
Биологияны оқытуда оқу-әдістемелік кешені 

арқылы оқушылардың функционалды 

сауаттылықтары мен зерттеушілік 

дағдыларын дамыту

Қарағанды қаласындағы химия биология бағытындағы Назарбаев 

Зияткерлік мектебінің биология пәнінің мұғалімі Хонтай Мартина

НЗМ 9-10 - сыныптарының және 

ЖББМ 4 және 7 сынып оқулықтарының авторы



Оқу мен жазу дағдыларын дамыту

Ғылыми тілді

еркін меңгеру

арқылы

академиялық

тілді жетілдіру

Оқушылардың 

тілдік 

дағдыларын 

жетілдіруге 

бағытталған іс-

әрекет түрлерін 

анықтау 

Оқушыларды 

академиялық 

терминологияны 

қолдана білуге 

үйрету
Шетел тілін

үйрену

дағдыларын

дамыту, 

ресурстың

әртүрлі түрлерін

қолдану

Тірек сөздер

Глоссарий

Тірек 

фразалар

Тілдік 

мақсаттар

Жазбаша 

жұмыстар

Ағылшын 

тіліндегі 

тапсырмалар

Сөздіктер



Мысалы:

 Дәруменге жол тап 

тапсырмасын орындау

барысында оқушы осы 

тақырыпта қолданылған

барлық жаңа сөздерді

қолданады.

 Әрі жаңа білімді 

қайталап үлгереді.

Оқу мен жазу дағдыларын дамыту



Мұғалімге арналған нұсқаулықта:

 тапсырманың мақсаты;

 өзектілігі мен орындалу жолдары;

 мүмкін жауап үлгілері;

 тапсырманы түрлендіру немесе өзгертіп қолдану 

жолдары;

 саралауды жүзеге асырудың әдіс-тәсілдері;

 бағалау жолдары ұсынылған.

Оқу мен жазу дағдыларын дамыту



Коммуникативтік және сын тұрғысынан ойлау 

дағдыларын дамыту

 Сын тұрғысынан ойлау

 Ғылыми сауаттылықты дамыту

 Білімді өмірде қолдану

 Өзгермелі жағдайда мәселенің шешімін табу

 Коммуникативтік дағдыларды 

қалыптастыру



Есептеулер
жүргізу

График 
түріндегі

деректерді
талдау

Шамаларды
қолдану

График 
құру

Кесте

құру

Өлшем
бірліктерді

қолдану

Математикалық дағдыларды дамыту



Математикалық дағдыларды дамыту

Мысалы:  

Тек 2 негізгі айнымалы ғана көрсетілген мынадай кесте үлгісін

пайдалып график құру тапсырмасын 7 –сынып оқушыларына

ұсынуға болады.

Жоғарғы сыныптарда бірнеше бақыланатын айнымалыларды 

енгізу тиімді.



Математикалық дағдыларды дамыту

Мысалы, мына тапсырмаларда графикке талдау жасау 

сұралады. Графиктегі ақпаратты пайдалана отырып оқушы 

нақты бір өзгерісті түсіндіреді. 



Математикалық дағдыларды дамыту

Мысалы, мына тапсырмаларда математикалық есептеу жүргізе 

отырып биологиялық жүйеге баға беріледі.  



 Тәжірибелер жүргізу

 Болжам жасау

 Теорияны іс-жүзінде тексеру

 Жаратылыстану ғылыми сауаттылықты арттыру

Ғылыми-практикалық дағдыларды дамыту



 алған білімдерін өз өмірінде қолдана 

білу

 сын тұрғысынан ойлану

 мәселенің шешімін таба білу

 коммуникативтік дағдыларын жетілдіру  

Білімді қолдана білу дағдыларын дамыту



Зерттеушілік дағдыларды дамыту

Гипотеза құру

Жұмыстың мақсатын анықтау

Ресурс көздерін таңдау

Қажетті ақпаратты таңдап алу

Жұмыс барысын жоспарлау

Деректер жинау

Деректерді өңдеу

Талқылау жүргізу

Қорытынды жасау



Зерттеушілік дағдыларды дамыту

Мұғалімге арналған нұсқаулықта:

 Жұмыс барысы

 Кейбір әдіс-тәсіл үлгілері

 Ресурстар ұсынылған




