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       «Әр баланың жан 
дүниесінде – 
көрінбейтін шек 
болады.  Егер оны 
шебер қолмен тарта 
білсең, олар әдемі 
дыбыс шығарады»  
       В.А. Сухамлинский  



Зерттеудің 
өзектілігі 

ЭЫДҰ-ның 
«Білім 
болашағы 
және 
дағдылары: 
Білім 2030» 
жобасы 

Дереккөзі: https://cep.nis.edu.kz/oesr/?lang=kaz 



Өз тәжірибеңді 
зерделеу 

1-қадам. «Баланс 
дөңгелегі» бойынша 
қиындықтарды 
анықтау 
2- қадам. Құжаттарды 
талдау(аналитикалық 
есеп, тоқсандық 
қорытынды). 
3-қадам. SWOT-талдау 
жасау 

 

Дереккөзі: https://www.istockphoto.com/photo/drawing-question-and-great-idea-gm543317626-97451067 



Зерттеу сұрағын 
анықтау 

Оқушылардың 
тиімді жобалау 
және зерттеу 
әрекетін қалай 
ұйымдастыруға 
болады? 

Дереккөзі: https://www.istockphoto.com/photo/creative-business-woman-thinking-gm477903738-67432795 



Іс-әрекет жоспарын құру 

Дереккөзі: https://www.istockphoto.com/photo/smiling-woman-writing-on-virtual-screen-gm462267017-31987800 



Әдебиет көздеріне шолу 

Утегенова Б.М., 

Смаглий Т.И., 

Онищенконың Е.А. 

саралау қағидаттары 

негізінде оқу процесін 

ұйымдастырудың 7 

қадамдық алгоритмі 

И. Б. Первин 

ұсынған 

оқытудың бес 

деңгейі 

Дереккөз: https://www.istockphoto.com/photo/world-intellectual-property-day-and-education-concept-with-innovative-light-bulb-on-
gm975637744-265364859 



А. К. Байметовтің 
оқытудағы үш стилі: 
даму динамикасындағы 
айырмашылықтары, 
ақыл әрекетінің көлемі, 
ширығу әсерінен 
айырмашылықтары 

А. И. Савенков жобалық-зерттеушілік 
дағдылар: мәселелерді анықтай алу, 
зерттеу сұрағын қоя білу, болжамдарды 
ұсына білу, қорытынды жасай білу, өз 
ойын түсіндіре білу, дәлелдеу қабілеті 

Ю. А. Ляхтың оқытудың 
үш моделі: 
жекелендірілген, 
тұлғалық, сараланған 

 В. П. Бояринцевтің 
экстраверт-
интроверттердің 
қабылдау 
ерекшелігі 

Дереккөз: https://www.istockphoto.com/photo/hand-drawing-gm186510958-28330642 

Дереккөздерді 
саралау 



Болашақта қай 
бағытта жұмыс 
жүргізу керектігін 
анықтауға 
көмектесетін 3 
оқушының  
«графикалық 
профилі» 

Оқушылардың 
«графикалық 
профилін» құру 



Баланың 
дарындылық 
портретін жасау 

• Дарындылықтың түрін  
анықтағаннан кейін жеке 
оқушыға арналған 
дарынды баламен жұмыс 
жоспары құрылды. 

• Дарынды баланың жеке 
даму картасы әзірленді.  
 



Оқушыларға 
қатысты 
жиналған 
деректер 
қорын 
жасау 



Саралап оқытудың 
қағидалары мен 
модельдері 

Саралап оқытудың модельдері 
Саралап оқытудың қағидалары  



Тереңдету 
қағидасы мен 
сұрақ қою оқыту 
моделі 
басшылыққа 
алынған 
стратегия үлгісі 



Проблемалық 
оқыту 
қағидасы мен 
мәселеге 
бағдарланған  
оқыту моделі 
басшылыққа 
алынған 
стратегия 
үлгісі 



Креативтілік 
қағидасы мен 
аргументтеу 
оқыту моделі 
басшылыққа 
алынған 
стратегия үлгісі 



Логикалық 
байланыстарды 
талдау 

Күрделендіру қағидасы 
мен мәселеге 
бағдарланған оқыту 
моделі басшылыққа 
алынған стратегия 
үлгісі 



Концепт негізінде 
жобалап оқыту 

Креативтілік қағидасы 
мен аргументтеу оқыту 
моделі басшылыққа 
алынған стратегия үлгісі 



Деңгей негізінде 
оқыту 

Күрделендіру 
қағидасы мен 
мәселеге 
бағдарланған 
оқыту моделі 
басшылыққа 
алынған стратегия 
үлгісі 



Нәтижелерді талдау 

Дереккөзі: https://www.istockphoto.com/photo/color-arrows-gm175426269-20493654 

 

Келесі нәтижелерге 
қолжеткізілді:  
• Ақпараттың маңыздысын бөліп 
көрсету (талдау);  
• мәселедегі қайшылықтарды 
анықтау (жинақтау);  
• жобалау барысындағы 
қателерді табу (бағалау);  
• мәселелердің себептері мен 
салдарын талдау (жинақтау);  
• қойылған мәселелерді шешудің 
моделін ұсыну (бағалау).  
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