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нығайту 

 

Неліктен 
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ресурс 
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Оқу 
материал-
дарының 
болашағы 

 

Рефлексия 
мен сұрақтар 

 

Сіздің 
демалыс 

күндеріңіз! 

Келесі 90 минут ішінде… 



• Өзіңіз оқушы болған кезде қолданған оқулықтар туралы 
ойланыңыз. 

• Қазір өз сабақтарыңызда қолданып жүрген оқу 
материалдары туралы ойланыңыз. 

• Негізгі айырмашылықтар тізімін жасаңыз. 

Өзім оқушы болған кезде 
қолданған оқулықтарым 

Қазір өз сабақтарымда 
қолданып жүрген 
ресурстарым 

Ақ-қара Түрлі-түсті 

Суреттер аз Суреттер көп 

Тапсырмалар немесе 
жаттығулар жоқ 

Тапсырмалар көп 

ОӘК СІЗДІҢ ӨМІРІҢІЗДЕ 
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сағат минут секунд 

ОӘК-ді әзірлеудегі Сіздің 
тәжірибеңіз 





 

«Оқу бағдарламасын нәзік күйге келтіруде 
қолданылатын стандарттарға, мақсаттарға, 
бағалауға және басқа да тетіктерге қарағанда, оқу 
материалдары нақты әрі күнделікті негізде 
қолданылатын құралдар болып табылады. Бұл — 
сабақтар мен бөлімдер; яғни мұғалімдер мен 
оқушылар қолданатын дүниелер. Осындай 
орталықтандырылған әрекеттер арқасында оқу 
бағдарламасы материалдары мен оқыту 
арасында теңдессіз тығыз байланыс орнатуға 

мүмкіндік туады.»     
 Болл мен Коэн, 1996 



мемлекет ОӘК негізгі құрал ретінде 
қолданылады, % 

ОӘК қосымша ресурс 
ретінде қолданылады, % 

TIMMS 
рейтингісіне 
сәйкес, 4 -
сынып, 
математика 

TIMMS 
рейтингісіне 
сәйкес, 8 -
сынып, 
математика 
 

TIMMS 
рейтингісіне 
сәйкес, 4 -
сынып, 
жаратылыстану 

 

TIMMS 
рейтингісіне 
сәйкес, 8 -
сынып, 
жаратылыстану 
 

PISA 2012 
рейтингісіне 
сәйкес 

Сингапур 70% (математика) 
68% (жаратылыстану) 

23% (математика) 
27% (жаратылыстану) 

 

1 2 2 1 математика  -2, 
жаратылыстану -3 

Финляндия 95% (математика) 
94% (жаратылыстану) 

3% (математика) 
6% (жаратылыстану) 

 

8 8 3 5 математика  -12, 
жаратылыстану -5 
 

Шанхай Оқулықтар кең ауқымда қолданылады. Олар сабақты 
өткізу мен оқушылардың прогрессиясын бақылау үшін 
нақты нұсқаулардан тұрады. 

мәлімет жоқ мәлімет жоқ мәлімет жоқ мәлімет жоқ математика  -1, 
жаратылыстану -1 
 

Гонконг 88% (математика) 
95% (жаратылыстану) 

 

11% (математика) 
3% (жаратылыстану) 

 

3 4 9 8 математика  -3, 
жаратылыстану -2 

Оңтүстік 
Корея 

99% (математика) 
96% (жаратылыстану) 

 

1% (математика) 
3% (жаратылыстану) 
 

2 1 1 3 математика  -5, 
жаратылыстану -7 
 

Жапония 92% (математика) 
82% (жаратылыстану) 

 

8% (математика) 
17% (жаратылыстану) 
 

5 5 4 4 математика  -7, 
жаратылыстану -4 
 

НЕЛІКТЕН ОҚУЛЫҚТАР МАҢЫЗДЫ 
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As a Basis As a Supplementнегізгі қосымша 

Математика 
Мұғалім сабақта материалдарды негізгі құрал ретінде қолданатын оқушылар мен мұғалім 
сабақта материалдарды қосымша ресурс ретінде қолданатын оқушылардың пайыздық 
қатынасы 

(Мартин және басқалар 2011)  

Оқулық             Жұмыс        Нақты         Бағдарламалық  

                         дәптері   материалдар     жасақтама  
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негізгі қосымша 

Жаратылыстану 
Мұғалім сабақта материалдарды негізгі құрал ретінде қолданатын оқушылар мен мұғалім 
сабақта материалдарды қосымша ресурс ретінде қолданатын оқушылардың пайыздық қатынасы 

(Мартин және басқалар 2011)  



САПАЛЫ РЕСУРСТАР 



https://youtu.be/J0EMyPCnZFI?t=31


Мықты оқыту әдістемесі мен пәндік 
теорияны негіз ретінде алу қажет 

Негізгі түсініктер мен білімге ерекше назар 
аудара отырып мазмұнды нақты құру 

Пән аясында жүйелі оқу 
прогрессиясын қамтамасыз ету 

Оқушыны ынталандыру 
және рефлексия 
жасауына қолдау көрсету 

Түсініктер мен қағидаларды 
қолданудағы алуан түрлілік — 
«экспансивті қолдану» деген 
атаумен де белгілі 

Қолданылып жатқан оқу теориясының 
бірізділігін қамтамасыз ету мақсатында 
мәтіннің сыртқы және құрылымдық 
ерекшеліктерін жан-жақты тексеру 

Аз ғана жақсарту мен жетілдіруді 
қажет етеді 

САПАЛЫ РЕСУРСТАР 



ОҚУЛЫҚТАҒЫ РУБРИКАЛАР 
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МҰҒАЛІМДЕРГЕ БЕРЕТІН 

АРТЫҚШЫЛЫҚТАР 

Сабаққа дайындалу уақыты 
азаяды. Мұғалімдер оқушылар 
арасындағы саралаудың жоғары 
қолдану деңгейіне негізделген 
жаңа материалдарды даярлауға 
емес, сабақтарын жетілдіруге 

көңілдерін аудара алады.  

Мұғалімдер арасындағы 
қарым-қатынас пен 
материалдарды бірге қолдану 
жағдайлары артады.  

Жоғары сапалы оқулықтар мұғалімдерге де, 
оқушыларға да қолдау көрсетеді –  олар 
мұғалімге педагогиканы таңдауда және 
қызықты, әрі тиімді оқуды жүзеге асыруда 
таңдау еркіндігін қамтамасыз етеді. 

Мұғалімдер оқулықтарды пәндер 
аясында анық оқу прогрессиясын 
жасауда өте пайдалы құрал ретінде 
қарастырғанмен, әлде де 
оқулықтарды түрлі жолмен 
қолдануға жеткілікті «кәсіби 
кеңістік» бар. 

Оқулықтар дегеніміз – негізгі анықтамалық-
ақпараттық ресурс. Алайда, оны түрлі 
мұғалімдер әр түрлі қолдануы мүмкін. 

Оқу бағдарламасын жүзеге асыруда 
мектептер мен мұғалімдердің алатын 
орны ерекше. Себебі, олар қандай оқыту 
әдістері, қандай оқу стилі қолданатынын 
және оқушылар қандай оқулықтармен 
оқитынын анықтайды. 



ОҚУШЫЛАРҒА БЕРЕТІН 

АРТЫҚШЫЛЫҚТАР 

Оқулықтар жан-жақты қолданылады 
және сабақ пен оқушының 
прогрессиясы үшін  құрылымдалған 
тәсілдемені қамтамасыз етеді.  

Жұмыс дәптерлері оқушылар үшін жете 
құрылымдалған және жан-жақты 
тәжірибені қамтамасыз етуде маңызды 
орын алады 

Мәтіндер арқылы пән аясында тиімді 
тұжырымдамалық прогрессия 
қамтамасыз етіледі, стандарттар 
туралы идеялар беріледі; күтілетін 
нәтижелер ортақ: топтағы барлық 
оқушылар белгілі бір зерттеліп жатқан 
тұжырымдаманы және/немесе іс-
әрекетті түсінеді. 

Оқулықтарға мұқият таңдап алынған 
мысалдар мен тапсырмаларды енгізу 
арқылы оқуды, тәжірибелік 
тапсырмалар мен үздіксіз формативті 
бағалауды реттеу жүзеге асырылады. 

Жоғары сапалы оқулықтар белгілі 
бір оқушының қажеттіліктерін 
жедел түрде ескеруге мүмкіндік 
береді. 



ОҚУЛЫҚТАР ҚАЛАЙ БАСЫП 

ШЫҒАРЫЛАДЫ? 





Оқулықты 

даярлау 

қанша 

тұрады? 
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Оқулықты даярлау үшін неше адам 
қажет? 



Әлеуетті нығайту: 
 
Мәселелерді шешу мен өзгерістерді 
жүзеге асыру үшін білім мен тәжірибені 
алу мақсатында жеке тұлғалар немесе 
тұлғалар тобына қолдау көрсету. 



Жаратылыстану 

Математика 

Дүниетану 

АКТ 

Бейнелеу өнері 

Музыка 

 

 

Қазақ тілі L1 

Қазақ әдебиеті L1  

Орыс тілі L1  

Орыс әдебиеті L1 

Қазақ тілі L2 

Орыс тілі L2 

+ + 
Мұғалімге 
арналған 

нұсқаулық 

Оқулық Жұмыс дәптері 

КУБ/БББО ӘЛЕУЕТІН НЫҒАЙТУ 









Бір сынып үшін ОӘК-ді әзірлеу және басып 
шығарудың 12-айлық кестесі 

Жоспарлау мен 
жазуға 3-4 ай 

Даярлау мен 
редакциялауға  

3-4 ай 

Дизайнын 
даярлауға  және 

баспа алдындағы 
дайындық 3 ай 

Басып 
шығаруға  

1 ай 

КУБ/БББО ӘЛЕУЕТІН НЫҒАЙТУ 



КУБ редакторларды оқытуға жауапты 

кеңесшілері редакторларға 

редакциялауды, түзетуді және оқып 

шығуды  үйретеді. Сонымен қатар, оларға 

Ұлыбританияның тәжірибелі редакторлар 

тобы қолдау көрсетеді   

  

Редакторлардың 

координаторы 

қызметіне тәжірибелі 

редактор 

тағайындылады. Оған 

қосымша кеңестік 

қолдау мен дайындық 

ұсынылады 

Редакторлардың 

координаторы пәндік 

координаторлармен 

үнемі байланыста 

болады 

Ұзақ уақыт бойы бірге жұмыс 

істеп келе жатқан 

редакторлардың координаторы 

редакторлармен біріге отырып, 

жаңадан келген редакторларға  

қолдау көрсетеді  

КУБ редакторларды оқытуға жауапты 

кеңесшілері  БББО басшылығын 

кестелерді жасау, жұмыс үдерісін 

ұйымдастыру , сапаны қамтамасыз ету, 

бюджетті жасау , инновациялық баспа 

идеяларын жүзеге асыру және жобаларды 

жоғары деңгейлі басқару бойынша 

оқытады және кеңес беру негізінде қолдау 

көрсетеді 

Редакторлардың координаторы 

редакциялау үдерісін, КУБ редакторларды 

сүйемелдеуге арналған командасы 

ұсынған тәжірибеге негізделе отырып, 

штаттан тыс редакторларға нұсқау беру 

арқылы қадағалайды 

КУБ кеңесшілері баспа алдындағы 

дайындыққа жауапты БББО 

қызметкерлерін оқытады.  Бұл 

қызметкерлердің қатарына 

типографияның техникалық директоры 

мен штаттық дизайнерлер мен 

суретшілер жатады 

штаттан 

тыс/ 

штаттық 

суретші 

  

штаттан 

тыс/ 

штаттық 

дизайнер 

  

              

Типографияның 

техникалық 

директоры  

Редакторлардың 

координаторы 

жобалық 

менеджермен 

бірге жұмыс 

істейді. Ол да өз 

кезегінде кеңестік 

қолдау мен 

дайындықтан өтеді    

ОӘК 

материалдарын 

әзірлеуде редактор 

автор мен пәндік 

координатормен 

бірге жұмыс істейді 

РЕДАКТОРЛАРДЫ ОҚЫТУ ҮДЕРІСІ 



Жазу 
дағды-
лары 

ОӘК 
педагогикасы 

Мазмұн
ды 

жоспар
лау 

Әріптесін 
бағалау 

Редактор
лармен 
жұмыс 

Көрнекі 
материал-

дарды 
жасау 

бойынша 
нұсқаулық  

АВТОРЛАРДЫ ОҚЫТУ ҮДЕРІСІ 

Авторлар 
көптеген 
дағдыларды 
үйренеді 



АВТОР 
КУБ авторларды 

оқытуға арналған 
командасы оқыту 
және ОӘК әзірлеу 
бойынша қолдау 
көрсетеді   

Авторларды оқыту бойынша 
КУБ жоба менеджері БББО 

жобалық менеджерімен 
бірлесе отырып жобаны 

ұйымдастыру және басқару 
бойынша қолдау көрсетеді 

БББО жобалық менеджері 

жобаны ұйымдастыру және басқару 
бойынша қолдау көрсетеді 

БББО пәндік координаторлар 
жұмыс үдерісін ұйымдастыру 

бойынша қолдау көрсетеді 

БББО редакторлары 
редакциялау үдерісі 

кезінде қолдау көрсетеді    

БББО авторлары 
әріптестерінің жұмысын 
тексереді және қолдау 

көрсетеді 

АВТОРЛАРДЫ ОҚЫТУ ҮДЕРІСІ 











«Оқуды сандық ресурс арқылы жетілдіруге 
тырысқан мұғалім ретінде, мен бұл 
құралды оқыту кезінде қолдау көрсете 
алатын әлеуеті үшін емес, көп жағдайда 
осы үдеріс үшін ғана қолдандым. Мысалы, 
скринкаст бағдарламасы туралы біліп алған 
соң, оны оқушыларға дайындаған барлық 
тапсырмаларыма «Не үшін?» және «Қандай 
мақсатпен?» деген сұрақтарға жауап 
бермей қоса беретін болдым.»  

Адам Коупленд, мұғалім 



http://www.bbc.co.uk/news/business-34174796


САНДЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ 

АРТЫҚШЫЛЫҒЫ НЕДЕ?  
• Аудио/визуалды мазмұн 

• Интерактивтілік 

• Үнемі толықтырылып отыратын тақырыптық мазмұн 

• Өзін-өзі бағалау 

• Ақпаратты лезде ұсыну  

• Зерттеу әлеуетінің жоғары деңгейі  

• Оқушылардың қызығушылық деңгейінің/уәждемесінің жоғары болуы 

• Мазмұнды іріктеу 

 

 

 



Педагогика - 

жүргізуші… 
…технология 
 акселератор 

Майкл Фуллан, O.C. 
 



Әрі 
қарай 
не? 



 Сұрақтар? 


