик имеет возможность наверстать 

упущенное до суммативного оценивания.  

На третьем месте активный - деятельностный подход в обучении. Когда 

учитель ставит SMART цель урока, т.е. критерии успеха - измеримые результаты 

деятельности, которые ученик должен достичь во время урока или нескольких 

уроков. В критериях оценивания не должны присутствовать глаголы ―знает‖ и 

―понимает‖, т.к. эти глаголы не являются глаголами действия, которые можно 

измерить, следовательно, SMART цель урока будет отсутствовать. Достижение 

цели определяется пошаговыми дескрипторами, с помощью которых дается 

обратная связь обучающемуся. 

Первые два пункта делают учителя организатором процесса обучения и 

умения учиться, развития учебных компетенций и умения работать в коллективе. 

Третий пункт способствует заинтересованности в обучении и развитии речевых 

и коммуникативных навыков через активные формы взаимодействия на уроке.  

Таким образом, реформы в образовании это непрерывный процесс, целью 

которого является воспитание востребованных граждан на современном рынке 

труда: коммуникабельных, информационно грамотных, умеющих учиться и 

достигать поставленных целей патриотов своей страны. 
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«Формирование духовных ценностей человека через восприятие и анализ 

художественных произведений, воспитание компетентного читателя, 

способного на основе личностного выбора использовать знания, умения и 

навыки для познания мира и самого себя», - так сформулирована цель 

обучения учебному предмету «Русская литература» в рамках обновления 

содержания образования в Республике Казахстан [1]. 

Главными, на наш взгляд, понятиями обновленного образования являются 

слова «развитие», «воспитание», «формирование» личности обучающегося, что 

можно проследить на уроках литературы. 

Читательская грамотность ярко проявляется, когда ученики, изучая одно 

произведение, проводят параллели с другими, вспоминают стихотворения, 

притчи, помогающие раскрыть сюжет произведения, глубже понять суть 

произведения. С этой позиции, нам кажется, неслучайно в 7 классе предлагается 

в первом разделе «Притчи и легенды в литературе» [2] изучение рассказа К. 

Паустовского «Телеграмма», когда ученики стараются в ходе урока провести 

параллели с уже знакомой «Притчей о блудном сыне». Организацию работы на 

уроке можно осуществить на основе следующих целей обучения: 7.2.5.1 - 

характеризовать героев произведения на основе  деталей и цитат из текста или 

7.3.1.1 - участвовать в обсуждении произведения, выражая мнение о героях и 

событиях. 

Цели обучения 7.2.5.1 и 7.3.1.1 предполагает такую организацию работы на 

уроке, чтобы ученики через обращение к деталям и цитатам смогли увидеть, что 

рассказ К. Г. Паустовского «Телеграмма» - это не только повествование об 

одинокой старушке и невнимательной дочери. Первое мнение о Катерине 

Петровне никем из ребят не оспаривалось. Правда, к нему в ходе урока 

добавлялись еще оценочные суждения о несчастной больной умирающей 

старухе. Катерина Петровна живет воспоминаниями о прошлом. А в настоящем 

у нее нет никакой радости, только боль одиночества и потому-то равнодушное 

ожидание смерти. 

В рамках работы мы остановимся только на фрагменте урока, имеющего 

отношение к характеристике Насти. Выполняя индивидуально задание, 

учащиеся выбирают эпизоды рассказа, имеющие существенное значение для 

характеристики Насти и подготавливают комментированное чтение отрывков, в 

которых автор показывает главную героиню. Ученики обращаются к 

доступным ресурсам. Так, для раскрытия смысла фразы «Художники звали ее 

Сольвейг…», ученики узнают, что этимология слова спорная: «Сольвейг - 

женское имя скандинавского происхождения, оно может означать по первой 

версии - «хозяйка дома», во второй - «путь солнца» или «сила солнца» [3]. В 

своих комментариях ученики соглашаются с первой версией значения имени и 

отмечают, что, будучи секретарѐм в Союзе художников, Настя, действительно, 

выступает как хозяйка дома. Она как настоящая хозяйка весь день хлопотала: 

занималась устройством то выставок, то конкурсов, то доложить правлению 

Союза, то помогает несправедливо забытому художнику устроить выставку... 

«Работы было много», но она очень добросовестно выполняет свои 
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функциональные обязанности», - говорят ученики. При этом, выделяя слово 

«функциональные», когда это вменено в ее обязанности, она на виду у всех, 

когда ее работу можно оценить, как это было сделано на обсуждении выставки 

работ Тимофеева. Поэтому, абсолютно, не принимают вторую версию значения 

имени, комментируя, что рядом с солнцем не может быть места холоду, а у 

Насти «большие холодные глаза». Если глаза – зеркало души человека, значит, 

и душа Насти холодная. Работа над фразой «Художники звали ее Сольвейг…» 

показала способность учащихся 7-х классов мыслить самостоятельно. 

Некоторые учащиеся не согласились с выдвинутой точкой зрения и 

аргументировали это тем, что скандинавцы - это представители северной 

страны. По их мнению, уже географическая характеристика закладывает некую 

сдержанность чувств, «холодность», рационализм или практичность в действия 

человека с этим именем. Поэтому, они согласны, что письмо матери можно 

прочитать дома, вечером: «Спрятала в сумочку; раз пишет – значит жива» и это 

ее успокоило. Жива, значит, может подождать еще, пока она не завершит все 

срочные дела. Правда, срочные дела ей не дают возможности уже три года 

навестить мать или просто написать душевное письмо. Полученное письмо от 

матери Настя прочитала только вечером и сказала: «Куда там сейчас ехать! Две 

недели возилась с выставкой». В этих словах героини одни ребята видят 

присущую ей рационалистичность действий, другие ребята видят бездушие и 

желание себя оправдать: «Но вместе с тем от них начиналось глухое 

беспокойство, будто каждое письмо было безмолвным укором» [2]. Чужие 

люди оказались добрее, внимательнее, человечнее, чем родная дочь. Там, где 

ребята, отстаивающие первую точку зрения, не понимают Настю, когда она 

прочитала телеграмму и кто- то из коллег поинтересовался ее содержанием, 

Настя отвечает: «…Это так… От одной знакомой…». То ребята, отстаивающие 

вторую точку зрения, видят в ее действиях рационализм. Она должна поставить 

точку в выставке, а потом заняться выполнением других своих обязанностей. 

Она «нахмурилась, когда узнала содержание телеграммы. По мнению одних 

ребят, естественными в этот момент были бы слезы. По мнению других ребят, 

да, естественно, она расстроилась, но она контролирует свои чувства. Первая 

группа ребят отстаивала точку зрения, что Настя нахмурилась, потому что 

сейчас ей неудобно, бросив все, бежать на вокзал, т.е. полученная телеграмма 

нарушала ее обычный рабочий ритм. Вторая группа ребят приводила примеры 

из жизни известных актеров, которые, не подавая вида, доигрывали спектакли, 

а за кулисами их ожидали врачи и увозили на «Скорой помощи» с серьезными 

диагнозами. 

Если сначала ученики, безоговорочно, характеризуют Настю как 

беззаботную, равнодушную, бессердечную дочь, то, работая по нахождению 

деталей, цитат, характеризующих героиню рассказа, ученики убеждаются, что 

Настя отнюдь не бездушна: она сочувствует Тимофееву, тратит много времени 

на устройство его выставки. Как же могло случиться, что заботящаяся о других, 

Настя проявляет невнимание к родной матери? Оказывается, одно дело - 

увлекаться работой, делать ее от всего сердца, отдавать ей все силы, 
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физические и душевные, а другое - помнить о своих близких, о матери - самом 

дорогом человеке на свете, не ограничиваясь только денежными переводами и 

короткими записками. Вот такого-то испытания на истинную человечность 

Настя и не выдерживает.  

Слезы Насти, не успевшей на похороны матери, это поздние слезы 

раскаяния. Уезжая на следующий день, она не хочет ни с кем из односельчан 

встречаться, потому что чувствует свою вину перед матерью. Ей стыдно перед 

односельчанами… 

Для человека нет ничего важнее в жизни, чем родители. Рассказ 

«Телеграмма» заставляет учеников задуматься об отношении к своим родителям. 

Работу на уроке начинаем с составления ассоциаций к слову «телеграмма». Если 

первые ассоциации к слову «телеграмма», которые возникли у ребят - новость, 

тревога, беспокойство, то в конце урока ребята приходят к выводу, что название 

рассказа символично, оно как предостережение нам, читателям, чтобы в нас 

всегда жила, пусть не тревога, а забота о наших близких. «Телеграмма изменила 

жизнь Насти, заставила ее задуматься об ответственности человека за свои 

поступки, о том, что даже в суете забот нельзя забывать, что тебя ждут, любят 

близкие и родные тебе люди. Именно поэтому К.Г. Паустовский выбрал такое 

название» [4]. 

Очень много можно приводить примеров из литературных произведений, 

так как почти все произведения, изучаемые в школе, несут в себе какие-либо 

нравственные или воспитательные задачи, но надо помнить о том, что очень 

многое зависит и от личности самого учителя, от того, как он преподнесѐт или 

раскроет ту или иную тему. Особенно, если обратить внимание на «наличие 

«сквозных тем», что позволяет максимально эффективно организовывать 

межпредметные связи, служащие основой для полноценного внедрения 

особенно важной в настоящее время программы трехъязычия» [5]. При таком 

планировании уроков литературы можно проследить и раскрыть тему 

нравственности, отношения к родителям и на других уроках. 
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ФИЗИКАДАН ҚҦРЫЛЫМДЫҚ ТАПСЫРМАЛАР АРҚЫЛЫ БЛУМ 

ТАКСОНОМИЯСЫ НЕГІЗІНДЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ОЙЛАУ 

ДАҒДЫЛАРЫНЫҢ ЖЕКЕ ТҤРЛЕРІН ДАМЫТУ 

 

Иманжанова К.Т., Кентпаева М.О., 

Нуризинова М.М., С.Аманжолов атындағы 

Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті, 

физика кафедрасының аға оқытушылары 

 

Қазіргі білім беру жүйесінде мұғалім тек білім берумен ғана шектеліп 

қоймай, сонымен қатар оқушыларды табысқа және мансапқа ынталандыру, 

ӛзінің кәсіби жолын анықтауға тәрбиелеуі керек. Оқушыны тек дайын 

материалдармен оқытумен қатар, алған білімін түсініп, оны ӛмірде қолдана 

алуына үйрету қажет. «Мұхиттан жүзіп ӛту үшін кемені ӛзің жасауың керек» 

демекші, білім атты мұхитта оқушыларды құрылыққа апару үшін жақсы кеме 

керек. Кеме мұнда мұғалімнің әдісі болып тұр, демек білім беру барысында 

мұғалімнің әдісі үлкен роль атқарады. Қазіргі кезде түрлі әдістер, технологиялар, 

таксономия бар. Оларды дұрыс таңдап, тиімді пайдалана білу мұғалімнің 

шеберлігінде жатыр. Сәтті таңдалған әдіс мұғалімге білім беру жолында жеңіс 

әкеледі.  

Зерттеу жүргізуде физиканы Блум таксономиясы негізінде құрастырылған 

құрылымдық тапсырмалар арқылы оқыту. Бұл жұмыстың ӛзектілігі: орта 

мектепте физиканы Блум таксономиясы негізінде жасалған сабақтар арқылы 

ӛткізу, құрылымдық тапсырмалар арқылы оқушылардың ойлау дағдыларын 

қалыптастыру, қысқа мерзімді жоспарларды Блум таксономиясы негізінде 

құрастыру.  

Блум таксономиясына түсініктеме жинақтай келе, оның қадамдарының 

физика сабақтарында қолдану ерекшеліктеріне тоқталып, оқушылардың ойлау 

дағдыларын логикалық тапсырмалар мен ӛзіндік жұмыстар арқылы дамыту. 

Құрылымдық тапсырмаларды пайдаланылып ӛтілген сабақтардың қысқа 

мерзімді жоспарлары (1-кесте) келтірілген.  

Зерттеу нысаны Ш.Уәлиханов атындағы №3 мектеп-лицейі, зерттеуді 

жүзеге асырған 5В011000 –«Физика» мамандығының 4 курс студенті Дүйсембек 

Үкілім Бахытжанқызы, ал 7 сынып оқушыларымен ІІІ тоқсандағы физика 

сабағында аталған тапсырмаларды қолданып, нәтижесін диаграмма (1-

диаграмма) арқылы бейнелеп, Блум таксономиясының пайдалы жақтарын 

кӛрсетілген.  

Таксономия – белгілі бір критериялар мен ұстанымдар бойынша объектіні 

жүйелеу, топтастыру немесе жіктейді, білімді игеруге бағытталған 6 қадам: 1) 

Білу, тану: Таным мен ойлаудың ең тӛмен деңгейі. Бұл қадамда оқушы 

қолданылған терминдерді, нақты фактілерді, жұмыстың орындалу ретін, негізгі 

ұғымдар, ережелер мен қағидаларды біледі; 2) Түсіну:Таным мен ойлаудың орта 

деңгейі. Оқушы оқу материалын түсінгенде түрлі тапсырмаларды орындауға 

қабілетті бола бастайды; 3) Қолдану:Таным мен ойлаудың орта деңгейі. Бұл 
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категория оқу материалын нақты жағдайда және мүлдем жаңа ситуацияда 

қолдануды меңзейді; 4) Талдау:Таным мен ойлаудың жоғары деңгейі. Мұнда 

оқушы физикалық заңдылықтардың мәнін ашып, терең түсініп, күнделікті 

ӛмірмен байланыстыра алады. Есеп шығару барысында орын алған қателерін 

таба алады; 5) Жинақтау:Таным мен ойлаудың ең жоғарғы деңгейі. Жинақтау 

сұрақтары «ерекше» ойлау арқылы проблеманы шығармашылық жолмен шешу; 

6) Бағалау:Таным мен ойлаудың жоғарғы деңгейі. Оқу материалының маңызын 

анықтау, ол туралы ӛзіндік пікір келтіру, ойын білдіру. 

Оқыту мақсатының диагностикалық қойылымы, оқыту мақсатының оқыту 

нәтижелері арқылы тұжырымдалып, оқушының іс-қимылының кӛрінуімен 

сипатталады, осылайша нақты тануға және ӛлшеуге болады. Осы мақсаттағы 

неғұрлым белгілі жүйе, ӛзіндік ерекшелігі бар Б. Блум таксономиясы болып 

табылады. Мәселен, таксономияның алты негізгі сатысын білу мен 

қабілеттіліктің иерархиясы ретінде қарауға болады. Бұл сатыларды оқушыларға 

ұсынылатын тапсырмалардың деңгейі ретінде қарау керек. «Тапсырма» сӛзі бұл 

арада кең ауқымда қолданылады – ол мұғалімнің сұрағы, жаттығуы, шығармасы, 

жобасы және т.б. болуы мүмкін. Осы ретте білім алу мен түсіну деңгейінде 

оқыту функционалдық білімді қалыптастыру үшін шала-шарпы оқуға алып 

келеді[2], мұғалімдер жоғары деңгейде ойлауды талап ететін – қабылдау, талдау, 

синтездеу және бағалау сияқты тапсырмалар ұсынуы тиісті деп түйіндейді.  

 

Кесте 1 - «Газдардың сұйықтар және қатты денелердің молекулалық 

құрылымы. Қатты денелердегі қысым» тақырыбының қысқа мерзімді жоспары 

 
Сабақтың тақырыбы: Газдардың 

сұйықтар және қатты денелердің 

молекулалық құрылымы. Қатты 

денелердегі қысым 

Мектеп: Ш.Уәлиханов атындағы №3 мектеп-лицейі 

Мұғалімнің аты-жӛні: Дүйсембек Үкілім 

Бахытжанқызы 

Күні: 15.01.2019 

Сынып: 7 «Б» Қатысқан оқушылар саны Қатыспаған оқушылар саны: 

Сабақ 

негізделген оқу 

мақсаттары 

7.3.1.2 Қысымның физикалық мағынасын түсіндіру және ӛзгерту 

әдістерін сипаттау; 

7.3.1.3 Есептер шығаруда қысымның формуласын қолдану; 

Сабақ нәтижесі: 

Барлығы орындай алады:Белгілі бір бетке түсетін қысым жайлы 

мағлұмат алады. Тақырып бойынша түсінгендерін, анықтамаларды 

айтып бере алады.  

Кӛбісі орындай алады: Топпен және ӛз бетінше жұмыстар жасайды. 

Ӛзіндік тапсырмаларды орындайды. Алған білімдерін есеп шығаруда 

қолдана біледі. 

Кейбіреуі орындай алады: Белгілі бір бетке түсетін қысымды 

күнделікті ӛмірде қолдана білуге үйренеді Оқулықтан тыс деңгейлік 

және логикалық тапсырмаларды орындайды. 

Бағалау 

критерийі 

Қысымның қандай шамаларға тәуелді екенін анықтайды 

Қатты денелер түсіретін қысымды есептейді. 

Белгілі бір бетке түсетін қысым жайлы мағлұмат алып,алған білімдерін 

есеп шығаруда және күнделікті ӛмірде қолдана біледі. 

Формулалармен жұмыс істей алу 

Ӛлшем бірліктерді SI жүйесіне айналдырып қолдана алу 



66 

 

Тілдік 

құзіреттілік 
Қысым, қатты және сұйықтағы қысым. 

Ресурстар 
«Миға шабуыл», «Газ қысымының температураға тәуелділігін анықтау» 

ӛзіндік жұмыс  

Әдіс-тәсілдер Сұрақ-жауап, әңгімелеу, түсіндіру, ойын, кӛрнекілік. Рефлексия. 

Пәнаралық 

байланыс 
Математика 

Алдыңғы оқу Үйкеліс күші. Үйкеліс әрекетін техникада ескеру. 

Сабақтың 

жоспарланған 

кезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған жаттығу түрлері Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

Ұйымдастыру кезеңі 

1. Сәлемдесу 

2. Сынып оқушыларына жағымды ахуал туғызу 

3. Түгелдеу 

4. Алдыңғы білім. Миға шабуыл әдісі арқылы 

5. Топқа бӛлу. Қағаз қиындылары әдісі арқылы 

топқа бӛлу  

Түрлі-түсті 

стикерлер,қағаз 

қималары, 

плакаттар, 

суреттер, құм 

салынған ыдыс, 

шеге 

Сабақтың 

ортасы 

Алдыңғы білім (Үй тапсырмасы) Миға шабуыл әдісі 

арқылы (Ой қозғау) 

Тапсырма 

Ойланып мына сұрақтарға жауап беріңіз? 

1. Заттарды құрайтын бӛлшектер қалай аталады? 

2. Қатты денелердің, сұйықтардың және газдардың 

молекулалық құрылымын сипатта? 

Қатты дененің молекулаларының орналасуы 

Пішіні мен кӛлемін сақтау – қатты денелерге тән 

қасиет. 

 
Сұйықтың молекулаларының орналасуы 

Аққыштық, кӛлемін сақтау және пішінін оңай 

ӛзгерту – сұйыққа тән қасиет. 

 
Газдардың молекулаларының орналасуы 

Газдың тұрақты кӛлемі мен пішіні болмайды. Олар 

берілген кӛлемді түгелдей алады. 

Оқулықтағы 

мәтінмен жұмыс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қағаз 

қиындылары 

 

 

Оқулықпен 

жұмыс 
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Дескриптор Білім алушы 

- Заттың молекулалық құрылымы негізінде сұйық 

пен қатты зат және газ құрылысын сипаттайды. 

 

Топқа бӛлу. Қағаз қиындылары әдісі арқылы топқа 

бӛлу. 

Жаңа сабақ. Белгілі бір бетке түсетін күш әрекетінің 

нәтижесін сипаттайтын шаманы қысым деп атайды. 

Қысым бетке перпендикуляр бағытта әрекет ететін 

күштің осы беттің ауданына қатынасымен 

анықталады: 

 
Р-қысым;Ғ-бетке перпендикуляр бағытта әрекет 

ететін күш немесе қысым күші; 

S-күш түсетін беттің ауданы. 

ХБЖ-да қысым паскальмен ӛлшенеді. 

 
гПа=100 Па=10

2
Па 

кПа=1000 Па=10
3
Па 

МПа=100000 Па=10
6
Па 

Қатты денелер ӛзіне түсірілген қысымды бір бағытта 

ғана жеткізеді. 

 

Сабақтың 

соңы 

Газ қысымының температураға тәуелділігін анықтау. 

Мақсаты: Газ қысымының температураға 

тәуелділігін тәжірибе жүзінде дәлелдеу.  

Құрал-жабдықтар: шар, жіп. 

Газ қысымының температураға тәуелділігін анықтау. 

Жұмыстың орындалу реті: 

 
 

1. Шарды үрлеп, жіппен байлау. 

2. Шарды ұшып кетпейтіндей етіп, далаға іліп 

қою. 

3. Кішкене уақыттан соң шардың пішініне назар 

аудару. 

4. Мына сұрақтарға жауап жазу: 

а) Неге біз шарды бір бағытта үру арқылы ауаны 

Ӛзіндік жұмыс 
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барлық жаққа таратамыз? 

б) Неге барлық шарлар сфералық пішінді 

қабылдамайды? 

в) Неге температура тӛмендегенде шар пішінін 

ӛзгертеді? 

Орындалған ӛзіндік тапсырманы қорытындылау. 

Рефлексия 

«Екі жұлдыз, бір тілек» (2 stars and a wish)  

жұлдыз – ұнаған нәрсе (жұмыс туралы);   

тілек – жақсартуды қажет ететін тұстары туралы 

ұсыныс 

Үйге 

тапсырма 
Эссе жазу. Қысымның адам ӛміріндегі ролі. 

Саралау – Сіз қосымша кӛмек 

кӛрсетуді қалайжоспарлайсыз? 

Сіз қабілеті жоғарыоқушыларға 

тапсырманыкүрделендіруді 

қалайжоспарлайсыз? 

Оқушыларды балдық 

жүйе бойынша 

бағаладым.  

Сабақта үш тапсырма 

орындаса – «5» 

Екі тапсырма - «4» 

Бір тапсырма - «3» 

Пәнаралық байланыс 

Қауіпсіздік және еңбекті 

қорғау ережелері 

АКТ-мен байланыс 

Құндылықтардағы байланыс 

Рефлексия 

Сабақ /оқу мақсаттары шынайы 

ма? 

Бүгін оқушылар не білді? 

Сыныптағы ахуал қандай болды? 

Мен жоспарлаған саралау 

шаралары тиімді болды ма? 

Мен берілген уақыт ішінде 

үлгердім бе? 

Мен ӛз жоспарыма қандай 

түзетулер енгіздім және неліктен? 

Сабақ мақсатына жетті. 

 

Оқушылар газдардың сұйықтар және қатты денелердің 

молекулалық құрылымы мен қатты денелердегі 

қысымды білді. Ӛлшембірлігін білді. Формуласын 

меңгерді. Физикалық шамаларды талдады. 

Сабақта қолданылған әдіс-тәсілдер оқушыларға қызық 

болды. Сабақ түрленіп ӛтті. 

Уақыт ішінде үлгердім. Себебі уақыт белгіленіп 

алынған. 

Қорытынды бағалау 

Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)? 

1: топпен жұмыс 

2: бағалау критерииі 

Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)? 

1: «Газ қысымының температураға тәуелділігін анықтау» ӛзіндік жұмыс. 

2: «Миға шабуыл» әдісі 

Сабақ барысында мен сынып немесе жекелеген оқушылар туралы менің келесі сабағымды 

жетілдіруге кӛмектесетін не білдім? 

 

Блум және басқа әдіскерлер оқытудың танымдық мақсаттарының 

таксономиясынан басқа эмоциялық саладағы мақсаттардың таксономиясы 

ұсынды. Оның негізінде оқушылардың ортада, ӛнерде, ғылымда эстетикалық 

сәттерді түсінуі 5 бӛлімнен тұрады: 1) эстетикалық уайымдау (рецепт) 

тудыратын элементтерге назар аудару, қабылдауға дайын болу, қабылданушыны 

сезіну; 2) реакция (белсенділік), оқушының қызметке қосылу жеңілдігі, 

сұрақтарға жауап беруге икемділігі, жауаптардың табыстылығы; 3) сенімділік ( 



69 

 

бағалау) - ӛз идеялары мен кӛзқарастарын қорғауға дайын болу, құндылықтар 

мен идеяларды таңдай білу; 4) таңдау-бірдей фактілер жиынтығынан ең бастысы 

таңдау, құнды бағдарлар жиынтығын құру; 5) даралық – интегративті сайлау 

және сенім, құндылықтар жүйесін және әлемге кӛзқарасты таңдау-тұлғаның 

қалыптасуының жоғары деңгейі. 

Блум таксономиясы негізінде физиканы оқыту барысында оқушылардың [1] 

ойлау дағдыларын арттыруына арналған тапсырмаларды қолданғанда, ӛзіндік 

жұмыс барысында 7 сынып оқушыларының белсенді және эмоционалды түрде 

артып, нақты практикалық мәселелерге ұмтылтады:  

1. Практика мен теорияның байланысын кеңейтуге мүмкіндік беру;  

2. Физика мен техникаға қызығушылықты дамыту; 

3. Шығармашылық ойды тудыру және ойлап табу қабілетін дамыту; 

4. Оқушыларды ӛзіндік зерттеуге үйрету; 

5. Олар байқауды, кӛңіл бӛлуді, табандылық пен дәлдікті дамытуға; 

6. Мұғалімнің демонстрация экспериментін және сыныптық 

зертханалық жұмыстарды зерттеуге мүмкіндік береді;  

7. Оқушыларды саналы жұмысқа үйрету. 

Зерттеудің нәтижесінің әр түрлілігі оқушылардың ұяңдықтары және тіл 

байлықтарының жоқтығы. Осы ӛзгерістер арқылы біраз оқушы сабаққа бірден 

қатыса алмады, тіптен үлгерімі тӛмен, аса ашылып сұраққа жауап бере 

қоймайтын оқушыларда [3] болды. Топпен бӛліну кезінде әр қайсысы ӛз 

досымен отырғысы келген, сондай-ақ сынып белсенділері бӛлініп отырмақ 

болған, тәжірибе соңына қарай бірте-бірте бірлесіп отырып топпен ынтымақпен 

тапсырмаларды орындауға ешқандай кедергі болмады. Оқушылардың нәтижесі 

ІІ және ІІІ тоқсандардағы тоқсандық жиынтық бағаларынан 1- диаграммадан 

кӛруге болады: 

0
2
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8

10
12
14
16
18
20

Б
ал

л

Оқушылардың аты жӛні

2-ТЖБ 3-ТЖБ

 
1-диаграмма 7 сынып оқушыларының ІІ және ІІІ тоқсандардағы ТЖБ 

бағаларын салыстыру 
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Танымал американдық жазушы әрі тарихшы Генри Адамс: «Ұстаз ықпалы 

мәңгілік» деген екен. Сондықтан оқулықтағы берілген тапсырмалар, жаттығулар, 

оқушының оқуға, білімге деген ынта – ықыласы, құштарлығы арттыруы керек. 

Педагогикалық зерттеуде жақсы нәтижеге жету үшін тек бір тоқсандық 

сабақ жүргізу жеткіліксіз екенін түсіндік. Сабақта құрылымдық тапсырмалар, 

оның ішінде логикалық тапсырмалар мен ӛзіндік жұмыстарды тиімді пайдалана 

білу керек. 

Ӛзіндік жұмыстар арқылы оқушылардың физика сабағына деген 

қызығушылығын арттырып, сабақта белсенді болуына ықпал жасалынды. 

Оқушыларға қоршаған ортаның бәрі физика екенін ұғындырып, оның ӛмірге 

керек екеніне кӛз жеткізілді. Қолданылған ӛзіндік жұмыс барысында құрал-

жабдықтар оқушылардың күнделікті ӛмірде қолданып, кездесіп жүрген заттары 

болғандықтан оқушылар қызыға орындады. 7 сынып енді ғана физика ғылымы 

әлеміне аяқ басып отырғандықтан, физикаға деген білімінінің іргетасын жақсы 

меңгерту керек болды. Енді ғана жетіліп келе жатқан ойын баласына ӛзіндік 

жұмыстар қызық болып, сабақ сайын олар тапсырмаларды асыға күтетін болды. 

Шығармашылық тапсырмалар оқушылардың жаңа бір нәрсені ашуына 

қызығушылығын арттыруға ӛзіне деген сенімнің қалыптасуына мүмкіндік 

береді[3]. Сол себептен сабақта физикаға қатысты логикалық тапсырмаларды да 

қолданылды. Логикалық тапсырмалардың ерекшілігі тапсырманың бірсарынды 

еместігі. Әр сабақта тақырыпқа байланысты логикалық тапсырмаларды да 

ұсынылуы керек.  

Қорыта келгенде логикалық тапсырмалар мен ӛзіндік жұмыстар оқушылар 

үшін қызықты іс-әрекет қана емес, педагогикада оларды тәрбиелеу мен 

дамытудың ӛте қажетті құралы деп санаймыз, сондықтанда күнделікті әр 

ұйымдастырылған оқу іс әрекетінде құрылымдық тапсырмаларды тақырыпқа сай 

болуы міндетті 
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КРИТЕРИАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

В АСПЕКТЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБНОВЛЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ 
 

Полторжицкая Г.И., Будникова Н.Н., старшие 

преподаватели кафедры казахской, русской 

филологии и журналистики Восточно-

Казахстанского государственного университета 

имени С. Аманжолова 

 

В современном образовании наблюдаются изменения в оценивании 

результатов деятельности обучаемого. Оценка производственной практики 

студента претерпевает существенные изменения. Введение критериального 

оценивания позволяет студентам-практикантам при прохождении практики 

учитывать заранее известные всем участникам образовательного процесса 

критерии, которые соответствуют целям и содержанию производственной 

практики. В связи с этим траектория организации производственной практики 

базируется на современном компетентностном подходе, инновационных 

технологиях, связанных с требованиями современной социокультурной 

ситуации. Необходимость данного компонента обучения обусловлена 

взаимосвязью производственной практики с формированием профессиональных 

компетенций будущего специалиста. Успешность прохождения 

производственной практики, таким образом, становится критерием качества 

профессиональной подготовки выпускника.  

В свою очередь одним из параметров качества подготовки ученика 

становится овладение в процессе обучения профессиональными компетенциями. 

Профессиональная компетенция, на наш взгляд, проявляется в способности 

будущего специалиста эффективно действовать при выполнении 

производственных задач, основываясь на практическом опыте, умениях и 

знаниях. Профессиональная компетенция формируется на основе 

взаимодействия следующих компетенций: 

- интегральных – умение использовать полученный ранее опыт учебных 

практик, умений и знаний по спецпредметам для решения профессиональных 

задач; 

- дифференциальных – умение студентов адаптироваться в 

профессиональной среде, создавать профессиональный продукт в соответствии 

со спецификой специальности; 

-  личностных – содействие формированию у студентов потребности в 

профессиональном совершенствовании, самореализации студента в 

профессионально-ориентированной области. 

Выделение предложенных компетенций основывается на международном 

опыте развития общеучебных умений и навыков, где на первый план выходят 

такие параметры, которые позволят адаптироваться к профессиональному 

функционированию в обществе в контексте окружающей среды. 
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Обновление образовательного процесса обусловлено включением 

когнитивной модели результативности обучения, что обеспечивает реализацию 

достижения метапредметных, профессиональных и личностных результатов 

студента-выпускника. Основываясь на таксономии Б. Блума [3], когнитивная 

модель результативности производственной практики может выглядеть 

следующим образом (рисунок 1):  

 

 
 

Рисунок 1 - Когнитивная модель результативности производственной 

практики 

 

В процессе производственной (педагогической) практики студенты 

используют различные стратегии преподавания и обучения. В контексте 

обновленного содержания образования наиболее актуальными становятся 

активные методы обучения, которые способствуют развитию умений обучаемых 

включаться в диалог, активизируют их критическое мышление, формируют 

умение критически оценивать свою собственную деятельность. Все это может 

быть реализовано посредством следующих принципов: выслушивать мнение 

каждого, признавать важность использования уже имеющихся знаний с целью их 

развития; стимулировать и развивать обучение с помощью тщательно 

подобранных заданий и видов деятельности; моделировать и решать проблемные 

ситуации; поддерживать обучение практикантов посредством «оценивания для 

обучения»; организовывать и поощрять исследовательскую деятельность 

студентов; уметь организовывать индивидуальную, групповую и коллективную 

деятельности; дифференцировать обучение; ставить четкие цели обучения и 

определять критерии успеха для измерения успешности и определения 

следующих шагов в обучении. Актуальным в современном образовательном 

пространстве становится введение в процесс обучения в высшей школе 
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критериального оценивания, в основе которого лежат уровни мыслительных 

навыков, разработанных Б. Блумом. Важность введения данного вида 

оценивания в процесс производственной практики коррелирует с 

концептуальными подходами оценивания в международной практике [1, 4]: 

1) оценивание основывается на критериях, предъявляемых к деятельности 

студента-практиканта; 

2) оценивание предполагает постоянный сбор данных в ходе подготовки и 

прохождения производственной практики; 

3) результаты оценивания используются для корректировки преподавания, 

мотивирования студентов, подготовки отчетности, выставления итоговой оценки 

за производственную практику. 

Цель критериального оценивания производственной практики - получение 

объективной информации о подготовке студента-практиканта к будущей 

профессиональной деятельности на основе критериев оценивания и 

предоставление ее студентам-практикантам, руководителям практики на 

предприятиях для дальнейшего совершенствования учебного процесса. 

Основой для внедрения критериального оценивания в процесс 

производственной практики обусловлен следующими положениями: 

1. Разработка учебных программ, где реализуется таксономический подход 

Б. Блума (от уровня знаний до уровня оценки). Так, в Программе 

профессиональной практики определены цели и задачи, индивидуальные 

задания на период производственной практики, которые построены в 

соответствии с таксономией Б. Блума. 

2. Нормативно-правовое обеспечение, которое определяет порядок 

проведения критериального оценивания производственной деятельности 

студента-практиканта. 

3. Организационное обеспечение производственной практики проис-ходит в 

три этапа: установочная конференция, собственно практика (мониторинг 

профессиональной деятельности, изучение мнения руководителя от базы 

практики, наставника на производстве), итоговая конференция. Во время 

установочной конференции студенты получают портфель отчетной 

документации, где наряду с правилами оформления отчета дается лист 

критериального оценивания. В процессе практической деятельности студента 

руководитель практики от кафедры проводит текущую диагностику и оказывает 

адаптивную поддержку студенту-практиканту. Итоговая конференция 

демонстрирует уровень приращения профессиональных компетенций в процессе 

профессиональной практики. 

4. Научно-методическое обеспечение: раздел в учебно-методических 

пособиях и рекомендациях, посвященных производственной практике. 

5. Информационное обеспечение: онлайн взаимодействия всех участников 

производственной практики: консультативные вебинары со студентами, 

проходящими практику в районах области; он-лайн чаты со студентами вечерне-

дистанционной формы обучения, работающими по специальности; онлайн 

конференции с руководителями производственной практики на предприятиях. 
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Это позволит персонализировать оценивание путем построения индивидуальной 

траектории каждого студента, транслировать передовой профессиональный опыт 

участников производственного процесса. 

6. Кадровое обеспечение: руководители от базы практики должны обладать 

опытом работы по специальности не менее 3х лет. 

Итак, критериальное оценивание представляет важный этап в выполнении 

профессиональных требований, предъявляемых к студенту-практиканту при 

работе над отчетом и его защите. 

Нами разработаны листы критериального оценивания результатов 

производственной практики по специальностям 5В011800 «Русский язык и 

литература», 5В012200 «Русский язык и литература в школах с нерусским 

языком обучения». Общим в критериальных листах становится создание 

продукта (урок, внеклассное мероприятие по предмету и др.), умение 

аналитически осмыслить свою деятельность в качестве специалиста по 

профилю, провести саморефлексию и защитить свой отчет. 

Критериальный лист включает дескрипторы, которые показывают уровень 

достижения того или иного критерия, последовательно демонстрируют алгоритм 

работы студента-практиканта по достижению наилучшего результата по 

каждому критерию и оценивают их определенным количеством баллов. В основе 

критериального листа результативности производственной практики лежит 

таксономия Б.Блума [2], которая предполагает шесть уровней мыслительных 

навыков. Знание - подтверждение запоминания предыдущего материала 

посредством указания фактов, условий, основных концепций и ответов. 

Понимание – преобразование материала из одной формы выражения в другую, 

интерпретация материала, предположение о дальнейшем ходе явлений, событий. 

Применение – использование новых знаний, методов и правил в различных 

вариантах. Анализ – процесс разложения целостного объекта на мелкие 

составляющие части для того, чтобы лучше изучить или обдумать его сущность. 

Синтез – процесс объединения ранее разрозненных понятий в целое. 

Систематизация информации посредством комбинирования различными 

способами элементов в новом шаблоне или предоставление альтернативного 

решения. Оценка – процесс определения достоинств, недостатков, ценности, 

важности и других характеристик объекта на основе определенных критериев и 

стандартов. Таксономический подход позволяет формулировать критерии 

оценивания согласно уровням мыслительных навыков таксономии целей 

обучения. В системе критериального оценивания критерии представлены тремя 

группами уровней мыслительных навыков: знание и понимание, применение, 

навыки высокого порядка (анализ, синтез и оценка) [1, 19]. 
 

Таблица 1 - Лист критериального оценивания результативности 

производственной (педагогической) практики на специальностях 5В011800 

«Русский язык и литература», 5В012200 «Русский язык и литература в 

школах с нерусским языком обучения» 
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Уровни 

мыслительных 

навыков 

Критерий Дескрипторы 

отлично хорошо удовлетворительн

о 

Знание и 

понимание 

30% 6%  ٠ 5 5% ٠ 5 4% ٠ 5 

Знает 

правила 

оформлени

я отчета и 

его 

структуру 

Представлен пакет 

документов: 

договор, 

направление, 

индивидуальный 

план, дневник 

практики, 

характеристика, 

контрольно-

зачетный лист по 

предмету, где 

отражено 12 

уроков (6 по 

русскому языку и 

6 по литературе) 

Представлен пакет 

документов: 

договор, 

направление, 

индивидуальный 

план, дневник 

практики, 

характеристика, 

контрольно-

зачетный лист по 

предмету, где 

отражено от 8 до 

11 уроков  

Представлен пакет 

документов: 

договор, 

направление, 

индивидуальный 

план, дневник 

практики, 

характеристика, 

контрольно-

зачетный лист по 

предмету, где 

отражено  менее 8 

уроков по 

русскому языку и 

литературе 

 Отчет четко 

структурирован: 

введение, 

основная часть, 

заключение 

Структура отчета 

размыта, одна из 

частей отсутствует 

Отчет не 

структурирован 

 Дневник практики 

оформлен в 

соответствие с 

требованиями и 

отражает 

понедельную 

деятельность 

студента-

практиканта 

Дневник практики 

оформлен в 

соответствие с 

требованиями, но 

не отражает 

еженедельную 

деятельность 

студента-

практиканта 

Дневник практики 

оформлен с 

нарушением 

требований, не 

отражает 

еженедельную 

деятельность 

студента-

практиканта 

 Наличие 

приложения:  

конспекты уроков 

по русскому языку 

и литературе, 

дидактический 

материал, 

самоанализ урока 

по русскому языку 

и литературе 

 

В приложении 

отсутствуют 

самоанализы 

уроков по 

русскому языку и / 

или литературе 

В приложении 

отсутствует 

дидактический 

материал по 

урокам, 

самоанализы 

уроков по 

русскому языку и / 

или литературе 

  Своевременная 

сдача 

документации в 

течение 1 недели 

после окончания 

практики 

Сдача 

документации в 

течение 2ой 

недели после 

окончания 

практики 

Сдача 

документации 

через 3 и более 

недели после 

окончания 

практики 

Применение 30% 10% ٠   3  8% ٠ 3 6% ٠ 3 
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Умеет 

использо 

вать 

методичес 

кую 

термино 

логию в 

процессе 

описания 

деятель 

ности 

Верно 

употребляет 

методическую 

терминологию для 

описания своей 

деятельности 

Использует 

методическую 

терминологию, 

допуская при этом 

смешение 

терминов 

Затрудняется в 

использовании 

методической 

терминологии 

Умеет 

составлять 

конспект 

урока с 

учетом 

формальны

х 

требований 

Верно составляет 

конспект урока с 

учетом 

формальных 

требований 

Допускает ошибки 

в формальном 

составлении 

конспекта 

Конспект урока не 

соответствует 

формальным 

требованиям 

Представля

ет конспект 

урока с 

дидактичес

ким 

материало

м 

Конспект урока 

содержит отсылку 

к дидактическому 

материалу, 

который 

представлен в 

приложении 

Конспект урока 

содержит отсылку 

к дидактическому 

материалу, 

который в 

приложении 

представлен не 

полностью 

Конспект урока 

содержит отсылку 

к дидактическому 

материалу, 

который в 

приложении 

отсутствует 

Навыки 

высокого 

порядка 

(анализ, 

синтез, 

оценивание) 

40% 10% ٠   4  8% ٠ 4 6% ٠ 4 

Умеет 

анализиров

ать 

результат 

своей 

деятельнос

ти 

Отчет носит 

аналитический 

характер, 

выявлены 

достижения и 

недочеты своей 

деятельности 

В отчете дан 

анализ 

профессиональной 

деятельности, но 

присутствуют 

элементы 

описательного 

характера 

Отчет носит 

описательный 

характер 

Умеет 

прогнозиро

вать 

результаты 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

В конспекте урока 

отражены цели 

обучения, 

результативность 

обучения (все, 

большинство, 

некоторые), 

планируемые 

действия логичны, 

последовательны, 

включают 

активные методы 

обучения 

В конспекте урока 

отражены цели 

обучения, 

результативность 

обучения дается не 

по группам (все, 

большинство, 

некоторые), 

планируемые 

действия логичны, 

последовательны, 

активные методы 

применяются только 

на одном этапе 

урока или 

перегружают урок.  

В конспекте урока 

отражены цели 

обучения, 

результативность 

обучения дается не 

по группам (все, 

большинство, 

некоторые), не 

прослеживается 

логика 

планируемых 

действий, активные 

методы не 

используются либо 

перегружают урок.  
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 Умеет 

составлять 

самоанализ 

урока 

Представлено 2 

самоанализа урока 

(русский язык и 

литература), 

самоанализ носит 

аналитический 

характер, сделан 

по предложенному 

алгоритму 

Представлено 2 

самоанализа урока 

(русский язык и 

литература), 

самоанализ носит 

аналитико-

описательный 

характер, сделан 

по предложенному 

алгоритму 

Представлен 1 

самоанализ урока 

(русский язык или 

литература), 

самоанализ носит 

описательный 

характер, нарушен 

алгоритм 

самоанализа 

 Умеет 

делать 

рефлексивн

ый 

комментар

ий к 

организаци

и 

производст

венной 

практики 

Может определить 

уровень своей 

профессиональной 

компетенции, 

показать 

значимость 

практики в 

будущей 

деятельности. 

Дает предложения 

по улучшению 

организации и 

проведения 

практики 

Может определить 

уровень своей 

профессиональной 

компетенции, 

показать 

значимость 

практики в 

будущей 

деятельности. 

Предложения по 

улучшению 

организации и 

проведения 

практики 

находятся вне 

компетенции 

руководителей 

практики 

Затрудняется опре 

делить уровень 

своей профессио 

нальной компетен 

ции, показать 

значи мость 

практики в 

будущей 

деятельнос ти. 

Предложения по 

улучшению 

организации и 

проведения 

практики 

находятся вне 

компетенции 

руководителей 

практики 

 

Таким образом, внедрение критериального оценивания профессиональной 

деятельности студента-практиканта дает возможность увидеть специфику 

практики, определить уровень необходимых компетенций для успешного 

прохождения практики, спрогнозировать перспективы роста своей будущей 

профессиональной деятельности, увидеть причину трудностей прохождения 

практики и наметить пути их решения. В целом, опыт внедрения критериального 

оценивания в процессе определения результативности производственной 

практики показал повышение мотивации и формирование саморегуляции 

студентов-практикантов. 

Формативное оценивание проходит в течение всей производственной 

практики и представляет собой консультацию руководителя / руководителей 

практики по проблемным вопросам практиканта. Важную роль играет 

формативное оценивание в последние недели практики, когда студенты 

начинают работать над отчетом. Здесь руководитель практики должен проводить 

обязательную обратную связь, которая поможет выявить недочеты и исправить 

их без влияния на итоговую оценку. Результатом систематической обратной 

связи руководителя со студентами-практикантами становится качественная и 

своевременная сдача отчетов и их защита. В роли суммативного оценивания 

выступает оценка формирования уровней мыслительных навыков (по Б. Блуму), 



78 

 

которые представлены в листе критериального оценивания результативности 

производственной практики (о котором говорилось выше). 

Итак, успешное применение формативного оценивания, проведение 

обратной связи со студентами позволяет добиться высоких результатов 

суммативного оценивания производственной практики. 
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CRITERIA-BASED ASSESSMENT 

 

Косынцева А.В., магистр педагогических наук, 

кафедра педагогического образования и 

менеджмента ВКГУ имени С.Аманжолова 

 

In criteria-based assessment, learner performance is measured against a fixed set 

of predetermined criteria (a concept introduced by Glaser, 1963). This is different from 

a norm referenced assessment in which learners’ performance is reported relative to 

the cohort taking that assessment. 

Learners’ progress will be assessed in two ways: Formative Assessment and 

Summative Assessment. 

Formative assessment is an integral part of daily teaching and learning and is held 

regularly throughout the term. This type of assessment allows learners to identify how 

well they perform tasks while studying the material, and teachers to adjust their 

teaching practice and determine the level of student achievement. 

Summative assessment is carried out to provide teachers, students and parents 

with information on the academic performance of students by the end of each 

unit/cross-curricular topics of the subject programs and by the end of a certain 

academic period (quarter, academic year, level of education) with scoring and 

marking. It allows identifying and tracking the level of acquisition of the content of the 

subject programs. 

Formative Assessment and Summative Assessment will take place in all subjects. 

However, assessment approaches may differ depending on their form and content. 

Teachers will use the results of formative and summative assessments in order to 

provide feedback to the learners and to inform their parents on their child’s academic 
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progress. All the assessment forms are based on the content of the subject programs. 

As noted above, a formal assessment is conducted by a teacher to obtain 

information about the progress the learners are making against the knowledge, 

understanding and skills, to improve the teaching and learning process, to provide 

feedback and to promote learner’s academic achievement. 

The main functions of formative assessment are: 

 forming - the establishment, formation and consolidation of a system of values 

in everyday practice; 

 stimulating – creating favorable conditions for achievement of expected 

outcomes and successful progress; 

 motivating - maintaining the interest of students to learning and achievement of 

the result. 

Key strategies of formative assessment: 

 defining and providing learning objectives and assessment criteria; 

 the organization of teaching and learning aimed at collecting evidence of 

learning; 

 providing constructive feedback which promotes the learners’ development; 

 involvement of learners in the learning process as sources of knowledge for 

each other; 

 creating a collaborative environment in the teaching and learning process; 

 providing learners an opportunity to become the "creators" of their own 

learning. 

The level of achievement of learning objectives by students and their progress 

should be tracked in order to organize effectively the teaching and learning process 

and to identify the level of academic achievement. 

The process of formative assessment requires teacher the implementation of the 

following stages: 

 organization and planning of formative assessment; 

 selection of forms and methods of formative assessment; 

 conducting formative assessment as an integral part of teaching and learning 

processes; 

 analysis of the results of formative assessment; 

 providing feedback; 

 improvement of teaching and learning on the basis of the results of formative 

assessment. 

Summative assessment is a form of assessment which is conducted at the end of a 

certain unit of the subject programs/cross-curricula topics or at the end of the a certain 

academic period (quarter, trimester, academic year, transition from primary to 

secondary school, transition from secondary to high school). The results of summative 

assessment are provided to teachers, students and parents in the form of marks/grades. 

This allows teachers to identify and record the level of acquirement of the curriculum 

content for a certain period of time. 

Summative assessment is carried out in accordance with the subject programs and 
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course plan. The results of the summative assessment (marks or grades) are taken into 

account when allocating marks for a quarter. Organization and planning of summative 

assessment by units/cross curricula topics are carried out according to the established 

procedure for criteria-based assessment of learner’s academic achievements. 

Summative assessment is carried out at the end of the quarter and measures the 

learner’s progress during a quarter providing evidence of the level of knowledge 

acquirement and formation of skills in accordance with the content of the curriculum. 

The result is taken into account when allocating marks for a quarter. Tasks for 

summative assessment for a quarter are developed in accordance with the summative 

assessment specification common for all secondary education organizations. 

Organization and planning of summative assessment for a quarter are carried out 

according to the established procedure for criteria-based assessment of learner’s 

academic achievements. 

The process of moderation of the results of summative assessment tasks for a 

quarter is carried out by teachers with the aim of ensuring the objectivity and 

transparency of assessment the learning outcomes of students. Moderation is carried 

out by teachers in the form of a meeting where the results of summative assessment 

tasks are discussed in accordance with the scheme for allocating grades. If necessary, 

changes and/or amendments can be made to the scheme for allocating grades. 

Following the meeting on moderation, the protocol is made. In accordance with the 

record, after reexamination the grades of summative assessment tasks can be reviewed. 

The grade for the summative assessment tasks based on the results of moderation can 

be changed both upward and downward. 

Learner’s summative assessment tasks are kept by the teacher during the school 

year. 

For example, as described in the Teacher Programs the learning objectives for 

English describe the topics, content and skills that learners are expected to learn in a 

grade. The same learning objectives are found in the subject programs, course plans 

and collection of tasks for formative assessment and therefore connect all three 

documents together. All three documents should be used when planning lessons (See 

Figure 1). 

 

 

 

 

Figure 1. Using the subject program, course plans and collection of tasks for 

formative assessment documents when planning. 

Formative assessment is an integral part of daily teaching and learning and is held 

regularly throughout the term. This type of assessment allows learners to identify how 

well they perform tasks while studying the material, and teachers to adjust their 

teaching practice and determine the level of student achievement. 

In order to make formative assessment effective, it is recommended for teachers 

to: 

 develop assessment criteria based on the learning objectives; 
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 design tasks in accordance with the learning objectives and the assessment 

criteria, and develop descriptors for each task; 

 improve teaching and learning process and assessment. 

At the same time, students should take an active part in the learning process, 

understand the assessment criteria/descriptors and have the skills of self- and peer 

assessment. For implementation of formative assessment, it is recommended to apply 

the following forms of its implementation: individual, in pairs, in groups and in 

swapping pairs. In the process of integrating formative assessment into the lesson plan, 

it is necessary to take into account this type of assessment: 

 is part of teaching and learning ("assessment for learning"); 

 is a non-marking assessment; 

 covers all learning objectives (the learning objectives are specified in the 

subject programs and course plan for each subject and grade); 

 carried out in accordance with the assessment criteria; 

 provides feedback on the progress of each student; 

 results are used to improve the quality of teaching and learning and improve 

the curriculum. 

In general, the practical training of forms and methods of formative assessment 

(before and during the lesson), the careful planning of each stage of the lesson and 

discussion with colleagues are considered as a good practice in teacher activity. 

Writing a short explanation of the lesson plan, analysis of the lesson and reflection 

after the lesson contribute to the improvement of the teacher's work. This allows a 

teacher to improve the following lesson, enrich the resources, tasks and methods that 

are used in the lesson. Along with this, it gives an opportunity to exchange best 

practices and information with other teachers. 

 

 

ХИМИЯ САБАҒЫНДА ПӘНДІК БІЛІМДІ ҚАЛЫПТАСТЫРУДА 

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ТАПСЫРМАЛАРДЫҢ МАҢЫЗЫ 
 

Оразова С.С., жаратылыстану ғылымдарының 

магистрі, білім беру бағдарламаларын 

әдістемелік қолдау бӛлімінің бастығы 

Искакова Д.М., химия магистрі, Кӛкшетау 

қаласы дарынды балаларға арналған №3 

облыстық мамандандырылған мектеп-

интернатының директоры, жоғары санатты 

химия пәнінін мҧғалімі 

 

Тақырыптың ӛзектілігі:  

Шығармашылық тұлғаның жеке ерекшелігі, табиғи дарындылығы мен 

даналығының кӛрінісі. Шығармашылық - адамның тереңде жатқан, ашылмаған 

мәнінің кӛрінісі, ӛзін-ӛзі тануға ұмтылуы, ізденуі, ӛз мақсатын орындауы. Ол 



82 

 

оқушыларды шығармашылық ойлауға, қалыптан тыс шешімдер қабылдай алуға, 

практикалық әрекеттерге дайын болуға дағдыландырады. 

Мәселенің ізделгендік дәрежесі:  

Бүгінгі мектеп оқушысы ертеңгі ел тізгінін ұстайтын азамат. Соңғы 

жылдары мектепте білім беру саласында заман талабына қажетті жаңартылған 

ӛзгерістер мен ізденістер қарастырылып, ӛмірге үйлесімді тұлға тәрбиелеу 

мәселелері жолға қойылып келеді. Қазіргі жаңа буын оқулықтарына қойылатын 

талап оқушыларды ӛз бетінше ізденіп оқуға үйрету болып отыр. Оқулықтар 

интегралданған білім аймағында оқушылардың шығармашылығын дамытуға 

бағытталады. Оқулықтар оқушыны субъект ретінде ӛз бетінше әрекеттенуге 

қалыптастырады. Сондықтан аталмыш жұмыста оқушылардың қабілетін ашу, 

шығармашылығын шыңдау, шебер сӛйлеуге дағдыландыру, пәнге 

қызығушылығын арттыру, іскерлігі мен белсенділігін қалыптастыру 

қарастырылады. 

Жҧмыстың мақсаты:  
Оқушылардың шығармашылығын шыңдау, іздендіру, тапсырмалар 

орындауға машықтандыру арқылы пәндік білімді қалыптастыру. 

Белгіленген мақсатқа сәйкес келесі міндеттер қойылды:  

1. Шығармашылықтың мәнін аша отырып, маңыздылығын дәріптеу. 

2. Оқушыларды шығармашылық ойлауға, қалыптан тыс шешімдер 

қабылдай алуға, практикалық әрекеттерге дайын болуға дағдыландыру. 

Кҥтілетін нәтиже: Ӛзіндік ізденіс арқылы оқушылар ӛзін-ӛзі таниды, 

сезінеді. Оқушылардың ойлау қабілеті, біліктілігі, сӛздік қоры, жағдаяттан шығу 

құзіреті жетіледі.  

Зерттеу нысаны: Кӛкшетау қаласы, (қазақ тілінде оқытылатын) дарынды 

балаларға арналған №3 облыстық мамандандырылған мектеп –интернаты 

Практикалық маңызы:  
Кез келген мемлекеттің даму деңгейі табиғи ресурстардың байлығымен ғана 

емес, сонымен қатар интелектуалдық және шығармашылық әлеуетімен, ғылым 

мен ӛндірісте жаңа технологияларды игеру мен енгізу табыстарымен 

анықталады. Жаңа технологияларды іске асыру ӛндірістік және әлеуметтік 

ӛмірге жаңа міндеттер қойып, шеше білетін шығармашылығы жетілген 

тұлғаларды қажет етеді. Сондықтан тәуелсіз еліміздің болашағын дайындауда 

осы үрдіске тамшыдай болсын үлес қосу. 

Шығармашылық - бҥкіл болмыстың, қозғалыстың, дамудың қайнар 

кӛзі 

Ғылымда шығармашылық туралы ұғым ХIХ ғасырда пайда болып, 

зерттеліне бастады. Шығармашылық тұлғаның жеке ерекшелігі, табиғи 

дарындылығы мен даналығының кӛрінісі. Шығармашылық - адамның тереңде 

жатқан, ашылмаған мәнінің кӛрінісі, ӛзін-ӛзі тануға ұмтылуы, ізденуі, ӛз 

мақсатын орындауы. Шығармашылық - ӛте күрделі психологиялық процесс. Ол 

іс-әрекеттің түрі болғандықтан, ол тек қана адамға тән. Ол оқушыларды 

шығармашылық ойлауға, қалыптан тыс шешімдер қабылдай алуға, практикалық 

әрекеттерге дайын болуға дағдыландырады. Оқулықта мәтіндер, ертегілер, 
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мақал-мәтелдер, жұмбақтар, шешендік сӛздер, жалпы ӛтілген материалдар 

бойынша қайталау, пысықтау, бекіту кезінде шығармашылық жұмыстар жүйесі 

берілген. Ӛз бетімен талдау, салыстыру, жалпылау, ой қорытындыларын жасауға 

негізделетін тапсырмаларды – шығармашылық тапсырмалар деп атайды [1]. 

Шығармашылық - тұлғаны дамыту. Күнде ӛзгеріп отырған аласапыран ӛмірде 

биіктерге беттеу, нәтижелерге жету тек шығармашыл адамдардың қолынан 

келеді және бұл мәселені неғұрлым ерте қолға алса, соғұрлым нәтижелі 

болатындығы ғылымда дәлелденген. «Машық» ұғымы бойынша педагогикалық 

зерттеулерде берілген анықтамаларға жүгінсек икемділікке жақын ұғым береді. 

Машық - бірнеше рет қайталанған жаттығулар негізінде қалыптасатын әрекет. 

Машық - ақыл-ой мен тәжірибе бірлігі. 8-сынып оқушысының жасы айналаны 

белсене зерттеп, қызығына тоймайтын, сан-сұрақ баланы мазалайтын кезең. 

Олар бұл жаста ненің неден шығатынын, қайдан не алынатынын, себеп - 

салдарын тынбай сұрап білгісі келеді. Білікті ұстаз баланың осы бір ерекшелігін 

дұрыс бағыттап, арнайы жаттықтыра отырып мақсатты түрде дамыту талантты, 

шығармашылықпен айналысатын оқушылар санын кӛбейтіп, ұлттың ұлыларын 

еселеуге үлес қосады[2]. Қазіргі жағдайда кез келген мемлекеттің даму деңгейі 

табиғи ресурстардың байлығымен ғана емес, сонымен қатар интелектуалдық 

және шығармашылық әлеуетімен, ғылым мен ӛндірісте жаңа технологияларды 

игеру мен енгізу табыстарымен анықталады. Қоғам шығармашылықтың ӛзі 

ізденіс екенін біртіндеп түсініп келеді. Жаңа технологияларды іске асыру 

ӛндірістік және әлеуметтік ӛмірге жаңа міндеттер қойып, шеше білетін 

шығармашылығы жетілген тұлғаларды қажет етеді. Мемлекеттің дамуы 

барысында интеллектуалдық және шығармашылық потенциалдың ролі орасан 

зор.  

Қазақстан Республикасының қазіргі білім жүйесінің стратегиялық мақсаты 

жоғарғы білімді бәсекелестік қабілеті мол шығармашыл тұлға қалыптастыру 

үшін қолайлы жағдайлар жасау болып табылады. Қазіргі мектептерде балалар 

белгілі бір білім мен білік алып қана қоймай алған үлгі-ӛнегені ӛмірге 

пайдаланады[3]. Адам бойындағы дарын ұшқындарын дамытып, олардың 

ӛшуіне жол бермеу, оның рухани күшін нығайтып, ӛмірден ӛз орнын табуға 

кӛмектеседі. Адамның ӛзі болмысын тануға ұмтылысына кӛмектесіп, тереңде 

жатқан талап-тілегін, қабілеттерін дамыту, сол арқылы оған толыққанды ӛмір 

сүру үшін рухани күш беру-білімнің басты мақсаты.     

Бүгінгі мектеп оқушысы ертеңгі ел тізгінін ұстайтын азамат. Соңғы 

жылдары мектепте білім беру саласында заман талабына қажетті жаңартылған 

ӛзгерістер мен ізденістер қарастырылып, ӛмірге үйлесімді тұлға тәрбиелеу 

мәселелері жолға қойылып келеді. Қазіргі жаңа буын оқулықтарына қойылатын 

талап оқушыларды ӛз бетінше ізденіп оқуға үйрету болып отыр. Оқулықтар 

интегралданған білім аймағында оқушылардың шығармашылығын дамытуға 

бағытталады. Оқулықтар оқушыны субъект ретінде ӛз бетінше әрекеттенуге 

қалыптастырады. Сондықтан аталмыш жұмыста оқушылардың қабілетін ашу, 

шығармашылығын шыңдау, шебер сӛйлеуге дағдыландыру, пәнге 



84 

 

қызығушылығын арттыру, іскерлігі мен белсенділігін қалыптастыру 

қарастырылады.  

Шығармашылық тапсырмалар– оқушылардың әлеуметтiк кӛзқарасын 

қалыптастыратын, iзденушiлiкке баулитын, жеңiлден қиынға қарай сатылы 

ойланып орындалатын жұмыстар жүйесi. Шығармашылық тапсырмалардың 

құрамында жұмбақтар, сӛзжұмбақтар, суретпен әңгімелер, тест түрлері, 

жағдаяттық сұрақтар, логикалық тапсырмалар мен ойын түрлері беріледі. 

Шығармашылық жұмыс – оқушылардың ойлау қабілетінен, ақыл-ой және іс-

тәжірибесінен туындайтын оқу, тану әрекеті. «Шығармашылық» сӛзінің тӛркіні 

«шығару», «іздену», «ойлап табу» деген ұғымдарды білдіреді. Шығармашылық 

тапсырмаларды оқушының қабілетіне, пәнге деген сүйіспеншілігіне байланысты 

оқуға қойылатын талаптарды басшылыққа ала отырып жүргізген жӛн.  

Шығармашылық тапсырма кез келген интерактивті әдістің негізін, 

мазмұнын құрайды. Шығармашылық тапсырмалар (әсіресе практикалық, оқушы 

ӛміріне жақын) оқушылардың қызығушылығын арттырады. Ӛзінің жеке 

тәжірибесіне, әріптесінің, досының тәжірибесіне сүйене отырып, ӛз тарапынан 

белгісіз нәрсенің шешімін табу оқу үдерісіне қатысушылардың 

ынтымақтастығының, қатынасының іргетасын қалауға мүмкіндік береді. 

Шығармашылық тапсырмаларды таңдаудың ӛзі мұғалім үшін шығармашылық 

тапсырма болып табылады.  

Шығармашылық тапсырмалардың белгілері мынандай:  

– жауаптың немесе шешімнің бір мағыналы болуы;  

– оқушы үшін пайдалы және оның ӛмірімен байланысты болуы;  

– оқушылардың қызығушылығын туғызатындай болуы;  

– оқыту мақсатына барынша қызмет етуі. 

Егер оқушылар шығармашылықпен жұмыс істеуге дағдыланбаған болса, 

алдымен жеңіл, қарапайым жаттығулармен жұмыс жасап, содан кейін біртіндеп 

жаттығуларды күрделендіруге болады. 

Қазіргі қоғам жеке адамнан прогрессивті ойлай алатын белсенді әрекетті, 

жан-жақты болуды талап етеді. Ӛйткені, адамның қоғамда алатын орны, 

қазіргісі, болашағы үнемі толғандыратын мәселелер қатарына жатады. Бұл 

қоғамның дамуына тікелей байланысты.  

Қазақстан Республикасында орта білімді дамыту тұжырымдамасы білім 

беру мекемелерінің ең негізгі мақсаты: дүниетанымдық, құзырлық, 

шығармашылық деп атап кӛрсетеді. Қоғамда «орындаушы» адамнан гӛрі 

«шығармашылық» адамға деген сұраныстың кӛп екендігін қазіргі ӛмір талабы 

дәлелдеп отыр. Бұл мәселелер жайында жазылған ойлар, тұжырымдамалар, 

кӛзқарастар, еңбектер баршылық. Ежелден-ақ ұлы ойшылдарымыз Жүсіп 

Баласағұн, Әл-Фараби, ұлы Абайды ерекше толғандырған. Сондықтан ұлы 

ойшылдар ӛз еңбектерінде адамның жеке басын, қабілеттерін дамытуды үнемі 

кӛтеріп отырған. 

Шығармашылық білім деңгейі - бұл оқушылардың ӛз бетімен іздену іс-

әрекетінде пайда болатын білімдер, біліктіліктер. Шығармашылық деңгейдегі 

білімдерге оқушылардың бойында ӛз бетімен шығармашылық іс-әрекетін 
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оятатын эвристикалық және зерттеу әдістері арқылы қол жеткізуге болады. Осы 

білім деңгейін қамтамасыз ететін ойлау тәсілдері де шығармашылық болып 

табылады: оқушылар жұмыстың тақырыбын және міндеттерін айқындайды,  

болжамын және іздену жоспарын түзеді,ізденіс зерттеу іс-әрекетін жүзеге 

асырады. 

Мінеки, осылайша ӛз бетімен шығармашылыққа бейімделген оқушыларға 

әр түрлі шығармашылық түрлерін мұғалім дұрыс таңдап, тиімді сәтте бере білсе, 

оқушылар ӛзідігінен жұмыс жасай отырып, шыңдалып жетістікке жетуге 

ұмтылады. 

Шығармашылықты жетілдіру – ҥздіксіз ҥрдіс 

Сыныпта оқушыларды шағармашылыққа баулып, үйрету үшін қажетті 

жағдайлардың мазмұнына тоқталсақ: 

 Мұғалім ең алдымен, сыныпта шығармашылық кӛңіл-күй тудыру үшін 

баланың назарын бір нәрсеге бағыттауы керек. Яғни оқушылардың назарын 

шығармашылық арнаға бұру үшін үнемі шағармашалық тапсырма – міндеттер, 

жаттығу, ойын түрлерін ұсынған жӛн; 

 Әрбір шығармашылық тапсырманы оқушыға ұсынудың жолын, әдіс-

тәсілін білу керек; 

 Шығармашылық жаттығу ойын тапсырмалардың мазмұны 

жеткіншектердің жас ерекшелігіне, қызығушылығына үйлесуі керек. 

Бұл кездегі мұғалімнің ең үлкен міндеті:  

 шығармашылықпен жеке дара оқушы емес, сыныптың, мектептің бүкіл 

балалары ойлауы үшін жағдай, мүмкіндік туғызу керек. Сыныпта, ұжымда ӛзара 

шығармашылық қарым-қатынас, шығармышылық ахуал орнату; 

 шығармашылық үшін психологиялық қауіпсіздік, еркіндік, ашықтық, 

бостандықты қамтамасыз ету. 

 Оқушының шығармашылықпен айналысуына мектепте, сабақ үстінде, 

үйде қолайлы жағдай туғызу; 

 Шығармашылық бағытқа баланы жүйелі, саналы түрде қалыптастырып 

отыру.  

Шығармашылықты тежейтін үш нәрсе:  

1. Сәтсіздікке ұшыраймын, қолымнан еш нәрсе келмейдің деген тыс 

қорқыныш сезімі. 

2. Ӛзіне-ӛзі тым риза болмаушылық сезімі (не жазса да ӛзі ұнатпайды, 

кейде ӛзін-ӛзі жек кӛріп кетеді). 

3. Жалқаулық. Ондай жағдайда баланы құтқарудың жолдарын табу. 

Мұғалім оқушыны шығармашылық түрлеріне үйретіп, баулу үшін 

кӛркемдік ӛлшемдермен ӛзі де қарулануы керек. Шығармашылық үрдістің 

механизмін түсінбейтін мұғалім оқушыны шығармышылыққа үйретіп баулымақ 

түгілі, оқушы жасаған дүниеге нақты, әділ бағасын беріп, кӛркемдік дәрежесін 

тани да алмайды.  

Мұғалім оқушы шығармашылығын дамыту, бағыт-бағдар беру ісінде 

мыналарды ескеруі керек: 

 шығармашылық тапсырмалырдың мазмұн-түрін ойлап табу; 
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 шығармашылық міндеттерді оқушыға ұсынудың әдіс-тәсілін 

меңгеру; 

 кӛркемдік шешім табу, оқиға құру, образ жасау үшін кілт боларлық 

жағдайларды тудыра білу; 

 шығармашылық процесті фактілер мен мәліметтерге педагогикалық, 

әдістемелік тұрғыдан баға, қорытынды бере білу, теориялық, практикалық 

тұжырымдар жасау. 

Шығармашылыққа деген қажеттілік күрделі рухани қажеттілік. Әзірге ол 

барлық адамдарда бірдей деуге болмайды. Ал қоғамда болып жатқан жаңару 

процестері әр адамнан күнделікті шығармашылық қайтарымды талап етіп отыр. 

Шығармашылық - бүкіл болмыстың, қозғалыстың, дамудың, бір сӛзбен 

айтқанда тіршіліктің кӛзі, табиғат, қоғам құбылыстарында жеке адамның ақыл 

санысында, іс-әрекетінде, ішкі жан дүниесінде шығармашылықтың табиғи 

процестері үздіксіз жүріп жатады. Бұл процесс белгілі бір жүйемен дамиды. Ішкі 

шығармашылық процестері табиғат ӛзі басқарады. Ал сыртқы факторларды 

басқару, реттеу жеке адамның ой –санасына, айналысатын ісіне байланысты. 

Адамның шығармашылыққа деген жанданысы, оның ӛз жекелігін, ӛз 

қабілеттерін іске асыруға деген жолын ашады. Шығармашылықтың мәнін аша 

отырып, оның әрекетін ұғымымен тығыз байланысты екенін анықтауға болады. 

Шығармашылық және әрекет диалектикалық біртұтастықты құрайды. 

Әрекетшығармашылық тудырып, оны нақты болмысқа айналдырсы, ол 

шығармашылық  әрекетті реттейді, оның амалдарын тиімділігін анықтайды. 

Шығармашылық әрекеті оқушылардың бейімін, қызығушылығын 

дамытуды, олардың шығармашылық күшін дамытуды, олардың шығармашылық 

күшін жетілдіруді кӛздейді.  

 

Шығармашылық тапсырмалар – кҥнделікті сабақта 

9 – сынып 

 
Химия Кҥні 29 қыркүйек  2019 Сабақ №9 

Сабақтың 

тақырыбы 

Ерітіндідегі ион алмасу реакциялары 

Мақсаты Ион алмасу реакциялары туралы түсінік қалыптастыру, білім алуларына 

кӛмектесу. 

Жұмыс нәтижесі Тақырып бойынша білім-білік дағдылары қалыптасады. 

Сілтеме 1. Химия. Жалпы білім беретін мектептің 9-сыныбына арналған оқулық 

/Н.Н. Нұрахметов , К.А. Сарманова, К.М. Жексембина, Н.А.Заграничная, 

Ә.Е.Темірболатова  - Алматы: «Мектеп»  2013. 

2. Химия. Әдістемелік нұсқау/И.Нұғыманов, Р.Жұмаділова, 

Р.Қаржасбай. -  Алматы: «Мектеп»,2103.  

Негізгі идеясы Қандай жағдайларда ион алмасу реакциялары соңына дейін жүретінін 

түсінуі. 

Қолданылған 

әдістері мен 

тәсілдері 

Диалогты оқыту: сұрақ қою, әңгімелесу; 

Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету; 

Оқуды және оқыту үшін бағалау: «Екі жұлдыз,бір тілек», қол 
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шапалақтау, смайлик; 

АКТ-ны қолдану: таныстырылым жасау; 

Ынтымақтастық және топтағы бірлескен жұмыс.  

Ресурстар компьютер, проектор, интерактивті тақта, зертханалық жұмысқа қажетті 

құрал-жабдықтар, реактивтер, флип чарт қағаздары, түсті қағаз, 

маркерлер, дидактикалық таратпа  материалдар,желім, қайшы 

Сабақтың 

ӛтілетін уақыты 

45 минут 

Сабақ жоспары 1. Ұйымдастыру: жағымды психологиялық кӛңіл-күй орнату.   Топқа 

бӛлу,  мақсат қою, бӛлінген кӛшбасшылықты сайлау. 

2. Сабақ барысы:  Блум таксономиясы бойынша 

3. Рефлексия 

4. Үйге тапсырма 

Үйге 

тапсырма 

ОК § 9   Е.Ж бойынша қосымша тапсырмалар 

 

Сабақтың барысы:  

 
Ойлауды 

Блум 

бойын 

ша 

жіктеу 

Мақсат Тапсырма тҥрі. 

Тҥрткілер. 

Нәтиже Бағалау 

Критерийле

р 

Дескриптор 

Білу Оқушылар 

дың үй 

тапсырмасы 

бойынша 

білім-

біліктерін 

бақылау. 

I Жабық және 

ашық сҧрақтар: 

1.Электролиттер 

мен 

бейэлектролиттер 

дің ерекшелігі? 

2.Электролиттік 

диссоциациялану 

дәрежесі,электрол

иттердің 

жіктелуі? 

3.Алюминий 

гидрок сидінің, 

темір сульфа 

тының, фосфор 

қыш қылының 

диссоциа циялану 

теңдеулерін 

жазыңдар. 

Сұраққа 

жауап беріп, 

тапсырма 

орындау 

арқылы 

білімдері 

жүйеленеді. 

Білім –білік 

дағдысы 

Қалыптасқан 

білімде 

рін толық 

кӛрсетеді 

Қалыптасқан 

білідерін 

кӛрсетеді 

Қалыптасқан 

білім 

дерін толық 

кӛрсете 

алмайды 

Тҥсіну Оқулық 

мәтінін 

игерту 

 Оқулық бойынша 

топтық 

жұмыс\мәтін 

мен жұмыс, 

түртіп алу. 

1. Реакция ...... 

арасында жүреді. 

2.Ион алмасу 

Мәтінді 

игереді, 

химиялық 

диктант 

орындай 

отырып, 

негізгі 

мәліметтерді 

Тақырыптың 

басты 

идеясын 

табу  

Тапсырманы 

толық 

орындады 

Қателіктері 

болды 

Мүлдем 

орындай 

алмады 
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реакциялары  

1.   ............... 

2.   ............... 

жағдайларда ғана 

аяғына дейін 

жүреді. 

3.Ион алмасу 

реакция сы 

жүретіндігін білу 

үшін .......   ........ 

сүйену қажет. 

4.Ион алмасу 

реакциясын  

..................... , 

........   ........ ,  .......  

.......  түрде жазу 

керек. 

есте 

сақтайды. 

Қолда ну Алған 

білімдерін 

тапсырма 

орындауда 

қолдану  

Топтық 

тапсырмалар 

Зертханалық 

жҧмыс №1 

1 топ: 

BaCI2 +  H2SO4   
2 топ: 

Na2CO3  +  HCI 

3-топ:  
NaOH + H2SO4 

Тәжірибе 

жүргізіп, түзілген 

тұнбаны, газды, аз 

диссоциация 

ланатын затты 

анықтаңдар. 

 Теориялық 

білімдерін 

практика 

барысында  

пайдалана 

біледі. 

Тапсырманы 

орын 

дауда алған 

білімде 

рін қолдану 

дағдысын 

қалыптас 

тыру. 

Қалыптасқан  

Толық емес  

Қиын  

Талдау Білімді 

зерделеу  

Ерігіштік кестесін 

пайдаланып 

тӛменде берілген 

заттар жұбында 

жүретін 

реакциялардың 

толық және 

иондық 

теңдеулерін 

жазыңдар: 

1-топ: №3(а,ә,б) 

2-топ: №4(б,в,г) 

3-топ: №5(а,ә,б) 

Ерігіштік 

кестесін 

пайдалануд

ы меңгеріп, 

ион алмасу 

реакциясын 

жазу 

дағдылары 

қалыптасады

. 

Топтық 

жұмыс 

тың 

ұйымдас 

тырылуы 

Топтық 

жұмыс толық 

ұйымдас 

тырылды 

Топтық 

жұмыс 

ұйымдастыры

лды 

Топтық 

жұмыс толық 

ұйымдастыры

лмады 

Жинақ 

тау 

Шығармашы 

лық 

қабілеттерін 

дамыту. 

Ион алмасу 

реакциясына  

ертегі құрастыру, 

ӛлең шығару,  

сурет салу.  

Барлық 

бiлiмдi 

тиянақтап, 

бiр жүйеге 

келтiре ді, 

Логикалық-

мағыналық 

құрылымдау

ы 

Жоғары 

Қалыпты 

Тӛмен 
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шығармашы 

лық 

қабілеттері 

дамиды.  

Бағалау Ойын 

жинақтауға 

баулу 

1.Сабақ 

кӛңіліңізден 

шықты ма? Жоқ 

болса не себепті 

деп ойлайсыз? 

2.Неге қол 

жеткіздіңіз және 

қалай жеттіңіз? 

3.Келесі сабақта 

қарастырылса 

деген 

ойларыңыздың  

тізімін жасаңыз. 

Ойланады, 

ізденеді. 

Логикалық 

ойы 

Креативті  

Ойы жүйелі, 

тың ойлы 

емес 

Жалпыға 

ортақ ой 

 

9-сынып 

 
Химия Кҥні 17.04.2019 жыл Сабақ №59 

Сабақтың тақырыбы Оттекті органикалық қосылыстар. Спирттер.  

Мақсаты Оттекті органикалық қосылыс – спирттер жайлы білім дағдысын 

қалыптастыру арқылы белсенділікті арттыру. 

Күтілетін нәтиже 

 

 Оттекті органикалық қосылыстар және олардың жіктелуін 

біледі; 

 Спирттер жайлы білім кӛзін қалыптастырады; 

 Тапсырмаларды орындауда алған білімін пайдалана алады; 

 Сындарлы ойлау дағдысы артады; 

 Тақырыпты ӛмірмен байланыстыра біледі. 
 Сілтеме 1. Химия. Жалпы білім беретін мектептің 9-сыныбына арналған 

оқулық/Н.Н. Нұрахметов, К.А. Сарманова, К.М. Жексембина, 

Н.А.Заграничная, Ә.Е.Темірболатова - Алматы: «Мектеп»  2013. 

2. Химия. Әдістемелік нұсқау/И.Нұғыманов, Р.Жұмаділова, 

Р.Қаржасбай. - Алматы: «Мектеп»,2103.  

Негізгі идеясы Оттекті органикалық қосылыстардың ең қарапайым ӛкілі спиртер 

жайлы білім алып, түсінік қорларын кеңейтеді. 

Қолданылған 

әдістері мен 

тәсілдері 

Диалогты оқыту: сұрақ қою, әңгімелесу; 

Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету: Сатылай кешенді талдау, деңгейлік 

тапсырмалар, пікірталас. 

Оқуды және оқыту үшін бағалау: «Екі жұлдыз, бір тілек», 

смайликтер, қол шапалақтау. 

АКТ-ны қолдану: таныстырылым жасау, виртуалды зертханалық 

жұмыстар.  

Ынтымақтастық және топтағы бірлескен жұмыс. 

Ресурстар компьютер, проектор, интерактивті тақта, флипчарт қағаздары, түсті 

қағаз, маркерлер, дидактикалық таратпа  материалдар, желім, қайшы. 

Сабақтың ӛтілетін 

уақыты 

45 минут 

Сабақ жоспары 1. Ұйымдастыру: жағымды психологиялық кӛңіл-күй орнату.   
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Топқа бӛлу( қаныққан кӛмірсутектер, қанықпаған кӛмірсутектер),  

мақсат қою, күтілетін нәтижеге назар аудару, бӛлінген 

кӛшбасшылықты сайлау. 

2. Сабақ барысы: Блум таксономиясы бойынша 

3. Рефлексия 

4. Үйге тапсырма  

Үйге тапсырма ОК §53 

Қосымша кітаптан  А  - №10, В – №1, С - №3 

 

Сабақтың барысы: 

 
Ойлауды 

Блум 

бойынш

а жіктеу 

Мақсат Тапсырма 

тҥрі 

Тҥрткілер. 

Нәтиже Бағалау 

критерийл

ер 

дескриптор ҧпа

й 

Білу Ӛткен 

сабақта 

алған 

білімдерін 

жаңғырту.  

Блиц-турнир Блиц-

турнирдің 

сұрақтар

ына 

жауап 

беру 

арқылы 

білімді 

еске 

түсіреді 

Білім 

кӛлемін 

зерделеу 

 Қалыптас қан 

білімдерін толық 

кӛрсетеді 

3 

Қалыптас қан 

білімде рін 

кӛрсете 

ді 

2 

Қалыптас қан 

білімде рін 

толық кӛрсете 

алмайды 

1 

Тҥсіну Оқулық 

мәтінін 

игерту 

Сатылай 

кешенді 

талдау. 

1. Оттекті 

органикалық 

қосылыстар 

дың жіктелуі. 

2. Спирттер, 

спирттердің 

жіктелуі. 

3. 

Спирттердің 

қарапайым 

ӛкілдері. 

4. Этил 

спиртінің 

алынуы. 

5. Химиялық 

қасиеттері. 

6. 

Қолданылуы. 

Сатылай 

кешенді 

талдау 

жүргізеді, 

мәтінді 

игереді. 

Тақырыпт

ы игеру 

мүмкіндікт

ерін 

қадағалау 

Тақырыпты 

толық игерді 

3 

Тақырыпты 

мүмкіндігінше 

игерді 

2 

Тақырып жайлы 

түсінігі тӛмен 

деңгейде 

қалыптасты 

1 

Қолдану Алған 

білімдерін 

тапсырма 

«Миллионер» 

ұтыс ойыны 

1-есеп  

Практика

лық 

дағдысын 

Теориялық 

білімді 

практика 

Жоғары 3 

Қалыпты  2 
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орындауда 

қолдану 

«200 000». 

№10 

2-есеп 

«350 000». 

№11  

3-есеп 

«450 000». 

Эврикалық 

деңгейлі есеп. 

№ 15-8 

(есептер мен 

жаттығулар 

жинағы).  

қалыптаст

ыра ды, 

белсенділ

ік тері 

артады. 

лық 

тұрғыдан 

нақты  

қолдану 

дағдысы, 

белсенділі 

гі 

Тӛмен 1 

Талдау Болжамды 

зертханалы

қ жұмыс 

●Спиртке 

жалынды 

апарса қандай 

құбылыс 

жүреді?  

● Калий 

перманганатын

ың ерітіндісі               

 (үй 

жағдайындағы 

марганцовка) 

спирт 

ерітіндісімен 

әрекеттесе ме? 

Әрекеттесе не 

ӛзгеріс жүруі 

мүмкін?  

Білімдері

н нақты 

тәжірибед

ен 

ӛткізеді 

Болжам 

жасау 

ерекшелі гі 

Жоғары 3 

Қалыпты  2 

Тӛмен 1 

Жинақ 

тау 

Пікірталас 

(дебат) 

―Спирттің 

пайдасы кӛп 

пе, әлде 

зияны кӛп 

пе?‖  

Білімдері

н ӛмірмен 

байланыс

тыра 

алады, 

функцион

алды 

сауаттыл

ық 

қалыптаса

ды 

Топтық 

жұмыс тың 

ұйымдас 

ты 

рылуы  

Топтық жұмыс 

толық 

ұйымдасты 

рылды 

3 

Топтық жұмыс 

ұйымдасты 

рылды 

2 

Топтық жұмыс 

толық 

ұйымдасты 

рылмады 

1 

Бағалау  Түсінік 

қорын 

анықтау 

- Сабақтан не 

ала алдыңыз, 

не ұнады? 

- Сіз үшін әлі 

де игерілмеген 

тұстары... 

- Сіз үшін 

мүлдем 

пайдасыз 

мәліметтер...  

Ойын 

еркін, 

нақты 

білдіре 

біледі  

Ойды 

түйіндеу 

шеберлігі 

Түсінікті жеткізу 

қабілеті жоғары 

3 

Түсінікті жеткізу 

қабілеті 

қалыпты 

2 

Түсінікті жеткізу 

қабілеті тӛмен 

1 
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Қолданылған әдебиеттер: 

1. Әбдібекқызы Қ. Оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту. 

Алматы: Рауан, 1994. – 80 б.  

2. Оңғарбаева Р.К. Оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту // 

Бастауыш мектеп. – 2013. - №9. - Б.14. 

3. Омарова.М.Т. Шығармашылық іс-әрекеттің мәні // Бастауыш мектеп. – 

2013. - №3-4. - Б.13-15. 

4. Нұрахметов Н., Сарманова К., Жексембина К. Химия. Жалпы білім 

беретін мектептің 8-сыныбына арналған оқулық. - Алматы: "Мектеп", 2016. 

5. Темірболатова Ә. Химия есептер мен жаттығулар жинағы. - Алматы: 

"Мектеп", 2016. 

6. Бірімжанов Б.А., Нұрахметов Н. Жалпы химия. "Ана тілі". – Алматы, 

1992, 18-34 б.  

 

 

РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

Мамиева М.И., старший преподаватель 

кафедры «Инновационное образование и 

информационные технологии» ФАО «НЦПК 

«Ӛрлеу» ИПК ПР по ВКО 

 

В Послании Президента РК от 05.10.2018 года Рост благосостояния 

казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», сказано, что в 

дошкольном образовании акценты смещаются в сторону модели 4К: развития 

креативности, критического мышления, коммуникабельности и умения работать 

в команде. Если обратимся к программам обновленного содержания 

образования, то мы увидим, что ключевые компетенции 21 века базируются на 

модели «4К». Даже простым невооруженным взглядом можно проследить 

параллели между ключевыми компетенциями, которые будут максимально 

востребованы в ближайшем будущем: системное мышление, 

коммуникативность, работа с людьми и работа в команде, управление проектами 

и процессами, работа с ИТ-системами, работа в условиях неопределенности, и 

составляющими модели «4К». Следовательно, внедряемая в дошкольных 

учреждениях модель «4К», понятна будет и учащимся начальной школы, что 

обеспечит преемственность между дошколой и начальной школой. 

Востребованные в будущем компетенции невозможно будет сформировать, если 

учитель не будет создавать на уроках условия для взаимодействия. 

Взаимодействие, контакт друг с другом, умение договариваться для достижения 

наилучшего результата возможно только при организации интерактивного поля. 

Интерактивное обучение предполагает организацию комфортных условий 

обучения, при которых все ученики активно взаимодействуют между собой. 

Организация интерактивного обучения строится на моделировании жизненных 
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ситуаций, использовании ролевых игр, общем решении вопросов на основании 

анализа выбранной ситуации. 

Анализируя составляющие «4 К» и индикаторы функциональной 

грамотности, можно также установить параллели. Так, коммуникативный, 

индикатор функциональной грамотности, предполагают демонстрацию 

результата непосредственной деятельности по развитию «ораторского 

искусства», т.е. умения говорить красиво и убедительно; грамотную речь, 

которую ученики могут показать через  богатый словарный запас с соблюдением 

норм литературного языка; владение информацией по какому-либо вопросу. 

Если же будем говорить об информационном  индикаторе функциональной 

грамотности, то необходимо будет говорить о способах обучения школьников 

умению находить и обрабатывать определенную информацию. Так, на уроке 

русского языка в 3 классе при изучении темы «Однозначные и многозначные 

слова»  учитель организует групповую работу с толковыми словарями, в 

которых  третьеклассники должны  доказать, что предложенные слова являются 

многозначными. Чтобы выполнить задание, они должны найти нужную 

словарную статью, разобраться, как представлены значения слов и сделать 

выводы. Работа будет результативнее, если ученики будут взаимодействовать. 

Тогда при обращениии к первому слову,  ученики при поиске словарной  статьи 

в словаре будут ориентироваться  на  алфавитное расположение слов, повторят 

порядок слов  в алфавите. Воочию можно проследить взаимообучение, которое 

проходит ненавязчиво, когда ученик, который не знает, как найти нужную 

словарную статью, получает практическую поддержку со стороны знающего 

ученика.  В соответствиии с  таксономией  Блума они будут действовать на 

уровне применения, а когда уже  выйдут на  нужную словарную статью, то будут 

задействованы мыслительные навыки высокого порядка. Подобные задания 

направлены на формирование одной из главных качествами функционально 

грамотной личности школьника – инициативности. Основы функциональной 

грамотности закладываются в начальной школе, где идѐт интенсивное обучение 

различным видам речевой деятельности – слушанию, говорению, чтению и 

письму. Следовательно, развитие организационных, интеллектуальных, 

коммуникативных и оценочных умений способствует формированию 

функциональной грамотной личности.  

Способность учителя мобильно реагировать на затруднения ребят, его 

готовность своевременно предложить востребованные задания характеризует 

профессионализм учителя. 

Рассмотрим опыт работы учителя по реализации цели обучения русскому 

языку 3.3.8.3 - определять основу и окончание слова; определять части основы: 

корень, суффикс, приставка. Применяя дифференцированный подход, учитель 

предложила  одной группе  учащихся провести словообразовательную работу с 

помощью суффикса ист. При  этом  учащиеся   должны  объяснить значения 

образованных слов. Выполняя задания, группа предложила 

словобразовательные цепочки: трактор – тракторист; гитара- гитарист; акула - 

[а]кулист. На этапе проверки ребята, доказывая свою точку зрения, строили 
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такие умозаключения: на тракторе работает тракторист; на гитаре играет 

гитарист. Следовательно, суффикс ист обозначает принадлежность человека к 

определенной профессии или указывает на вид его занятий. Когда же очередь  

дошла до значения слова «окулист», ребята засомневались в причастности 

слова «акула» к слову, обозначающему название профессии врача, лечащего 

заболевания глаз. Бурные обсуждения привели их к устаревшему слову «око - 

очи». В результате спонтанной дискуссии одна группа учащихся получила 

задание: подготовить «Словарь профессий». Две группы ребят вызвались 

провести исследовательскую работу «Слова, образованные от  устаревшего 

слова око/очи».  

В результате запланированный учителем урок пошел совершенно по 

другому сценарию. Изменение плана урока дало учителю возможность сделать 

акцент на формировании функциональной грамотности учащихся через 

организацию  интерактивной деятельности, когда «добытые» группой знания 

становятся «достоянием»  каждого ученика. В ходе выполнения  задания первая 

группа сначала вспомнили, что, если  они готовят словарь, то  все слова, 

словарные статьи  должны  быть размещены в алфавитном порядке. Через 

какое-то время они  решили  работу оформлять  в электронном варианте  и в 

табличной  форме, чтобы на последнем этапе работы включить функцию 

«сортировка» для размещения словарных статей в алфавитном порядке. 

Наблюдения учителя показали, что вся группа принимала активное участие  в  

работе. При этом коллективная  работа  строилась по методу «мозгового  

штурма». В ходе проверки учитель попросила группу рассказать, какие  

выполненные  операции позволили  им достичь желаемого результата. Учитель 

преднамеренно  отошла от  заранее  подготовленного планау рока,   чтобы  

уделить внимание развитию каждым  учеником умения мыслить с помощью 

таких логических приемов, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация умозаключение, систематизация, отрицание, ограничение. 

Умения ребят сформулировать необходимые метапознавательные навыки 

продемонстрировало сформированность рефлексивных умений, без которых 

невозможно совершенствовать работу с целью ее  улучшения. Учитель воочию 

убедилась, что ученики, выполняя задание, проявляют функциональность.  

Исследования ребят 2 и 3 групп учащихся живо заинтересовали 

одноклассников, потому что  они сделали заявления: Слова  «окно»,  «около»,  

«околдовать», и «око» - однокоренные слова. Слова «очи», «воочию», 

«очевидец», «очевидно» также являются однокоренными. Например, группа  

поднимала одного  из  желающих из класса и просила «навести свое око» на 

проем в стене и  назвать слово, которое он увидел. Второму ученику давалось 

задание посмотреть «около себя» и назвать все, что увидело его око. Третьего 

ученика просили порассуждать, что  будет с человеком, если  на него 

посмотреть «злым оком». Следующая группа констатировала, что  «очевидцем» 

мы  называем  того, кто видел какие- то события  «своими очами», а «воочию» - 

это то, что «происходило на  ваших  глазах». 
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Выполнение заданий показало, что ученики проявляли инициативность, 

способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, которые 

формируются в условиях школ. Работая в интерактивном режиме, группы 

смогли справиться с поставленной задачей за короткое время. 

Итак, функциональная грамотность характеризуется, как возможность 

применять знания, умения и навыки для решения максимально широкого 

диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, 

общения и социальных отношений.  

Основные признаки функционально грамотной личности - человек 

самостоятельный, познающий и умеющий жить среди людей, обладающий 

необходимыми качествами, ключевыми компетенциями, востребованными в 21 

веке. Среди них знания правил, законов, положений, сведений, принципов; 

усвоение общих понятий и умений, составляющих когнитивную основу решения 

стандартных задач в различных сферах жизнедеятельности.  Интерактивная 

организация деятельности школьников помогает учителю не только оценить 

работу учащихся, но и самому ученику узнать свою степень понимания и 

оценить свою деятельность, установить и устранить причины возникающих 

трудностей. 
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БАҒДАРЛАМА НЕГІЗІНДЕ АҚПАРАТТЫҚ-

КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚОЛДАНУДЫҢ 

МҤМКІНШІЛІКТЕРІ  

 

Женсикбаева Н.Ж., phD докторы, 

С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан 

мемлекеттік университеті экология және 

география кафедрасының аға оқытушысы 

 

Соңғы онжылдықта әлемдік білім беру саласында ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды пайдалану күрт ӛсті. Ақпараттық 

технологиялардың қарқынды ӛзгеруіне байланысты қазіргі таңда оқытудың жаңа 

түрлері де пайда болуда. Қазіргі уақытта білім саласында қашықтықтан оқыту, 

электрондық оқыту әдісі қолданылып жүрсе соның ішінде қазіргі кезде 

https://pedagogical_dictionary.academic.ru/
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сұранысы кӛп жаңа технологиялардың бірі – мобильді оқыту. Осы мобильді 

оқытуды  

«Мобильді оқыту» термині ағылшындардың оқыту жүйесінде осыдан он 

шақты жыл бұрын қолданысқа енді. «Мобильді оқыту» - m-learning термині 

«қашықтықтан білім беру» ұғымымен тығыз байланысты. Ол мобильді байланыс 

құралдарын (смартфон, планшетті компьютер және т.б.) пайдалану арқылы 

жүзеге асырылады. Мобильді оқыту идеясын дамыту білім беруге деген 

инновациялық кӛзқарасты жаңарту болып табылады. Біздің елімізде де 

оқытудың бұл түрі білім беру жүйесіне біртіндеп ене бастады.  

Қазіргі уақытта тест жүргізуде кәдімгі қағаз бетінде ӛткізуімен бірге он-

лайн түрінде жүргізіліп жүр. Жаңа технологияны қолдану арқылы яғни пультпен 

дұрыс жауапты басу арқылы да ӛткізіліп жүр. Осының бір түрі Kahoot мобильді 

сауалнамасы.  

Kahoot арқылы кез келген уақытта тест жүргізе алады, яғни мұғалім 

сұрақтарды монитор экранында  кӛрсетеді, ал оқушылар ӛздерінің мобильді 

құрылғылары арқылы жауап береді.  

Оқытуда мобильді сауалнаманы не үшін жүргізеді? 

 Білімін бағалауда. 

 Қорытынды бағалаудың алдында ӛткен материалды қайталау үшін 

ӛткізу 

 Оқушылар да ӛз сұрақтарын дайындай алады. 

Бүгінгі таңда білім беру ресурстары жаппай электронды нұсқаға ауысып 

жатыр, сондықтан оқу мекемелерінде осы уақыт талабын ұстану қажет, себебі, 

бұл технологияның тиімділігі дәлелдеді. 

Kahoot – мобилды сауалнама 

I.Қызмет кӛрсету туралы ақпарат  

Қайталай беруден шаршамайтын, тестілеу үшін ең үздік онлайн қызметі деп 

айту артық емес, қарапайым ойын, эмоция арқылы, сабақта осы қызметті 

пайдалануға ӛте  қажет. 

Кері байланыс алудың таптырмас құралы болып табылады, сонымен қатар 

сіз дұрыс жауаптарының тізімін алуға болады.  

www.getkahoot.com тіркеліп, тест, викторина немесе сауалнама 

құрастырамыз. Оқушылар www.kahoot.it сайтына кіреді, ойынның пин-кодын 

теріп, ӛз аттарын жазады. Ӛте қарапайым. Мұғалім қажет емес болған жағдайда 

оқушыларды ойыннан шығаруға мүмкіндігі бар. Маңыздысы – сервис барлық 

құрылғыларда қолданылады, жұмыс жасайды. Тек wi-fi болса болғаны.  

Kahoot (https://getkahoot.com/) - мобильді құрылғыларда дұрыс жауабымен 

саулнаманы құру қызметі.  Жұмыс жасау алгоритімі: 

• фотосуреттер мен бейнелерді қосу мүмкіндігі бар сауалнама (тест) құру; 

• виртуалды бӛлме (жүйені реттейді) нӛмерін беру; 

• сыныпта проектор арқылы экранда тапсырманы кӛрсету; 

• оқушылар ақылды ұялы құрылғылар арқылы бӛлмеге кіреді. 

• мобильді құрылғы экранында тапсырма кӛрінеді және уақыт шектеуін 

белгілей аламыз; 

https://getkahoot.com/
https://getkahoot.com/
http://www.getkahoot.com/
http://www.kahoot.it/
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• сұраққа жылдам дұрыс жауап берген оқушының ұпайы жоғары болады. 

• оқушы жауап береді дұрыс жауапқа автоматты түрде ұпай беріледі. 

Сұраққа кім жауап береді деп оқушылар арасында жарыс ұйымдастыруға 

болады. Әр дұрыс берген жауапқа ұпай қосылады. 

2.Сауалнамада топтық жҧмысты ҧйымдастыру мҥмкіндігі 

Саулнама  қызметі 30 адамға дейін пайдалануға арналып жасалған. 

3. Kahoot-тың білім беру қызметіндегі мҥмкіндіктері 

Kahoot-ты сыныпта және қашықтықтан оқыту кезінде түрлі тестер мен 

саулнама жүргізу үшін пайдалануға болады. Кез-келген тақырып бойынша 

оқушының білімін тексеру үшін Kahoot-та саулнама жүргізуге болады.   

4. Kahoot- пайдаланушыларға нҧсқаулықты қайдан алуға болады. 

Құрған саулнамаңызбен әлеуметтік желілерде (Twitter, Facebook, Google+) 

бӛлісуге болады немесе немесе электрондық пошта арқылы тестке сілтеме 

жіберуге болады. 

5. Kahoot-та жҧмыс жасау тәртібі 

І. Тіркелу: https://getkahoot.com/ сілтемесі арқылы басты бетіне кіреміз, 

«sign up for free!» қызметі басамыз  (егер аккаунт  құрылған болса онда «Sign 

In» батырмасын басамыз). 

 

 

  
 

 

II. Тіркеу парағын толтыру. 

Ары қарай ӛз рӛлімізді таңдап (I’m a teacher) , сауалнаманы толтырамыз. 

Ӛзіміз туралы мәліметтерді енгіземіз: 

- Таңдаймыз: «School  or University» (Мектеп немесе университет?); 

- «Username» (есімін  жазғанда аты мен фамилясының арасында бос орын 

болмау керек, яғни осы жерде жұмыс жасау үшін) жазамыз; 

- «E-mail» (электрондық пошта адресі) жазамыз 

- Пароль (Password). 

- «Create Account» батырмасын басамыз.  
Ескерту:  Анкета тек латын әріптерімен ғана толтырылады.  

 

  

 

 

 

https://getkahoot.com/
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Тіркелу бірақ рет жүреді, екінші рет Kahoot-та жұмыс жасағанда ӛз  жеке 

кабинетімізге sign in батырмасы арқылы тіркелу кезінде жазған электрондық 

почтамыз логин болады да, пароліміз сол электрондық почтаның құпия нӛмері 

болады.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Kahoot-та жҧмыс жасау ӛте жеңіл, қарапайым, қалай....  
Бірнеше таңдауы бар  

сұрақтардан құралған қызықты, 

бірнеше минутқа жалғасқан оқыту 

ойыны (мұны  «kahoots» деп 

атаймыз). Құрған сұрақтарыңызға 

бейне, суреттер  және 

диаграммалар қосуға болады. 
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IV- Kahoot-та сҧрақ қҧрастыру. 

Тіркелу бәрі сәтті аяқталып ӛзімізге жеке аккаунт құрып алған соң Kahoot-

та сұрақ құрастыру тӛмендегі суреттегідей тӛрт қадамнан тұрады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жеке кабинетпен танысу.  

Алдымен жеке кабинетке кіреміз.  

1. Kahoot құру қызметі. 

2.  Жаңа беттен тест құру. 

3. Ӛзіңіз құрған тестің топтамасы. 

4. Қалыс қалғандар. 

5. Акция (жақсы жауап бергендерге қосылатын ұпайлар). 

Ойыншылар (тестке қатысқан адам саны). 

6. Тестің қанша рет ӛткізілгені туралы мәлімет. 

7.  Құрылған сұрақтардың саны. 

8. Kahoot-та құрылған тақырып саны. 

 

1-қадам Сұрақ құру үшін «Quiz» (тест) батырмасын басамыз. 
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Ашылған терезеге ӛткізілетін тестің тақырыбын жазамыз да «Go!» 

батырмасын басамыз. 

 

  
2-қадам Ары қарай сұрақтар құрамыз. Сұрақтарды «Question(1)» алаңына 

жазамыз. Сұрақтарға лайықты суреттерді компьютерден жүктеуге болады 

(«Drag and drop an image from your desktop here» алаңы - «Файлда таңдаңыз») 

немесе бейне («Video(3)» қосымшасы). Ойлануға әр сұраққа уақыт белгіленеді 

(Time limit(5)), жауап беретін – 30 секунд, сондай-ақ сұрақтарға дұрыс жауап 

бергенде алынатын ұпайлар (Points question(4)). 

 

 

http://it-pedagog.ru/images/Kahoot_create_new_quiz.jpg
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Редакторлеу (Edit(7)) батырмасы арқылы сұрақ 

тақырыбын ӛзгертуге болады, сонымен бірге 2-нӛмерлі        

батырмамен формула жазуға да болады.  

Сұрақтың деңгейіне 

байланысты уақытты да 

ӛзгертіп қоюға болады. 

Сұрақтың жауабын ӛзіміз 

жазамыз 1-correct (жасыл түс) 

ол дұрыс жауапты білдіреді. 1-

Incorrect (қызыл түс) дұрыс емес жауаптар 

болып табылады. Егер сұрақтың жауаптары 

үштен кӛп немесе аз болса онда қосу және 

алу таңбасын басып, жауаптар санына 

ӛзгеріс енгізе аламыз. 

Тӛмендегі 7-суретте нақты мысалмен кӛрсетілген. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-сурет 

Енді жауаптарды қосуға ӛтеміз (Answer), оларды жазу терезесі тӛменде 

орналасқан. Әдетте тӛрт жауап ұсынылады, оның ішінен қатысушылар дұрыс 

деген бір немесе бірнеше жауаптарды таңдай алады. Оң жағында орналасқан «-» 

белгісін басу арқылы жауап нұсқаларының санын қысқарта алады. Әр жауаптан 

соң дұрыс Correct (14) немесе бұрыс Incorrect (13) белгісін басамыз. 

Бірінші сұрақ пен оның жауабын белгіленген соң Add question (9) 

батырмасын басамыз да, екінші сұраққа ӛтеміз. Сұрақтар легі біткен соң Save & 

continue (12) батырмасын басамыз. 
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3-қадам Енді сұрақтардың қосымша баптауларын таңдаймыз: 

- Language (тілі) (А): шыққан тізімнен Русский язык тілін таңдаймыз. 

- Privacy settings (В) (құпиялылығы) Public (қоғамдық) таңдаймыз. 

- Primary audience (С) (тест жүргізілетін аудитория): мысалы шыққан 

тізімнен School-ді таңдауға болады. 

Description аумағына жүргізілетін тесттің (сауалнама) қысқаша 

сипаттамасын қосуға болады, Tags қосымшасын жазу және Difficulty level (D) 

тестің күрделі деңгейін анықтайды: Beginner қарапайым деңгейінен Advanced 

күрделі деңгейге ӛту. Тесті немесе сауалнама сұрақтары құрылып біткен соң 

қайтадан Save & continue (12) батырмасын басамыз. 

4-қадам Құрған тестің соңғы кезеңінде бізден «сыртқы бетін» таңдауды 

сұрайды, ол міндетті емес. Барлық қатысушы дайындалып, тестке басталғанға 
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дейін YouTube-тан бейнероликтерді қосып, кӛрсетуге болады. Тест аяқталғанда 

Done батырмасын басамыз. 

 

 

 
 

Play now батырмасы арқылы құрған тестімізді ары қарай жалғастырып 

телефон арқылы тапсыруға жібереді 

«Preview батырмасын басу арқылы сұрақтарды алдын ала кӛруге немесе  

Edit батырмасы арқылы қайтадан редакторлеуге болады. 

 

 
 

Қатысушылармен аудиторияда тесті бастау үшін Play now батырмасын 

басамыз. Ашылған бетте қосымша баптауларды орнатуға болады (музыканы, 

кездейсоқ жауаптарды, автоматты түрде келесі сұраққа ӛтуді және т.б. қоса 

аламыз). Off - әдетте бұл баптаулар ӛшіп тұрады . 

 

V. Тест (сауалнаманы) жҥргізу.  

Барлық баптаулардан кейін Launch батырмасын басамыз және тест 

(сауалнама) жүргізілетін   виртуалды бӛлмеге кіреміз. Тесті (сауалнама) бастау 



104 

 

үшін, мұғалім проектор арқылы үлкен экранда виртуалды бӛлмені кӛрсетеді де 

қатысушыларды шақырады. 

 

 
 

 

 
 

Қатысушылардың тестке қатысуы 

Сайттағы https://kahoot.it/ сілтемесімен ӛз  мобильдік құрылғылары(смарт 

телефондар) арқылы қатысушылар тестке кіруі керек. Ол үшін 

алдымен ӛзіңіздің қол телефоныңызға немесе андроид 

құрылғыларыңыздан Google play market программасын тауып 

сол арқылы телефоныңызға тегін kahoot бағдарламасын кӛшіріп аласыз. Егер 

сіздің телефоныңызда ондай бағдарлама жоқ болса қалай тіркеліп жұмыс жасау 

жолдары тӛменде кӛрсетілген. 

 

Play Market-та тіркелу қалай? 
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Тіркелу ҥшін, сіз Wi-Fi немесе ҧялы оператор арқылы интернет желісіне 

қосылған Android операциялық жүйесі бар телефон қажет (мобилдік 

оператырыңыздан қосымша ақы алынуы мүмкін). Сонымен,  

1) Сіздің телефон мәзіріндегі "Play Market" (Google Play, Android Market) 

белгішесін іске қосыңыз. 

2) Егер сіздің аккаунт google.com-да тіркелген болса, онда сол арқылы кіре 

бересіз, ал егер тіркелмесеңіз "Новый" батырмасын басасыз. 

 

      
 

3) Сіздің аты-жӛніңізді енгіземіз де "Ок" немесе "Далее" батырмасын 

басамыз. 

4) Ары қарай пайдаланушы атын толтырады, бірақ Сіз енгізген атыңыз 

бұрында да болуы әбден ықтимал, сондықтан оны ӛзгертуіңіз қажет 
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Үшінші әрекетте жолыңыз болды және сізге құпия сӛзді құру бетіне 

ӛткізеді. 

5) Ӛз аккаунтыңызға кіру үшін құпия сӛз жазып, оны міндетті түрде есте 

сақтаңыз (кем дегенде 8 таңбадан тұратын, әріптер мен сандарды пайдаланасыз) 

6) Ары қарай "Секретный вопрос" таңдаңыз және ӛз құпия сӛзіңізді ұмытып 

қалған жағдайда Сіздің аккаунтты орнына келтіру үшін жауапты жазыңыз. 

    
 

 

7) Сізге Google+ деп аталатын Google жаңа әлеуметтік желісіне қосылу 

сұралады. Бұны кез келген басқа уақытта да жасай аласыз. 
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8) Келесі бетте белгіні алып тастағаныңыз жақсы, ол электрондық 

поштадағы спамнан сақтау үшін. 

9) Қауіпсіздік кодын енгізіңіз, оны бірінші реттен ала алмауыңыз мүмкін, 

бірақ бұл қадамнан ӛтуіңіз керек. 

 

   
 

10) Аккаунтты құру уақыты 10-20 секундты алады.  

 

http://appleposts.ucoz.ru/_pu/0/41921867.png
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11) Келесі терезеде бағдарлама дүкенінен ақылы қосымшаларды жүктеу 

үшін, сізден тӛлеу реквизитыңызды сұрайды. Желіде сол қосымшаларды ақысыз 

да жүктеуге болады, тек оны іздеп отыру керек. Егер іздеп отыруға уақытыңыз 

болмаса, онда VISA немесе MasterCard тӛлем картасымен деректерді 

толтыруыңыз керек. Біз "Не сейчас" батырмасын басып ӛткізіп жібереміз. Егер 

кейінірек сіз ӛз ойыңызды ӛзгертсеңіз, аккаунтта  ӛз деректеріңізді тіркеу үшін 

қажет болады. 

2) Сақтық кӛшірме құру керек пе? Бұл белгіні алып тастау қажет. 

 

   

 

http://appleposts.ucoz.ru/_pu/0/26276840.png
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13) «Далле» батырмасын басқан соң сізден аккаунтыңыздың қауыпсіздігі үшін 

телефон номеріңізді сұраған бос орынға жазып «Получить код» батырмасын 

басамыз. 

 
 

14) телефоныңызға бірнеше минутта жеке код келеді, соны қатесіз бос 

орынға толтырып «Подтвердить» батырмасын басамыз. 

 

   
 

15) Дайын. Енді сіз, ойын бағдарламаларын жүктеп, іздеп және санаттары 

бойынша оларды сұрыптап телефоныңызға жүктей аласыз сонымен қатар 

«Приложения» батырмасын басқанда шыққан бос орынға «kahoot» деп жазсаңыз 

тегін дайын бағдарламаны шығарып береді, ал сіз «Установить» батырмасын  

басып телефоныңызға жүктей аласыз. 
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Қатысушылар бағдарламаны жүктеп орнатқан соң ашылған терезеге 

мұғалімнің айтуымен виртуалды бӛлменің нӛмірін енгізеді Game pin және Enter 

батырмасын басады. 

 

 

 

 

Ары қарай 

әр қатысушы 

Nickname 
терезесін толтырады да Join game батырмасын басады (Тестке қосылды). 

 

 
 

Назар аударыңыз! Виртуалды бӛлмеде ең болмағанда бір қатысушы 

кӛрінбей мұғалім тесті (сауалнама) бастай алмайды (виртуалды бӛлмедегі 

қатысушылардың саны мен аты-жӛні үлкен экран бетіне шығып тұрады). Барлық 

қатысушылар жиналған кезде мұғалім Start now батырмасын басып тесті 

(сауалнама) бастайды. 

 

Қатысушылар үлкен экран бетінен сұрақтар мен оның жауаптарын ӛздерінің 

мобильдік құралдарынан кӛре алады - түрлі-түсті геометриялық тіктӛртбұрышты 

пішіндер әр сұраққа сәйкес жауаптармен кӛрсетіледі. Берілген нұсқалардың бірін 

таңдап, оны шертіңіз. Құрылғыда дұрыс немесе бұрыс жауаптармен бірге 

http://it-pedagog.ru/images/Kahoot_join_game.jpg
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қатысушының дұрыс жауапқа алған ұпай саны туралы ақпарат шығып тұрады. 

Үлкен экран бетінде қатысушының жалпы жиынтық бағасы мен ағымдағы 

рейтингісі кӛрсетіліп тұрады. 

Тестке (сауалнамаға) кез келген мобильдік құрылғыны қолданып қатысуға 

болады. Оған қосымша бағдарламалар мен қосымшалар орнатудың қажеті жоқ. 

Тест (сауалнама) тапсыру кезінде орта жолдан қосылуға немесе шығып кетуге 

болмайды. Ондай жағдайда ұпай саны есепке алынбайды. 

6. Білім беру қызметінде қолдану мысалдары  
Әр түрлі пәндер мен тақырыптар бойынша сайтта тесттер мен сауалнамалар 

жинақталған. Ӛз аккаунтыңызда құрылған тесті (сауалнаманы) ғана емес, 

сонымен бірге басқа қатысушылардың материалдарын да пайдалануыңызға 

болады.  

Екі нҧсқада ӛткізу ҥшін барлық тесттер (сауалнама) қолжетімді: 

1. Кӛрсету режимі: тест (сауалнама) жүргізу үшін сервисте тіркелудің 

қажеті жоқ. Мұғалім берілген сілтеме бойынша тестің (сауалнаманың) атауы мен 

сұрақтары жазылған  басты бетті ашады (оның жауаптары кӛрсетілмейді). Тесті 

(сауалнаманы) бастау үшін Play батырмасын басамыз. 

 

 
 

Ары қарай ашылған жаңа бетте Start now батырмасын басу керек. 

 

 
 

Содан кейін виртуалды бӛлме ашылады және тест (сауалнама) бастау үшін 

оның нӛмірі кӛрсетіледі.  

 

http://it-pedagog.ru/images/Kahoot_game_without_registration_1.jpg
http://it-pedagog.ru/images/Kahoot_game_without_registration_2.jpg
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Кӛру режимі тіркеуден ӛткен қатысушыларға арналған, жұмыс істеуге ӛте 

ыңғайлы. Педагог алдын ала ӛзіне ұнаған тестің (сауалнаманың) сұрақтары мен 

жауаптарымен танысуына болады.  

Сондай-ақ тіркелген қатысушылар сервисте құрылған тест (сауалнама) 

қорларын кӛріп, іздей алады (іздеу орыс тілінде және Public Kahoots 

:https://create.kahoot.it/#public/kahoots/featured бетінде қолжетімді). Осылайша кез 

келген педагог тест (сауалнама) құрмай-ақ  қажетті оқу материалын ала алады. 

Осы режимнен Play батырмасымен тест ашылады, ол Launch батырмасымен 

виртуалды бӛлмеге кіруге болады 

 

 
 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. Интернет ресурс http://it-

pedagog.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=379 

2. Интернет ресурс http://bilimdiler.kz мақала «Ақпараттық - 

коммуникациялық технологияларды пайдалану арқылы сабақтың тиімділігін 

арттыру» 

 

 

 

 

 

 

 

https://create.kahoot.it/#public/kahoots/featured
http://it-pedagog.ru/images/Kahoot_login_and_play.jpg
http://it-pedagog.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=379
http://it-pedagog.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=379
http://bilimdiler.kz/
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Қ.О. БІТІБАЕВАНЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛ ТҦЛҒА 

ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ ОЗЫҚ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

 

Сейпутанова А.К., ф.ғ.к., С.Аманжолов атындағы 

Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті 

қазақ, орыс филологиясы және журналистика 

кафедрасының доценті 

 

Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасы әлемдік білім беру кеңістігіне кіру 

мақсатында отандық білім берудің озық дәстүрлері мен стандарттарын сақтай 

отырып, әлемдік білім беру тәжірибесіне бағытталған стратегиялық курсын 

таңдап, жаңартылған бағдарлама бойынша білім берудің жаңа мазмұнына 

кӛшуді қолға алып отыр. 

Білім мазмұнын жаңарту аһандану жағдайында бәсекеге қабілетті 

ӛркениетті елдердің кӛшіне ілесетін, заман талабына сай ұлттық және жалпы 

адамзаттық құндылықтарды бойына сіңірген, кез келген ӛмірлік жағдайда 

функционалдық сауаттылығы мен зияткерлік қабілеті дамыған жан-жақты 

білімді, білікті тұлға тәрбиелеу үшін білім беру бағдарламасының құрылымы 

мен мазмұнын, оқыту мен тәрбиелеудің әдіс - тәсілдерін қайта қарастыру болып 

табылады. 

Демек, қазіргі мектеп «білімді тұлға», яғни білім, білік пен дағдылары 

қалыптасқан жеке тұлғаны дайындаумен ғана шектеліп қоймай, «ӛмірдің 

ӛзгерістеріне дайын болатын», белсенді және шығармашыл ойлайтын, 

интеллектуалды және жан-жақты дамыған жеке тұлғаны дайындауы тиіс.  

Бұл деген мектептегі білім берудің жаңа моделінің құрылымы әдеттегі 

дәстүрлі «Мектепте нені оқу керек?» емес, «Мектепте не үшін оқу керек?» деген 

мәселенің аясында ӛрістеуі тиіс екендігін анық ұғындырғандай. 

Осы орайда педагог ғалым, ұлағатты ұстаз Қ.О.Бітібаева ӛзінің «Қазақ 

әдебиетін тереңдетіп оқытудың инновациялық әдістемесі мен технологиясы» 

(2012ж.) атты әдістемелік құралының алғы сӛзінде «Баланың ӛзіне деген сенімін 

туғызу, ӛзінен шығармашылық қасиет, қабілет іздете білу, ӛмірден ӛзінің 

лайықты, дұрыс, таза орнын тапқыза білудің қаншалқыты қиын екені де 

түсінікті. Бұл мәселелер - бүгінгі замандағы білім беру ісінің күретамыры». Ӛзін-

ӛзі таба алмай, ӛз мүмкіндіктерін дұрыс пайдалана алмай, ӛзін-ӛзі тұншықтырып 

жүргендер, басқа жолға түсіп адасушылықтың негізгі себебі бір кездердегі 

ұстаздарында, мектебінде жатқан жоқ па деген сауалдардың  бүгінгі ұстаздарды 

ойлантқаны жӛн» [1, 3] деп ой тастай келіп, Қазақстанның білім беру саласында 

қолға алынуы тиіс бірнеше мәселелерді осыдан бірнеше жыл бұрын санамалап 

кӛрсетіп берген еді.  

Ол мәселелер бүгінгі білім беру мазмұнын жаңартудағы негізгі бағыттармен 

сәйкес келеді. Кӛреген әрі іскер, жан-жақты, білікті Елбасымыз бен ұлағатты 

ұстаздың ойы бір жерден тоғысып, еліміздің ертеңі, болашағы үшін 

фукционалдық сауаттылығы жоғары «шығармашыл тұлға» тәрбиелеу ұстаздар 

алдындағы кезек күттірмес басты міндет екенін айқындап беріп отыр. 
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1 сурет Қ.О.Бітібаеваның жаңа білімді меңгеру технологиясы 

 

Сондықтан қазіргі уақытта дайын білімдерді игеру мен жалпылау мақсат 

емес, ол адамның интеллектуалды дамуының кӛмекші құралы болып табылады. 

Ал қажетті ақпараттарды ӛз бетінше табу, мәселелерді анықтау және оларды 

шешу жолдарын іздеу, алынған білімдерді сын тұрғысынан талдай білу және 

оларды жаңа тапсырмаларды орындауда қолдану жаңартылған білім 

мазмұнының нәтижесі. 

Қазіргі қоғам жеке адамнан прогрессивті ойлай алатын, белсенді әрекетті, 

жан-жақтылықты талап етеді. Сондай-ақ, қазіргі ӛмір «орындаушы» адамнан 

гӛрі «шығармашыл» адамға деген сұраныстың кӛп екендігін дәлелдеп отыр. 

Осыған орай,  бүгінгі оқыту үдерісі әр мұғалімнен  білімді, білікті, ӛздігінен 

тығырықтан шығар жол таба білетін іскер және ӛмірге икемді тұлға тәрбиелеуді 

қажет етіп отыр.  

Шығармашылық дегеніміз – адамның белсенділігі мен дербестігінің және 

қиял-ойын іске асырудың жоғарғы формасы. Шығармашылық актіні сипаттаушы 

маңызды ой-тұжырымның бірізділігі негізінде логикалық жүйенің және 

интуициялық сезімнің, асқақ ойлаудың ерекше тәсілдері іске асады. Бұл туралы 

неміс ұстаздарының ұстазы атанған А.Дистервег: «оқыту барысында оқушының 

ізденімпаздығы мен шығармашылығын дамыту - оның ақыл-ой қабілетін 

қалыптастырудың аса маңызды құралдарының бірі», - деп кӛрсеткен болатын 

[2]. 

Кӛрнекті педагогтар А.Байтұрсынов, Ы.Алтынсарин, К.Д. Ушинский, 

А.С.Макаренко әдістемелік еңбектерінде қабілетті дамытудың жолдарын 
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қарастырса, педагог - ғалым М.Жұмабаев оқушы шығармашылығына бағыт-

бағдар беруді ең алғаш білім мазмұнына енгізуді қолға алған болатын. Сондай-

ақ, оқыта отырып, баланың қабілеттерін, шығармашылығын дамыту мәселесі 

Ресей  педагогтары Б.М.Теплов, К.К.Платонов еңбектерінде, ал Қазақстанда бұл 

мәселеге назар аударғандар қатарында М.Ә.Құдайқұлов, Г.Қ.Нұрғалиева, 

Б.П.Тұрғынбаева, А.Б. Мырзабаев сынды ғалымдар танылады. 

Оқушы шығармашылығын дамытуды ұйымдастыруды балаға ақыл-ой 

әрекетін меңгеруге жағдай жасау деп қарастыру қажет. Дамыта оқыту - 

сабақтағы ерекше ахуал, мұғалім мен оқушы арасындағы ерекше қарым-қатынас. 

Мұғалім бұл жағдайда дайын білімді түсіндіріп қоюшы, бақылаушы, бағалаушы 

емес, танымдық іс-әрекеттерді ұйымдастыратын тың ұжымдық істердің 

ұйытқысы. Тек осындай оқыту ғана баланың интеллектісінің кӛзін ашып, 

шығармашылық қабілетін дамытады. 

Шығармашылық тұлғаны дамытуды ең алдымен шығармашылық ойлаудан 

бастау керек. Ал шығармашылық ойлауды дамыту үшін не істеу керек? Ол үшін 

заман талабына сай әр түрлі жаңа технологияларды сабақта үнемі түрленте әрі 

тиімді пайдалана отырып, жаңа нәтижеге қол жеткізу қажет. Осы орайда 

А.Байтұрсыновтың: «Олақтықтың белгісі – бір ғана әдісті болу, шеберліктің 

белгісі – түрлі әдісті болу» деп тұжырым жасауы бүгінгі таңда да ӛзекті екеніне 

кӛз жеткізуге болады. 

Жоғары саты білім деңгейін шығармашылық деңгейге жеткізу әрі білімді 

толық меңгерту болып табылады. Шығармашылық деңгейге жету жолдары оңай 

емес. Шығармашылық тұлға қалыптастырудың бірден бір жолы – оқушылардың 

танымдық ізденістерін дамыту. Осы мәселе соңғы жылдар ішінде педагог 

ғалымдардың зерттеу нысанына алынуымен қатар, мектеп мұғалімдерінің 

тәжірибесінде де әр оқушыны «жеке тұлға» етіп тәрбиелеу, ӛзіндік «Мен» 

менталитетін қалыптастыру, шығармашылық қабілетін дамыту басты міндетке 

айналған.  

Табиғатынан педагог боп жаратылған, айналасына білім мен біліктіліктің, 

ӛрлік пен табандылықтың шуағын таратып, 45 жылдан астам саналы ғұмырын 

соңғы демі қалғанға дейін ұрпақ тәрбиесіне арнаған Қазақстанның еңбек сіңірген 

мұғалімі, КСРО Мемлекеттік сыйлығының лауреаты Бітібаева Қанипа 

Омарғалиқызы қазақ мектептерінде әдебиетті оқытудың ӛрісі кең, ӛзгеше 

жүйесін қалыптастырған,  шын мағынасындағы ұстаз, озық тәжірибелі әдіскер – 

ғалым ретінде танылғаны баршамызға аян. 

Қ.Бітібаева әдебиетті «ӛмір сабағы, ӛнер сабағы, ой сабағы, ойлану сабағы» 

– деп білген. Ол ӛзінің әр сабағын кішігірім ӛнер туындысы дәрежесіне кӛтеруді 

мұрат еткен ұстаз. Қанипа апамыз ӛткір ойы, батыл пікірі, оқу тәрбие процесін 

жетілдіруде тың серпіні бар, шығармашылық зертханасы қалыптасқан ӛте іскер 

жаңашыл мұғалім болған. Бұл барша ұстаздар қауымының пікірі десек те 

болады. 

«Қанипа Бітібаева – оқыту процесінде баланың рухани жан-дүниесін, ой 

еңбегінің күрделі процесінің заңдылықтарын, жеке адамның қалыптасу 

ерекшеліктерін зерттеуші ұстаз» - дейді педагог-ғалым Ф.Оразбаева [2, 12]. 
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Жаңашыл ұстаздың «Жаңа білімді меңгерту технологиясы» жеке тұлғаның 

ӛз бетінше білім алып, шығармашылық қабілетін дамытуға бағытталған 

технологиялардың бірі.  Ол ұстанымы ойлау, ой тастау, ойланту, бір шешімге 

келу пәлсапасынан тұрады. Ой тастау - ұстаз тарапынан, ойлау - шәкірт 

тарапынан, ойланту – (ойлауы жетіспей жатқан оқушыға түрткі жасап, ойлантуға 

алып келу) ұстаз тарапынан, бір шешімге келу – оқушы тарапынан алма-кезек 

ӛріліп отырады. 

«Жаңа білімді меңгерту технологиясы» 7 кезеңнен тұрады:  

I кезең: білім беру, ӛз бетінше білім алу процесінде бірлесіп әрекет ету 

мақсаты. Берілетін жаңа білім бойынша алдын ала тапсырма беріледі. 

II кезең: оқушылардың тапсырмалары негізіндегі жұмысын, жобаларын 

талқылау, болжамдарын саралау. 

III  кезең: мұғалімнің жаңа сабақты түсіндіруі. Жаңа білім игеру, игерту.  

IV кезең: қосымша материалдар, ғылыми еңбектермен жұмыс.  

V кезең: оқулықпен жұмыс. 

VI кезең: жинақтау, қорытындылау, коррекция. 

Қолданылатын әдіс-тәсілдер, оқыту түрлері, оқу формалары: 

- практикалық жұмыстар (салыстыру, үндестік іздеу, мәтінмен жұмыс). 

- жалпылама, топтық, жұптық, дараланған, сараланған (қабілетін ескере 

отырып) жұмыстар; 

– әр түрлі ғылыми ізденіске, зерттеу іс-әрекетіне негізделген түрлі 

деңгейдегі тапсырмалар орындату, оқушылардың рефлексиясын дамыту; 

–  ғылыми жұмыстар бойынша болжам, модель, жоба жасау, оны қорғау. Ӛз 

беттерінше зерттеу жүргізу, талдау жасау; 

– ғылыми бағыттағы шығармашылық тапсырмаларға (рецензия, реферат, 

анотация, т.с.с.) баулу; 

– жоба, модель, қорғау, дебат, симпозиум, семинар, конференциялық, т.б. 

сабақтар ӛткізу (тақырыпқа сай); 

– проблемалы баяндау, проблемалық ситуация тудыру; 

– ұжымдық оқыту элементтері; 

– даралап, саралап оқыту; 

– ойлау жүйесіне әсер ету, жоба, модель құрастыру; 

– болжам (гипотеза), оны дәлелдеу, зерттеу әдісін пайдаланып, 

оқушылардың танымдық белсенділігін, ӛзін-ӛзі танытатын жұмыстарды 

ұйымдастыру; 

– үй тапсырмасында стандарт деңгейіндегі тапсырмалар мен 

шығармашылыққа жетелейтін тапсырмалар беру (бірнеше тапсырма оқушы ӛзі 

таңдап алатындай) [3]. 

Бұл технологияда әдеби айтыс, пікірлесу, диологиялық әңгіме, проблема 

шешу, іздену сияқты ӛнімді әдіс-тәсілдерге бару – басты шарт. Ұстаздың жаңа 

сабақ түсіндіру технологиясы сұрақ-жауап, пікірлесу, сұхбат әдістерімен қатар 

оқушылардың ӛз бетімен ізденуіне, зерттеу жұмысына негізделеді. Жобалау, 

модель жасау, оқушыларды ӛз беттерімен жаңа ӛнім жасауға бағыттау – ұстаз 

технологиясының ең негізгі алтын діңгегі. Оның барлығы да оқушының жеке 
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тұлға, дара субъект  ретінде қалыптасып, шығармашылық қабілетінің дамуына 

әсер етеді [2, 12]. 

Оқушылардың шығармашылық қабілетін арттырып, ынталандыру үшін 

сабақтарды мынадай жолдармен ӛткізуге болады: 

1. Сабақта кең кӛлемде кӛрнекі құралдарды пайдалану. 

2. Сабақты түрлендіріп ӛткізу. 

3. Сабақта оқушылар ӛздері жасаған суреттер, схемаларды пайдалану. 

4. Техникалық құралдарды тиімді қолдану. 

5. Сабаққа қатысты бейнетаспаларды, фильмдерді кӛрсету. 

Шығармашылық – бұл адамның ӛмір шындығында ӛзін-ӛзі тануға ұмтылу, 

іздену. Ӛмірде дұрыс жол табу үшін адам дұрыс ой түйіп, ӛздігінен сапалы, 

дәлелді шешімдер қабылдай білуге үйренуі қажет. Адам бойындағы қабілеттерін 

дамытып, олардың ӛмірден ӛз орнын табуға кӛмектеседі. 

«Шығармашылық» ұғымының жалпы теориясын зерттеген С.Л.Рубинштейн 

«Оқушы шығармашылығының ерекшелігі оның сапалы түрде мақсатты әрекет 

жасауымен анықталады» - дей келе, «шығармашылық, шешімінің нәтижесі 

баланың ӛзі үшін жаңалық болса жеткілікті» екендігін айтады, яғни баланың 

шығармашылық ӛнімді еңбегі оның жеке тәжірибесімен салыстырылады. 

Шығармашылық жұмыста, әсіресе, бала қиялының орны ерекше. Бұл 

жӛнінде М.Жұмабаевтың айтқан тамаша пікірі бар: «Жаратылыстың құшағында, 

меруерт себілген кӛк шатырдың астында, хош иісті жасыл кілем үстінде, күнмен 

бірге күліп, түнмен бірге түнеріп, желмен бірге жүгіріп, алдындағы малымен 

бірге ӛріп, сары сайран далада тұрып ӛсетін қазақ баласының қиялы жүйрік, 

ӛткір, терең болуға тиісті». «… Баланың атаға тартуы рас болса, сиқырлы 

даланың баласы – қазақ баласы қиялқұмар болуға тисті» [4, 51].  

Ұстаз еңбегі - оқушы білімімен ӛлшенеді десек, ұстаз еңбегінің күрделілігі - 

әрбір оқушы жүрегіне жол таба білуінде. Әрбір баланың бойындағы қабілетті 

дамыту арқылы ӛзін, ӛмірді, әлемді танып білуге, қоғам алдындағы 

жауапкершілік қасиеттерін сезіндіре білуінде жатыр.  

Қорыта айтқанда, оқушы бойында шығармашылықты дамытуда үздіксіз 

құлшыныс, оқуға, білім алуға деген ұмтылыс ұдайы ӛшпей, күннен-күнге дами 

түсуі қажет. Сонда ғана оқушы бойында білім нұры тасып, сыныптан-сыныпқа 

кӛшкен сайын оқушының ішкі дүниесі, сыртқы ортамен байланысы дамып, 

оқушы дүниетанымы арта түсері анық. 

Бүгінгі таңда мемлекетіміз ӛркендеп, халқымыз кемеліне жету үшін «білім - 

ғылым - инновациялар үштігін» қатар дамытып, санамызды үнемі жаңғыртып, 

постиндустриялы әлемге құлаш сермеуіміз керек екені баршамызға аян. Ол үшін 

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ӛзінің «Абай және XXI ғасырдағы 

Қазақстан» [5] атты мақаласында айтқандай Абай сӛзін рухани жаңғырудың 

темірқазығы етуге тиіспіз. Сондай-ақ, хакім Абайдың даналыққа толы 

шығармалары арқылы санамызды тазалап, имани ізгіліктің тамырын тереңге 

бойлатып, білім мен ғылымды дамытып,  тіл үйреніп, ӛркениетті елдермен үзеңгі 

қағыстырып, иық теңестіре алатындай, оза шауып алға ілгерлейтіндей саналы әрі 

зерделі ұрпақ тәрбиелеуіміз қажет. Осы орайда Президентіміз ӛзінің 
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мақаласында «Сондықтан да хакім Абай еңбектерінің нәрін ӛскелең ұрпақтың 

санасына сіңіру және ӛмірлік азығына айналдыру – ұлтты жаңғыртуға жол 

ашатын маңызды қадамның бірі» дей келе, интелектуалды ұлт қалыптастыру, 

рухани жаңғыру Абайдан бастау алады деп кӛрсетеді. Осының ӛзі ғасырдан 

ғасыр жалғасса да Абай даналығының ӛзектілігі де, құндылығы да ешқашан 

жойылмай, уақыт ӛткен сайын түлеп, жаңғырып отыратындығын, ӛміршең 

екендігін дәделдей түседі.  

Осы орайда ардагер ұстаз Қ. Бітібаева ӛзінің «Абайды тереңдетіп оқыту» 

(2000), «Абай шығармашылығын мектепте оқыту» (2003) сынды еңбектері 

арқылы 5-11 сынып оқушыларына Ұлы ақынның мұраларын жаңа қырынан 

танытып, «Толық адам» концепциясын «Ой тастау, ойланту, ойлау» 

технологиясы арқылы жаңа мазмұнда оқыту жолдарын ұсынған.  

Бүгінгі таңда «Педагог мәртебесі туралы» заңның қабылдануы 

мемлекетіміздің іргетасын нығайтуға, болашаққа нық қадам басуға, сапалы 

ұрпақ тәрбиелеуде ең басты мәселенің бірі. Ӛйткені, А.Байтұрсынов айтқандай 

«мұғалім – мектептің жаны. Білімді болуға - оқу, бай болуға - кәсіп, күшті болуға 

- бірлік керек». Осы орайда Мемлекет басшысы ӛзінің мақаласында 

А.Байтұрсынов «қазақтың бас ақыны» деп бағалаған Абайдың да қазақ 

жұртының дамылсыз оқып-үйренгенін бар жан-тәнімен қалағандығын тілге тиек 

етіп, «Ғылым таппай мақтанба», «Сенбе жұртқа, тұрса да қанша мақтап» сынды 

ӛлеңдерін мысалға келтіре отырып, биікті бағындырып, ел дәулетті болу үшін 

білім-ғылымды барынша ілгерлету қажеттігін ескертеді. Осы орайда ұлттық 

болмыстың үлгісін танытуда ұстаздардың алатын орнына ерекше тоқталады. 

Мемлекет басшысының «Абай және XXI ғасырдағы Қазақстан» атты 

бағдарлы мақаласындағы 10 ӛзекті мәселені жүзеге асыру үшін және хакім 

Абайдың 175 жылдық мерейтойына орай ақын мұраларын бала бақшадан бастап 

мектепте және ЖОО - да оқытудың жаңа моделін құруда, жеке тұлғаның Абайды 

тану арқылы ӛзін-ӛзі тануда, «Мен» металитетін қалыптастыруда, 

функционалдық сауаттылықты дамытуда педагог-ғалым Қ.Бітібаеваның 

технологиясын басшылыққа алудың маңызы жоғары. 

 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. Бітібаева Қ.О. Қазақ әдебиетін тереңдетіп оқытудың инновациялық 

әдістемесі мен технологиясы. – Алматы: Дәуір-кітап, 2012. - 314 бет. 

2. Оразбаева Ф. Ой салу - ұстаздан, ойлану – шәкірттен // Егемен 

Қазақстан. 2005, 15 желтоқсан. 

3. Тұрғынбаева Б.А. Ұстаздық шығармашылық. – Алматы: Жазушы, 2007. 

– 228 бет. 

4. Бітібаева Қ.О. Қазақ әдебиетін тереңдетіп оқытудың инновациялық 

әдістемесі мен технологиясы. - Астана: Дарын, 2011. - 271 бет. 

5. Қасым-Жомарт Тоқаев «Абай және XXI ғасырдағы Қазақстан» // Егемен 

Қазақстан. – 9 қаңтар, 2020. 

 

 



119 

 

ПРОЦЕСС ФОРМАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ 

 
Сайлыбаева А.С., старший преподаватель АО 

«НЦПК «Ӛрлеу» по ВКО, тренер по методике 

CLIL, тренер учителей английского языка по 

обновленному содержанию образования, тренер 

по критериальному оцениванию 

 
Формативное оценивание – процесс, способствующий постоянному 

улучшению и прогрессу результатов учебы ученика, обеспечивающий обратную 

связь между учителем и учеником. 

Для эффективной организации преподавания и учения очень важно 

постоянно определять прогресс и текущий уровень понимания каждого ученика. 

Это осуществляется в ходе формативного оценивания и создает возможность для 

принятия решения об успеваемости ученика. 

Формативное оценивание, являясь составляющей преподавания и учения, не 

должно восприниматься как дополнительные упражнения и тестовые задания. 

Процесс формативного оценивания состоит из следующих этапов: 

- ознакомление учащихся с определенными целями обучения и критериями 

оценивания; 

- создание оптимальной среды, которая может служить показателем, 

подтверждающим, что и на каком уровне поняли ученики, либо организация и 

других их действий; 

- предоставление эффективной обратной связи, способствующей развитию 

учеников; 

- согласованность, которая может служить источником взаимного обучения 

учеников; 

- восприятие учеником себя в процессе обучения в роли «конструктора». 

Планирование и организация формативного оценивания 

В процессе преподавания в каждом классе учитель должен охватывать все 

учебные цели программы обучения. В предметном учебном плане показаны все 

действия, предлагаемые в учебных целях. Для того, чтобы эффективно провести 

процесс оценивания, предлагаем учителю: 

- составить конкретные критерии оценивания согласно учебным целям; 

- составлять задания соответственно критериям оценивания и определению 

дескрипторов; 

- предоставлять ученикам эффективную обратную связь. 

Критерии оценивания оценивают только то, что указано в учебных целях и 

показывают уровень шести навыков мышления, данные в таксономии Блума – 

знание и понимание, применение, анализ, синтез и оценка. Для учителя важно 

тщательно подготовить критерии оценивания и привести их в соответствие с 

целями обучения. 

После этого учитель приводит критерии оценивания в соответствие с 

целями обучения, составляет задания и их дескрипторы, с учетом персональных 
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особенностей учеников, содержания обучения. Дескрипторы уточняют шаги 

учеников при выполнении задания, определяют путь к достижению результата, 

поэтому дескрипторы должны быть понятными для учеников. 

Формативное оценивание - комплексное оценивание, его основная цель – 

диагностическая с непосредственным влиянием на следующие шаги, 

предпринимаемые обучаемым. Он также является формативным и для учителя, 

т.к. он/она может изменить планирование и практику в середине урока и даже 

после завершения работы. Формативное оценивание используется в 

повседневной практике (ежеурочно, ежедневно). При данном виде оценивания 

обязательно должна осуществляться обратная связь, обеспечивающая прогресс в 

обучении. Формативное оценивание помогает учителю отслеживать 

успеваемость в классе. 

Принципы оценивания обучения 

В документе под названием ―Assessment for Learning‖ (AfL), разработанном 

в 2002 году британской группой ученых, сформулированы принципы 

оценивания обучения. Среди основных: 

• обмен интенциями в обучении или знание и понимание обучаемыми целей 

обучения; 

• использование критериев оценивания или знание и понимание 

обучаемыми критериев оценивания; 

• вовлечение обучаемых в самооценку и взаимооценку (self- and peer 

assessment); 

• важность эффективной обратной связи, влияющей на самооценку 

учащихся и их мотивацию. 

Сильной стороной формативного оценивания является то, что оно 

совершенствует обучение учащихся до того уровня, когда улучшается их 

суммативное оценивание.  

Важно определить необходимый для оценивания аспект  

 Фактуальная информация (детали); 

 Общее понимание (основные моменты) ; 

 Способность умело обращаться с контентом, используя навыки 

мышления высокого порядка, такие как интерпретация, анализ, синтез, 

применение; 

 Способность исследовать тему самостоятельно и расширить знания по 

предмету. 

При составлении средств оценивания, необходимо определиться, как вы 

будете оценивать учащихся: индивидуально и по группам. Например, задания 

типа заполнить таблицу, нарисовать диаграмму или картинку, правдивые или 

ложные представленные утверждения, исправить неверные факты, сделать 

простую презентацию, связанную с визуальными материалами, ответить на 

вопросы по контенту с да\нет вопросами и др. Также существуют постоянные 

возможности оценивания учащихся, наряду с альтернативными видами 

оценивания. Необязательно создавать особый «тест», если сами задания требуют 

мониторинга и обеспечивают конкретные доказательства обучения. Нормальным 
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является процесс постоянного поурочного оценивания (an ongoing approach to 

assessment) (Short, 1993).  

Кто должен оценивать? 

Безусловно, учителя хотят оставить себе основную роль в оценивании, но 

есть еще и самооценка, и взаимооценка. Кроме того, существуют другие 

факторы, влияющие на оценку: 

Четкие критерии оценивания позволят учащимся прибегнуть к 

взаимооценке и самооценке при выполнении некоторых заданий. 

Самооценка (self-assessment) и взаимооценка (peer-assessment) могут быть 

использованы в качестве платформы для выявления комментариев о процессе 

обучения.  

Взаимооценка ведет к лучшей самооценке. Если обучаемый успешно 

формулирует идеи по поводу какого-то фрагмента работы, приводит 

доказательства и аргументы другому обучаемому, он/она смогут посмотреть на 

свою работу более объективно. Таким образом, не умаляя роли учителя, 

основного эксперта в процессе обучения, не стоит забывать и о совместном 

оценивании и привлечении обучаемых к этому процессу.  

Если мы говорим о формативном оценивании языка, то мы имеем ввиду 

постоянную коррекцию в классе также как и оценку письменного языка в 

рабочих тетрадях, или устную речь при презентациях.  

Типы заданий для оценивания (по Д. Брауну и Т. Хадсону): 

a) выбор ответа: true-false, matching, multiple-choice; 

b) конструирование ответа (fill-in, short-answer, performance); 

c) персональный опрос (conference, portfolio, self-assessment, peer 

assessment). 

Список инструментов оценивания по Д.Шорт: 

a) skill checklists; 

b) reading/writing inventories; 

c) anecdotal records; 

d) teacher observations; 

e) student self-evaluation; 

f) portfolios; 

g) performance-based tasks; 

h) essay writing; 

i)  oral reports; 

j)  interviews. 

Взаимооценка вовлекает учащихся в диалог и показывает их понимание 

темы урока. При взаимооценке происходит диалог между учащимися, и это 

ведет к лучшему пониманию материала. Хорошей самооценке способствует 

предварительная взаимооценка. 

Принципы оценивания: 

- Четкие цели обучения помогают определить критерии оценивания;  

- Учащиеся должны быть ознакомлены с критериями оценивания; 

- Оценка языка происходит с реальной целью в реальном контексте; 
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- Необходимо помнить о ―wait time ‖ времени ожидания; 

- Поддержка учителя важна в обучении. Сначала мы должны оценить, 

что обучаемые будут делать с помощью поддержки, а затем без нее; 

- студенты должны быть ответственны за свое обучение и оценивание, 

как в виде само-, так и взаимооценки. 

Методы формативного оценивания 

1. Метод «Углы»: Учитель предлагает ученикам вопрос и размещает 

четыре возможных ответа по четырем углам класса. Ученики встают возле 

ответа, который считают верным, в групповой работе формулируют выбранные 

ответы и обосновывают свое мнение. 

2. «Подумай-в паре-разделись». Каждый ученик в самостоятельной 

работе по полученному заданию (вопросу) резюмирует свой ответ, в паре 

делится своим мнением, далее это переходит в групповую работу. 

3. Stop-кадр. Стоп-кадр - работа с одним моментом «кадром) 

видеофильма. Остановив на экране кадр и задавая вопросы, можно вовлечь 

учеников в диалог. В классе можно организовать и работу в парах: один из 

учеников показывает кадр, другому можно поручить подробно 

прокомментировать этот образ; другой ученик может помогать ему, задавая 

уточняющие вопросы. 

4. Озвучивание. Показав беззвучный отрывок фильма, связанный с 

пройденной темой или соответствующий уровню учеников, можно поручить 

ученикам войти в роль и озвучить отрывок. Вначале можно показать отрывок со 

звуком. Необходимо дать ученикам достаточно времени на подготовку. 

5. Отброшенный вопрос. Для повышения уровня понимания темы и в целях 

развития навыки обсуждения, "перекидывать" вопросы между учениками в 

классе: например, «Асан, ты поддерживаешь мнение Айны?», «Айна, как еще 

можно дополнить ответ Асана?», «Асан, как можно сформулировать 

высказанные мения одним словом?» 

6. «Поймай ответ». Задавая вопрос, учитель бросает ученикам мешочек с 

горохом. Это придает процессу опрашивания кинестетический образ и ученики 

не принуждаются к добровольному ответу. Если ученик не знает ответа на 

вопрос, он может перекинуть вопрос другому ученику. В зависимости от 

сложности вопроса, можно определить его первоначальный вес (с помощью 

баллов). Например, если ученик, поймавший мешочек, перекидывает вопрос 

другому ученику, стоимость вопроса снижается на 1 балл. Это задание можно 

использовать и в мини-группах, тогда учитель бросает мешочек группам 

поочередно. 

7. «Бросание мяча». Учитель задает вопрос, бросая мяч. Ученик, поймавший 

мяч, отвечает на вопрос и задает свой вопрос. Если ученик не может ответить на 

вопрос, он передает мяч другому ученику. Этот метод помогает в оценивании 

теоретических вопросов, достижении языковых целей.   

8. «Найди слово». В шкатулку кладутся кусочки бумаги, на которых 

записаны ключевые слова по теме. Один из учеников, взяв из шкатулки 

бумажку, в течение 1 минуты должен описать слово, описывая, но не называя 
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его. Ученик, угадавший слово, достает следующее слово и продолжает 

объяснять.   

9. «Вопрос в конверте». Подготовьте конверты для каждого ученика и, 

написав 2-3 вопроса по теме, положите в конверт. Раздайте ученикам конверты и 

дайте 2 минуты времени: ученик записывает на стикере свое имя, ответы на 

вопросы, кладет в конверт и передает следующему ученику. Обмениваются 

конвертами, пока не ответят все ученики.  В конце соберите стикеры, зачитайте 

вслух несколько ответов (не называя имена); класс обсуждает, насколько 

верными были ответы. 

10. «Обмен мнениями» (Showdown). Для каждой группы готовится по 5 

вопросов по теме. Каждый вопрос записывают на одной стороне стикера, на 

обратной стороне записывают ответ на вопрос и обмениваются стикерами со 

следующей группой. Руководитель группы читает вопросы, члены группы 

готовят и записывают ответы на вопросы. По знаку лидера все открывают свои 

ответы и обсудив ответы, сравнивают с правильным ответом. 

11. Элективный тест. Учитель заранее раздает каждому ученику стикеры 

белого, желтого, голубого, зеленого, красного цета, обозначенные знаками A, В, 

С, D, Е. После каждого вопроса, подождав 20 секунд, просит класс поднять 

букву, соответствующую ответу на тестовый вопрос. Для самооценивания и 

взаимооценивания разбирают правильные или неправильные ответы в диалоге. 

Принципы обратной связи 

Обратная связь: 

− Должна быть в виде описания, а не с точки зрения оценивания. 

Необходимо, чтобы человек добровольно использовал для своих потребностей 

информацию, когда мы просто описываем его впечатление. Избегая категорий 

оценивания, мы поддерживаем его стремление. 

− Должна быть конкретной, а не всеобщей. То есть, она должна иметь 

отношение не к полному характеру человека, а к его конкретному личному 

облику. Говорить кому-то о его бесполезности за то, что он настолько 

«превосходствующий»: «В момент, когда мы обсуждали эту проблему, мне 

показалось, что ты не слушаешь людей, обращающихся ко мне, а также я 

почувствовал, что ты оказываешь давление или наступаешь».  

− Нужно учитывать то, кто нуждается в получении и кто нуждается в 

подаче обратной связи. Обратная связь может быть опасной, если она будет 

защищать взгляды того, кто дает обратную связь и не учитывать необходимости 

того, кто получает. 

− Обратная связь должна быть направлена на обстоятельства, которые 

человек может изменить. Если обратная связь имеет отношение к 

неисправимому недостатку, тогда человек, получающий обратную связь, не 

может ни контролировать, ни изменить его. В этой ситуации вероятность 

неудачи может только увеличиться. 

− Должна быть привлекательной, а не отталкивающей. Обратная связь 

максимально полезна, когда получатель делает выводы наблюдения по 

вопросам, на которые он может ответить.   
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− Должна быть своевременной. В целом, обратная связь может быть 

более полезной, когда она дается сразу же после выполненного действия 

(безусловно, если человек, получающий ее, готов прислушаться). 

− Обратная связь должна быть проверенной, чтобы не было сомнений 

в правильности понимания сообщения. Один из способов проверить это – 

получателю обратной связи необходимо повторно объяснить услышанное. 

− Должна быть осуществлена в контексте группы. Можно проверить ее 

правильность, удостоверившись в том, что другие члены групп, дающих и 

получающих обратную связь, восприняли одинаково при осуществлении 

обратной связи в тренинговой группе. 

 

 

ОБ ОБНОВЛЕННОМ СОДЕРЖАНИИ ОБРАЗОВАНИЯ КАЗАХСТАНА 

 
Шевчук Е.П.,  Смолина Г.С.,  Сакенова Р.Е., 

Акенева Ж.М., старшие преподаватели кафедры 

физики  

 

Система образования в Казахстане с 2016 года претерпевает изменения. Это 

неизбежный процесс, обусловленный динамикой развития науки и техники, 

информационного пространства. Человек должен быть мобильным и 

результативным, иметь возможность быстро менять профориентацию, быть 

готовым к освоению меняющихся технологий.  

Все это существенно изменило требования к школьному обучению и 

профессиональной подготовке в вузах. Эффективность индивидуума определяет 

не количество полученных им знаний, а разнообразие умений и навыков, 

которыми он овладел, и возможности их применения. Важнейшим вопросом 

образования является совершенствование качества обучения для подготовки 

личности, конструктивно мыслящей, способной самостоятельно решать 

различные социальные и производственные проблемы. С этой целью был 

разработан подход, основанный на теории конструктивного обучения, среди 

наиболее известных методик обучения, достигнутых на высоком мировом 

уровне.  

Какие же изменения в связи с этим переживает образование Казахстана? 

В первую очередь, это обновленное содержание образования на всех 

уровнях обучения (школа, колледж, ВУЗ). В чем суть обновлений? Согласно 

новым требованиям, существенно изменился подход к получению учащимися 

знаний: важно не количество репродуктивной информации, освоенной ребенком, 

а развитие критического мышления - умения сопоставлять и анализировать 

факты. Действительно, в период интернета нет нужды запоминать множество 

фактов, дат, событий. Достаточно получить навыки работы с информацией, 

развить критичность мышления, сформировать умение устанавливать аналогии 

между фактами и интерпретировать их. Тогда проще менять профессиональные 
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направления, повышать собственную результативность и, следовательно, 

конкурентоспособность на рынке труда.  

Обновление содержания образования в Республике Казахстан ставит перед 

собой главную цель: совершенствование педагогического мастерства учителей в 

контексте обновления образовательной программы и внедрение системы 

критериального оценивания. Данная программа основана на развитии 

спиральной формы образования, основанной на когнитивной теории Д. Брунера. 

Спиральная форма обучения предполагает, что повторное рассмотрение 

материала, который будет усложняться на протяжении всего школьного 

обучения, дает большее преимущество в развитии современного учащегося, 

нежели традиционные формы обучения. Так и развитие казахстанских учащихся 

будет проходить путем внедрения активных форм обучения, в ходе которых 

предполагается, что учащиеся будут самостоятельно развивать функциональную 

грамотность, активно «добывать» знания, с огромным желанием развивать 

коммуникативные навыки общения со сверстниками, и творчески подходить к 

решению проблем. Задача педагогов в ходе применения обновленной программы 

привить учащимся основные человеческие нормы и морали, сформировать 

толерантность и уважение к другим культурам и точкам зрения, воспитать 

ответственного, здорового человека. 

Новая система оценивания учебных успехов школьников - это система 

критериального оценивания. Критериальное оценивание - это новаторский 

подход в определении успеваемости ученика. Эта технология позволяет оценить 

личные достижения учащегося, выявить его сильные стороны и указать те 

аспекты, над которыми следует поработать. 

Критериальность помогает школьнику развивать свои умения и навыки, 

адекватно рассматривать личные успехи и просчеты. Критериальное оценивание 

включает формативное оценивание и суммативное оценивание. Формативное 

оценивание является неотъемлемой частью процесса обучения и проводится 

регулярно учителем в течение четверти. Формативное оценивание обеспечивает 

непрерывную обратную связь между учеником и учителем без выставления 

баллов и оценок, чтобы своевременно корректировать учебный процесс. Во 

время основного оценивания баллы и оценки не выставляются. 

Родителям в этом случае сложно сориентироваться, каковы же успехи 

ребенка, потому что поточных оценок нет. Об эффективности усвоения 

ребенком учебного материала они узнают из показателей контрольного теста, 

которым завершится изучение той или иной темы. Этот результат (СОР - 

суммарное оценивание раздела) имеет процентное выражение, то есть 

показывает, на сколько процентов ученик справился с заданиями. 

Суммативное оценивание проводится для предоставления учителям, 

ученикам и родителям информации о прогрессе обучающихся по завершении 

разделов/сквозных тем учебных программ и определенного учебного периода 

(четверть, триместр, учебный год, уровень среднего образования) с 

выставлением баллов и оценок. 
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Суммативное оценивание будет зависеть от двух факторов. Одна оценка 

выставляется по результатам усвоения учащимися какого-либо раздела или по 

завершении общей темы (СОРы), вторая оценка ставится в конце четверти 

(СОЧи). Знания учащихся оцениваются по балльной системе и системе 

традиционных оценок. Сумма всех СОР за четверть и оценка за четвертную 

контрольную работу составят результат за четверть. Все эти данные учителя 

представят в электронном дневнике ученика, который родители могут 

просмотреть онлайн. 

Еще одно новшество в общеобразовательной школе – необходимость 

освоения английского языка учителями-предметниками и переход на 

пятидневное обучение. 

В старших классах предметы естественно-научного цикла – химия, 

биология, информатика и физика – преподаются на английском языке. Но делать 

это будут только для старшеклассников и только по решению попечительского 

совета. 

Доказано, что применение интенсивности обучения увеличивает языковую 

базу (метатичность) обучающихся, что способствует развитию навыков чтения, 

произношения, письма и аудирования. Каждый предмет имеет свой собственный 

стиль речи, который можно назвать «академическим языком» конкретного 

предмета. Академический язык является главным инструментом для 

совершенствования усвоения содержания предмета, мышления и работы с 

понятиями, применяемыми в данной дисциплине. 

Изменения, которые происходят в национальной гуманитарной стратегии 

развития общества, коснутся и системы образования. Постепенно в заведениях, 

где обучение проходит на русском, будет увеличиваться часть предметов, 

которые читают на казахском языке. 

Кроме того, будет проходить планомерный переход на латиницу. 

Исходя из опыта работы, положительными моментами обновленного 

содержания образования можно считать развитие у учащихся: 

 - коммуникативных навыков. Оперативная смена видов деятельности, где 

каждый учащийся должен мгновенно перестроиться по одному слову или жесту 

учителя; 

- ораторских навыков. Учатся выступать перед классом, преодолевая 

стеснения, неудобства, отстаивать точку зрения группы; 

- навыков работы в группе. В ходе общения и обсуждения, ребята 

выстраивают взаимоотношения, проявляют лидерские качества, оказывают 

взаимопомощь. 

- навыков самооценивания и взаимооценивания; 

- умения работы с информацией. Дети должны учиться добывать 

информацию, используя различные источники, синтезировать ее, 

преобразовывать, предоставлять другим ребятам. 

Учитель теперь выступает не как единственный источник знаний, а как 

организатор активной учебно-познавательной деятельности самих учащихся. На 

уроке происходит самостоятельное изучение материала: самообучение, 
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самоконтроль. Уроки становятся «живыми» с применениями современных 

приемов и методов. Для этого учитель должен постоянно обучаться и 

самосовершенствоваться, изучая новые технологии, стратегии, методы. На 

уроках на каждом этапе присутствует целеполагание, это учит ребят ставить не 

только учебные цели, но и цели в своей жизни. 

При работе по обновленным программам, как во всех новых начинаниях, 

имеются проблемы и недостатки: 

- неполадки на сайте мешают своевременному заполнению электронного 

журнала «Кунделик»; 

- несоответствие учебников программе по некоторым дисциплинам 

затрудняют работу учителям; 

- низкая компьютерная грамотность приводит к тому, что некоторые 

учителя тяжело принимают данное новшество, а родителям не позволяет 

отследить учебные достижения своих детей; 

- в связи с цифровизацией происходит упадок гуманитарных знаний и 

навыков. Дети перестают писать и читать, поэтому снижается грамотность 

письма и чтения; 

- СОРы и СОЧи по разным предметам проводятся в один день. Каждый 

урок по предмету идет изучение нового материала, в связи с этим СОЧи 

выпадают на последние уроки четверти; 

- наличие «сквозных тем» между предметами как внутри одной 

образовательной области, так и при реализации межпредметных связей  

вызывает определенные трудности. Например, тема «Компьютерные сети, 

Интернет» изучается на уроках английского языка и на русском языке. Учителя 

попросту не могут объяснить данные понятия, так как это не в их компетенциях. 

Обновленное содержание образования способствует тому, чтобы 

школьники работали самостоятельно. 

Вместе с тем, при всей своей эффективности для учеников некоторые 

моменты новой программы осложняют работу учителя. 

При большом количестве детей в классе тяжело осуществлять групповую 

работу (дети разговаривают, обсуждают, доказывают). Возникает необходимость 

разработки контрольных работ самим учителем, т.к. учащиеся проявляют 

находчивость и заранее готовятся к контрольным работам, списывая варианты в 

Интернете. Проведение и проверка дополнительных СОРов и СОЧей из-за 

отсутствия ребенка во время контрольной работы учителю не оплачивается, хотя 

он тратит свое личное свободное время; 

В Казахстане в 2019 году стартовал пилотный проект, согласно которому 

выпускники некоторых колледжей (46-ти) смогут продолжить обучение в 

высших учебных заведениях на новых условиях: их переведут на основании 

результатов оценивания. Этому поспособствует единая система кредитно-

модульного обучения. 

Если раньше ребенку, который имел задержки в умственном развитии, 

выдавали только справку, то теперь - аттестат с иной, чем у выпускников 

общеобразовательных школ, серией. 
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Особенные дети получат возможность поступить в колледж, где смогут 

приобрести рабочую специальность. Такой подход снимает проблему нарушения 

прав человека в отношении детей с особыми потребностями и открывает для них 

перспективы социализации. 

В учебный процесс ТиПО внедряются образовательные программы, 

соответствующие международным стандартам. 

За годы независимости в Казахстане сформировалась система высшего 

образования, которая учитывает национальные особенности и международные 

стандарты. В стране функционируют государственные и частные учебные 

заведения. Студенты получают трехступенчатое высшее образование - 

бакалавриат, магистратура, PhD-докторантура. 

Вузы получают академическую и финансовую самостоятельность. 

По высшему образованию действует закон об академической мобильности, 

вузы сами создают свои образовательные программы. В академических 

программах регулирование происходит через рейтинг образовательных 

программ. 

Совместно с ведущими зарубежными университетами реализуются 

двудипломные программы обучения. 

Система образования и учебные программы выстроены с ориентиром на 

запросы конечных потребителей – работодателей. Часть студентов проходит 

дуальное обучение. 

В ВУЗах с целью полиязычного образования, кроме изучения трех языков 

(русского, казахского и английского), часть предметов читаются на английском 

языке как преподавателями самого университета, так и приглашенными 

специалистами. 

Наряду с реформой образования в средней школе в Вузах для подготовки 

будущих педагогов также необходимы и уже происходят определенные 

изменения. Это: 

- включение учебной дисциплины по программе обновленного содержания 

образования в рабочие планы будущих педагогов; 

- проведение дополнительных практикоориентированных тренингов по 

новым технологиям обучения, оценивания и планирования; 

- расширение тематического плана теоретических курсов в вузе по 

преподаваемому предмету в школе (химия, математика, физика и др.); 

- приглашение учителей-новаторов для проведения практических занятий в 

вузе; 

- усиление подготовки полиязычного образования и много других 

предложений по улучшению качества организации педагогических практик. 

Несмотря на проведенную работу в техническом и профессиональном 

образовании, существует ряд барьеров, не позволяющих резко увеличить число 

компаний и студентов, вовлеченных в дуальное обучение. Также необходимо 

отметить, что в развитии дуального обучения до сих пор ведущим элементом 

был колледж. 
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Изменения, которые происходят в образовательной системе Казахстана, - 

объективная необходимость, вызванная динамикой развития науки, экономики и 

технологий. 

Новая реальность выдвигает новые требования к человеку. Он должен быть 

не просто умным, а креативным, обладать нестандартным мышлением, быть 

мобильным и динамичным, быстро осваивать все новое. 

Человеческий ресурс - залог развития национальной экономики. Поэтому 

сформировать такого индивидуума - задача обновленной системы образования 

Казахстана. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ ПОЛИЯЗЫЧИЯ НА УРОКАХ ХИМИИ 
 

Шаихова Б.К., к.п.н., заведующая кафедрой 

химии ВКГУ им С.Аманжолова 

Сайлаубеков А.Ж., магистр педагогических 

наук, учитель химии школы-лицея имени 

Абая, с.Караул, Абайского района ВКО 

 
B pамках обновления содержания образования во всех учебных программах 

каждого предмета предусмотрена реализация трехъязычного образования, 

которая предполагает обучение не только трем языкам, но и организацию 

внеурочной деятельности учащихся на трех языках (казахском, русском и 

английском). Вклад каждого предмета в создание полиязычной обучающей 

среды в совокупности обеспечивает реализацию политики трехъязычного 

образования. Коммуникативный подход, являясь основой обучения языкам, 

рассматривается как ведущий принцип развития речевой деятельности учащихся 

средствами каждого учебного предмета – обмен знаниями и навыками в 

различных учебных ситуациях, правильное использование системы языковых и 

речевых норм. 

Методика обучения химии решает три основные задачи: чему учить, как 

учить и как учиться. Следовательно, в контексте трехъязычия, необходимо 

поставить задачи обучения по химии на трех языках . 

Первая задача определяется отбором материала для школьного курса химии, 

допустимом для обучения на английском языке. При этом учитывается логика 

развития химической науки и ее истории, психолого-педагогические условия, а 
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также устанавливается соотношение теоретического и фактического материала, 

доступное для понимания учащихся. 

Вторая задача связана с преподаванием химии. 

Преподавание - это деятельность учителя, направленная на передачу 

химической информации учащимся, организацию учебного процесса, 

руководство их познавательной деятельностью, привитие практических навыков, 

развитие творческих способностей и формирование основ научного  

мировоззрения. Следует учитывать тот фактор, что не все преподаватели химии  

владеют английским языком на базовом уровне. 

Третья задача вытекает из принципа «учить учиться»: как наиболее 

эффективно помочь учащимся заниматься. Эта задача связана с развитием 

мышления учащихся и заключается в обучении их оптимальным способам 

переработки химической информации, поступающей от учителя или другого 

источника знаний (книга, кино, радио, телевидение). Управление познавательной 

деятельностью учащихся - сложный процесс, требующий от учителя химии 

использования всех средств учебного воздействия на учащихся. Грамотный 

педагог, знающий язык, будет способствовать развитию языковых качеств 

учащихся во время проведения занятий по химии. 

Для организации процесса предметно-языкового обучения химии учитель 

может использовать различные методы, методические приемы, средства и 

формы организации учебной деятельности, выбор которых зависит от целей и 

задач урока, содержания изучаемого тематического материала и уровня 

предметной и языковой подготовки учащихся на современном уроке.  

 

Таблица1 - Краткосрочный план по химии по теме «Соли» 

 
The theme of the lesson:Salts Teacher's Name:  

Date:  

Grade: Attended:  Absent: 

Lessonobjectiv

es: 

8.3.4.10-тұздарды алудың әртүрлі әдістерін білу, сәйкес реакция теңдеулерін 

құрастыру 

 8.3.4.11-тұздардың қасиеттерін, жіктелуін білу және түсіну, олардың химиялық 

қасиеттерін сипаттайтын реакция теңдеулерін құрастыру 

During the 

lesson, the goal 

to achieve 

Know and apply the preparation methods of salts; 

Know and understand classification and properties of salts 

Resourses: Book, copybook, interactive board, handouts, mobile phone. 

Terminology of 

the new  lesson 

Күлгін-violet 

Ерімейтін негіздер-insoluble bases 

Еритін тұздар-soluble salts 

Күшті қышқыл-strong acid 

Әлсіз негіз-weak bases 

Алу-preparation 

Түрлі түсті-different colour 

Бӛліп алу-to extraction 

Иондану-ionization 
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Previous 

knowledge 

Bases 

Lesson plan 

Move of the 

lesson: 

Tasks and exercises: 

Organizational 

moment 

Good morning my students 

How is everyone feeling today? 

That is good to hear. 

Who is on duty in your class today? 

Who is absent today? 

Ooo good) well done 

Let is start our lesson   

What was your homework for today? 

What have you prepared for today? 

 “True or false” 

1. NaOH it’s strong bases: T 

2. Acids are classified as monoprotic, diprotic and triprotic: T 

3. LiOH is acid: F (bases) 

4. Bases can be classified according to strength as strong and weak: T 

5. Water soluble bases are called acids: F (Alkalis) 

6. The most common reactions of bases are with acids:T 

7. Base+Acid=Salts+Water: T 

8. Most alkalis are in a liquid state: F (solid) 

9. Ca(OH)2 it’s weak bases: F (strong) 

10. 2NaOH+CO2=Na2CO3+H2O : T 

«Chemical dictation»   

Bases-негіздер 

Opposite-қарама-қарсы 

Bitter taste-ащы дәм 

Soap-сабын 

Alkali-сілті 

Litmus-лакмус 

Hydroxide-гидроксид 

Acid-қышқыл 

Corrosive-коррозия 

Strong bases-күшті негіз 

Weak bases-Әлсіз негіз 

 

Бағалау: Бағалау парағы 

True or false Chemical dictation Assessment 

   

 

I am glad to see that everyone has done the homework well today 

Main part: I have one question for you 

Who is the men?( I saw him in instagram) 

Take your books. Open your books at page 94 

I star the new theme. A new topic of our lesson: Salts 

Open your copybooks and write our new theme 

All of you 

Terminology of the new lesson: (Speak all together) 

Күлгін-violet 

Ерімейтіннегіздер-insoluble bases 

Еритінтұздар-soluble salts 

Күштіқышқыл-strong acid 

Әлсізнегіз-weak bases 
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Алу-preparation 

Түрлітүсті-different colour 

Бӛліпалу-to extraction 

Иондану-ionization 

Salt- an ionic compound made up a cation and an anion 

Тұздар-катион мен аниондардан құралған ионды қосылыс 

Salts: Carbonate, chloride, nitrate, sulfate, sulfite, sulfide, phosphate, bromide iodide 

Classification of salts: 

 

1. Neutral salts (strong acids+strong bases=neutral salts+water) 

HCl+NaOH=NaCl+H2O 

2. Acidic salts (strong acids+weak bases=acidic salts+water) 

HCl+Fe(OH)2=FeCl2+H2O 

3. Basic salts (weak acids+strong bases=bacissalts+water) 

H2SO3+NaOH=Na2SO3+H2O 

Laboratory work № 9  «Мыс сульфаты(II) және кальций карбонатының 

мысалында тҧздардың химиялық қасиеттерін зерттеу 

Нҧсқаулық 

1) Сынауыққа мыс сульфатының 1-2 мл ерітіндісін құй және оған натрий 

гидроксидін қос. 

2) Сынауыққа қатты кальций карбонатын сал және оған тұз қышқылының 

ерітіндісін құй. 

Теңдеу Бақылау 

NaOH+CuSO4=Na2SO4+Cu(OH)2 Ерімейтіннегіздіңпайдаболуы, 

кӛгілдіртүстітұнбаныңтүсуі.  

CaCO3+HCl=CaCl2+H2O+CO2 Кӛпіршіктіңпайдаболуы–газдыңбӛлінуі 

 

Қорытынды: Тұздар–күрделі заттар. Оларға тұнба немесе газдың бӛлінуімен 

жүретін алмасу реакциясы тән. 

Assigning a 

lesson 

Complete the following equations: 

 

1. lead oxide  +  hydrochloric acid+ water 

 

2. sodium carbonate  + sodium nitrate + water  + 

 

3. +  sulphuric acidcalcium sulphate  + 

 

4. copper hydroxide  + nitric acid+ water 

 

5.                        +                           lithium sulphate  + water  +  carbon dioxide 

 

6.                        +                         tin nitrate  + hydrogen 

 

7. CuO  +CuSO4                                            + 

 

8.                                 +  2HNO3Zn(NO3)2  +                   +  CO2 

 

9. NaOH  +  HCl                                       +  

 

10.                               +                                 K2SO4  +  H2 

«Google form» программасы арқылы тапсырма орындау 

Ссылка: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-

YwfYj0PtMrFaeSnlhhPHXSTFVF2n22Znr1cMSF1MfcJHww/viewform?usp=sf_link 
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Hometask Read of theme, terminology. Ex:3,4,5 at the page 86 

Conclusion «Traffic light» strategy 

 

Современный урок - это мастерская, где создаются возможности для 

сознательного усвоения знаний, для развития личности ученика, для 

формирования ее нравственных основ. По итогам урока судят и о 

педагогическом мастерстве учителя, и об уровне подготовки ученика.  

Сегодня учитель - это личность, обучающая способам творческой 

деятельности, направленной на самостоятельное приобретение и усвоение новых 

знаний, а ученик наравне с учителем участвует в постановке целей и задач 

каждого урока, определяет план своей работы, выбирает средства и способы 

достижения поставленных целей. Таким образом, современный урок обязательно 

способствует самореализации школьников, востребованности их творческого 

потенциала и готовит ребенка к успешной жизни в нынешнем обществе. 
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