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әдістері арқылы оқушылардың 
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Баяндамашы: қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі  

Кушербаева Инкар Қанатқызы 

 



Мына зерттеуді қалай жүргіземін? 

Зерттеу қалай жүргізіледі? 

Мәселені қалай шешемін? 

Жобалап емес, қарапайым жасасақ болмай ма? 

 



Зерттеу мәселенің 

өзектілігі.  

- Ғылыми-техникалық және 

ақпараттық прогрестің қазіргі 

кезеңі бәсекелестіктің 

шыңында. 

- Нарықтық экономикаға енген 

мемлекет пен қоғамның 

қажеттілігі. 

-  Мобильді, креативті 

ойлайтын тұлға және 

шығармашылықты, 

жаңашылдықты ынталандыру. 
 



Оқу-зерттеу іс-әрекетінің құрамдас бөлігі ретінде зерттеу 

дағдыларын дамыту оқушыларға бағдарламаның талаптарын 

жақсы орындауға көмектесіп қана қоймай, сонымен бірге олардың 

логикалық ойлауын дамытатын болады 

Іс-әрекеттегі 

зерттеуге алынған: 

 

Себебі: Зерттеу 

дағыдалары әлі де 

болса 

қалыптаспаған 



Зерттеу барысында мәселені анықтау үшін 

оқушылардан сауалнама алынды. 
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Тапсырманы орындау кезіне ресурспен/ 
ақпарат көзімен жұмыс жасай аласыз ба? 
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Зерттеуге арналған сұрақтар сізді 
қызықтыра ма?  
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Зерттеуге арналған тапсырмалар сіз үшін 
қиын ба?  
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Зерттеуге бағытталған тапсырмалар сізге 
шағын зерттеу жұмысын жазуға көмектесуі 

мүмкін бе?  



Оқушыларға қандай тапсырма беріледі? 

Оқушыларға «мәтін ішінен көтерілген мәселені анықта», 

«оның туындауына не себеп болды?» «ол мәселені шешу 

жолдары ұсынылған ба?» «мәселенің шешу жолын ұсынып 

көр» сынды тапсырмаларды орындау кезінде оқушылар 

мәселе мен тақырыпты ажырата алмай жатады. Көбінде ашық 

жазылған мәселені тауып жатса, астарлап айтылған жағдайда 

анықтай алмай жатады. Мысалы, мәтін ішіде кездесетін 

«табиғатты қорғау мәселесі көтеріліп отыр» деген қолданыс 

болса, оқушылардың 80-90 % мәселені анықтай алады. 

оқушылар нақты мәселені анықтай алмай жатады.  
 

АЛАЙДА, 

«табиғаттың 

ластануы кімді 

болса да 

алаңдатады» деген 

қолданыс берілсе, 

оқушылар нақты 

мәселені анықтай 

алмай жатады.  
 



Проблемалық оқыту 

Оқушылардың зерттеушілік дағдысын дамыту 

үшін тілдік мақсаттарды меңгерту кезінде 

проблемалық оқыту арқылы тапсырмалар 

орындау тиімділігі анықталды.    
Белгілі поляк ғалымы В. Оконь 

өзінің "проблемалық оқыту 

негіздері" кітабында студенттер 

өз жұмысы барысында 

зерттеушінің жолына түсуге 

қаншалықты тырысса, соғұрлым 

жақсы нәтижелерге қол 

жеткізіледі деп жазады. Ресейлік 

психологтар т.в. Кудрявцев, А. М. 

Матюшкин, З. И. Калмыкова 

және басқалары оның әртүрлі 

модификацияларында 

проблемалық оқытудың 

психологиялық негіздерін жасады.  

1. Оқушылар мұғалім көмегімен жұмыс 

жасайды. 

2. Оқушылар өз бетімен жұмыс жасайды 

- Олар гипотеза жасайды; 

-  оның ақиқатын тексеру тәсілдерін 

анықтайды;  

- талқылайды, дәлелдер келтіреді; 

-  эксперименттер, бақылаулар жүргізеді; 

-  нәтижелерін талдайды, пайымдайды, 

дәлелдейді;  



Мәселені шешу жолдарына тоқтала кететін болсақ, зерттеу 

барысында келесі жұмыстар жасалды: 

 
 СТО технологиясы 

 «Балық қаңқасы» әдісі арқылы көтерілген мәселені 
анықтап, мәселенің туындау себептері мен шешу 
жолдарын жазады.   

 Бұл әдісті оқылым және тыңдалым/айтылым 
мақсаттарын жүзеге асыруда қолдануға болады.  

 Жазылым мақсатын жүзеге асыруда «Келісу/ 
келіспеу эссесін» жазу өте тиімді.  

 Мысалы, «Қайырымдылық» бөілімін өткен кезде 
«Адамдар байыған сайын ашкөз болып бара 
жатқан жоқ па?» деген сауалға келісу/ келіспеу 
эссесін жазды.  

 Оқушылар ел және әлем бойынша көптеген 
байлардың қайырымдылық жасауда өте белсенді 
екенін нақты, сенімді ақпараттар арқылы дәлел 
келтіріп жазылым жұмысын жазған болатын.  

 

- Проблемалық оқыту әдістерін 

іріктеу; 

- Зерттеуге бағытталған 

сұрақтарды әр сабақ сайын 

қолдану; 

- Жобалау технологиясын 

меңгеру; 

- Әр сабақ сайын шығармашылық 

жұмыстар жасау; 

(«СТО»,  «IBL», «Дөңгелек үстел» 

әдісі, «Модельдеу картасы» әдісі, 

«Пікірталас» әдісі т.б. . 
 



Өзім үшін "тиімді" проблемалық жағдайдың 

белгілерін анықтадым: 

 
 Проблемалық жағдаят өзекті болуы керек. 

 Проблемалық жағдаят басты кейіпкерге деген жанашырлық 

сезімін тудырады. 

 Проблемалық жағдаятта диалог бар, ол жағдайды жетілдіруді 

қажет етеді. 

 Проблемалық жағдаят белгілі бір дидактикалық мақсаттарды 

көрсетуі керек. 

 Проблемалық жағдаят фактілерді жалпылау мен 

қорытындыларды, жағдайға байланысты мәселені міндетті түрде 

шешуді қамтуы керек. 

 Жақсы жағдай ұзақ болмауы керек. 

 



НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА 

РАҚМЕТ! 


