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Школа: Тараз қаласы Физика-
математика бағытындағы
Назарбаев Зияткерлік мектебі

Зерттеу нысаны:
9 сынып (15-16 жас) жасөспірімдер

Қатысушылар саны: 24 

Контент

Ақпарат ағымын меңгеруге
бағыттайтын ойлау дағыдарын
дамыту

Сыни түрғыдан ойлауға 
жеткізетін жоғары деңгейде 
ойлауын қалыптастыру

Жоғары деңгейлі сұрақтар 
қолдану арқылы талдау және 
талдау деңгейіндегі 
интерпретация дағдысын дамыту



Әдебиеттерге шолу

А.Томас, Г.Торн (2018) ұғымды
оқытудың бірнеше қадамын ұсына
отырып, сұрақ-жауап-қарым-қатынас
арқылы оқытуды жоғары деңгейде

ойлау стратегиясы деп атады.  

Барраттың (2014) анықтамасы
бойынша жоғары деңгейлі ойлау
дегеніміз - мәселелерді, жағдайларды
немесе ақпаратты іздеу үшін сыни, 
аналитикалық, шығармашылық
тұрғыдан ойлауды талап ететін
жоғары деңгейлі ойлау қабілеті

П. А. Фасион (2011) талдау
дағдысының негізгі төрт көрсеткіші
ретінді ақпаратты түсіндіру, 
ұсынылған ақпараттың ұқсастығы мен 
айырмашылығын анықтау, болжамды

дамыту, шешім қабылдауды ұсынды

С.Уотсон (2019)  талдау жоғары деңгейде
ойлауды талап ететін дағды, талдау
барысында сыни тұрғыдан ойлаумен
байланысатынын, ал бұл талдау, синтез, 
бағалау дағдыларын дамыту жолдарына
ұласуы ықтималдығын тұжырымдады



Зерттеу әдісін таңдау

А. Томас, Г. Гленда зерттеу
мақаласында жоғары реттік ойлау
деңгейді жақсартудың бірқатар
стратегияларын ұсынды

1. Құпияны алып тастау
2. Тұжырымды түсінуге үйрету
3. Негізгі ұғымдарды атау
4. Ұғымдарды санаттарға бөлу
5. Айту және көрсету
6. Нақтыдан абстрактіге және 
керісінше ауысу
7. Ұғымдарды зерделеудің 

қадамдарын білу

М.Келли (2019) өз зерттеулерінің
нәтижесінде сұрақ қоюдың тиімді сегіз
тәсілі оқушыларды талдай отырып, 
ойлауға жетелейтіндігіне
көз жеткізді

1. Нақтылау немесе кеңейту
2. Дағдартушы сұрақ
3. Аздаған арқау болатын сұрақ
4. Аздаған сын қолдану
5. Қайта құру немесе айна
6. Негіздеме
7. Қайта бағыттау
8. Реляциялау



45%

Тәжірибені жоспарлау,  
ақпаратты жаңа 
жағдайда қолдану.

Дәйекті пікір ұсыну, 
ақпарттың маңыздылығын 
анықтау

55%

50% Ақпаратты 
талдау.

Талдау дағдыларына арналған бастапқы сынақ нәтижелері

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZutwCxSxcVfmnSYXz7JLIG5L92qZmGlzT1nOrDbAIdg/copy


Зерттеу сұрағы мен әдістері
Жоғары реттік деңгейлі сұрақтар қолдану оқушылардың талдау, интерпретациялау 

дағдыларының дамуына қалай әсер етеді? 

Сабақ  кезеңдері

Ой шақыру-«дағдартушы». Білімді 
меңгерту-«арқау, қайта бағыттау, сын». 
Білімді бекіту-«нақтылау, қайта құру». 
Қорытындылау «негіздеме, реляциялау.

Сабақты талдау

Тәжірибелік және 
бақылау сыныптардағы  
видеосабақтардан сұрақ-
жауаптарды қайта қарау.

Бағалау

Оқушылар мен мұғалім 
кері байланыстарын 
талдау

«Ауызша сұрақ 
қою» 

М.Келли әдісін 
тақырып 
мазмұнына 
бейімдеу, 
реттілігін 
анықтау. 20 минут

Оқыту әдісі 

Оқу 
жетістігі

Уақытты 
ұтымды 

пайдалану

Тиімді 
кері 

байланыс

Зерттеу

Жоспарлау

Бақылау

Бағалау

сұрақ қою тәсілі 



Зерттеу әдістерін жетілдіру
Жоғары реттік деңгейлі сұрақтар қолдану оқушылардың талдау, интерпретациялау 

дағдыларының дамуына қалай әсер етеді? 
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Реляциялау. Басқа пәндер/
бөлімдермен байланыстыруға
жетелейтін сұрақ.

Нақтылау. Толық жауапты талап
ететін сұрақ. А
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Дағдартушы сұрақ. Білімді жаңа
жағдайда қолдануға бағытталған
сұрақ.

Негіздеме. Дәйекті пікір ұсынуға
үйрететін сұрақ.

Жазбаша тапсырмада қолдану үшін сұрақ

түрлері мен стратегияларды іріктеп алу

Негізгі ұғымдарды атау

Құпияны алып тастау

Тұжырымды түсінуге
үйрету

Айту және көрсету

Оқушыларға

арналған ашық

сұрақты жұмыс

парағы



Зерттеу құралы
№ Сұрақтар Жауаптар

1 Сүйектің байланысуының үш түрін

атаңыз

2 Сүйектің негізгі үш байланысының

қызметін сипаттаңыз, әрқайсысына

мысал келтіріңіз

3 Қаңқаның сүйек пен шеміршектен 

тұруының ағзада атқаратын қызметіне 

байланысы қандай?

4 Кеуде қуысы, ми бөлімдер ми 

сауытымен, жұлын омыртқа 

жотасымен қорғалған. Құрсақ қуысы 

неге сүйекпен қорғалмаған деп 

ойлайсыз?

5 Егер адам қаңқасы тек шеміршектен 

тұратын болса, қандай 

артықшылықтар мен қиындықтар 

болар еді? 

Негізгі ұғымдарды атау

Нақтылау немесе кеңейту

Негіздеме

Құпияны алып тастау

Реляциялау

Дағдартушы



Зерттеу қорытындысы

Бірінші

Екінші

Үшінші

Төртінші

Ашық сұрақты жұмыс парағы биологиялық  сабағында қолдану 
базалық деңгейде ойлауға қабілетті оқушыларға қарағанда 
жоғары деңгейде ойлауға қабілетті оқушыларға оң әсер етті. 

Ашық сұрақты жұмыс парағы

Талдау сұрақтары
Бөлім бойынша жоғары 
деңгейлі сұрақтар қоры 
жинақталды

Жоғары деңгейлі сұрақтар

Оқу   
жетістігінің 

нәтижесі

Ілгерілеу

Тақырыпқа байланысты талдау сұрақтарын жиі 
ұсыну оқушылардың сыни ойлау дағдыларының 
дамуына ықпал етіп, қызығушылығын 
арттырды.




