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Тақырыпты таңдау себебі

Неліктен дәлелдеу дағдысы?

•СЖБ нәтижесі бойынша ПӨО-ның талдамалық есебі
•Күнделікті сабақ барысындағы қиындықтар
•ЖОО-на түсу емтиханы форматы

Неліктен деңгейлік тапсырмалар арқылы?

• Сынып оқушылары қабілетінің әртүрлілігі
• Әмбебап, тиімді, қолжетімді құрал



Өзектілігі

• «Математика» және «дәлелдеу» бір-бірінен ажыратуға
келмейтін синоним сөздер Бурбаки Н.(1939) «Начала математики»

• Дәйектеу дағдысын дамытуға тиімді әсер ететін жалпы
оқыту стратегиялары Chepina Rumsey and Cynthia W. Langrall «Promoting mathematical 

argumentation» 2016 )

• Төменгі сынып оқушылары дәлелдеу тапсырмаларын
орындай алмайды Талызина Н.Ф.(2018) «Методика обучения математике.Формирование приемов

математического мышления» учеб.пособие для вузов. 2-е изд., Изд-во Юрайт, 193с.

•Джордж Полянің математика сабағындағы 

проблемаларды шешу стратегиялары George Polya “How To Solve It”, 1945



Зерттеу жұмысының мақсаты

Оқушыларда дәйектеу (дәлелдеу) 

дағдысын дамытудағы деңгейлік
тапсырмаларды қолдану тиімділігін

зерттеу



Зерттеу сұрақтары

Негізгі зерттеу сұрақтары

1. Оқушыларда дәлелдеу(дәйектеу) дағдысы неліктен 

төмен?

2. Дәйектеу дағдысын қалай дамытуға болады?                                               

Қосымша зерттеу сұрақтары

• Оқушыларда дәлелдеу(дәйектеу) дағдысын қалай өлшеуге 

(салыстыруға) болады?

• ???



Зерттеудің қатысушылары мен орнын

таңдау

Қайда?

Тараз қ.  Назарбаев Зияткерлік мектебі

Қашан? 2018, қазан – 2019, сәуір

Кім? 10 оқушы • 12 сынып

• 17-18 жас



Зерттеу барысы

Деректер жинау және талдау (2018, қазан)

•ПӨО талдамалық есебі

•Психологтардан алынған оқушы картасы

Әдебиеттерге шолу (2018, қазан)

Сабақты бақылау (2018, қазан)

•Өзара бақылау сабақтарына қатысу
•Сынама жұмыстарын алу
•Сынама жұмыс нәтижелері бойынша кері байланыс

Әріптестермен пікір алмасу (2018, қазан)



Зерттеу барысы

Оқушылардың сынама жұмыстары бойынша жауап
үлгілерінің жинағы жасалынды (2018, қараша)

Үлгілерді жинақтау тәртібі:
• ұқсас және өрескел қателігі бар жұмыстар іріктелді
• оқушылардың аты-жөндері өшірілді
• жұмыстар «Marking scheme» бойынша тексерілді және

қате жауаптарға комментарий жазылды

Оқушыларға семинар форматындағы сабақ өткізілді (2018, 

қараша)

• жинақ оқушыларға таныстырылды
• сауалнама түрінде кері байланыс алынды



Оқушыларға “1-ші деңгейлі” арнайы тапсырмалар берілді (2018, 
желтоқсан)

Тапсырмалар:

- мұғалімдердің шығармашылық конкурсы есептері форматында құрастырылды
(МЦНМО)

- берілгені, шығару жолы және жауабымен бірге дайын түрде болады

- берілгенінде, шығару жолында немесе жауабында қатесі бар

Оқушылар:

- тапсырмадағы барлық қателіктерді анықтап, өз дұрыс жауаптарын тапты

- өз жауаптарын негіздеп, дәйектеп қорғады

Нәтижесі:
оқушыларға тапсырманың берілуіндегі әрбір сөзге назар аударуға, ізденуге және
талдау жасауға оң ықпал етті.

Зерттеу әдістері



Оқушыларға “2-ші деңгейлі” арнайы тапсырмалар берілді (2019, 
қаңтар-ақпан)

Тапсырмалар:

- күнделікті сабақта қолданылатын ресурсқа қате немесе бірнеше жағдайы бар 1 
есеп қосылды

Оқушылар:

- “ерекше” есепті анықтады және есепті “дұрыс” түрге келтіріу үшін берілгеніне
өзгертулер мен толықтырулар еңгізді

- өз жауаптарын негіздеп, дәйектеп қорғады

Нәтижесі:

оқушылардың терең ойлауына және дәлелдеу (дәйектеу) үшін қажетті және
жеткілікті шарттарды түсінуіне оң ықпал етті.

Зерттеу әдістері

берілуінде оқушыларға өзгертулер мен
толықтырулар еңгізуге мүмкіндік береді



Оқушыларға “3-ші деңгейлі” арнайы тапсырмалар берілді (2019, 

наурыз-сәуір)

Тапсырмалар:

- жоғары деңгейлі дағдыларға арналған дәлелдеу (дәйектеу) есептері

- оқу бағдарламасына сәйкес, “дұрыс” есептер

Оқушылар:

- дәлелдеу (дәйектеу) жұмысын орындайды

Нәтижесі:

оқушыларда жоғары деңгей дағдыларының қалыптасуына оң ықпал етті.

Зерттеу әдістері



Зерттеу нәтижесі

Зерттеудің нәтижелігін өлшеу мақсатында қорытынды сынама 

жұмысы және оқушылардан кері байланыс алынды 

Нысанаға алынған 12 сыныптың 10 оқушысы сыртқы жиынтық 

бағалау жұмысының дәлелдеу (дәйектеу) тапсырмаларын 

қамтитын 3 компонент бойынша 100% үлгерім, 80% білім сапасын 

көрсетті 




