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Кіріктірілген кейс әдісі  

8-сынып оқушыларының 

коммуникативтік жағдаятқа сай өз 

ұстанымын  негіздеу  және аргументті 

сөйлеу дағдыларын дамытуға  

қалай әсер етеді? 



2 

Кәсіби даму 
мақсаты 

• Кейс әдісі  арқылы  оқушылардың  өз 
ұстанымын  негіздеу және  аргументті сөйлеу  
дағдыларын дамыту 

Іс-әрекеттегі 
зерттеу сұрағы 

• Кіріктірілген кейс әдісі 8-сынып 
оқушыларының коммуникативтік жағдаятқа 
сай өз ұстанымын  негіздеу  және аргументті 
сөйлеу дағдыларын дамытуға қалай әсер 
етеді? 

Зерттеу  сұрағын негіздеу 



КДМ-ді негіздеу AR жүргізу қандай  

қажеттіліктен туындады? 

Қашықтықтан 

оқытудағы қарым-

қатынас 

тапшылығының әсерінен  

ұстанымынан  

ауытқушылық...  

Дәлелдемесіз 

тұжырымдар 

шығару... 

Жиынтық  

бағалаулардағы 

олқылықтар... 

ВЕРБАЛЬДІ-

ЛИНГВИСТИК

АЛЫҚ 

ИНТЕЛЛЕКТІЛ

ЕРІН ДАМЫТУ 

ҚАЖЕТТІЛІГІ  

Зерттеу нәтижелері:  

Дэвид Колбтың жаңа білімді меңгеру стилдері  әдістемесі 

негізінде: сыныптағы 24 оқушының 8 -і «әрекетшіл»; 3 «ойшыл»; 3 

«теңдестіруші»; 2 «қиялшыл»; 2 «бастамашыл»,  2 «талдаушы», 3 

«сезімтал», 1 «шешім шығарушы», яғни 33%-ы мақсатқа жетуде   

табандылық танытатын «әрекетшіл».  

8 «С» сынып оқушыларының ерекшелігін саралау 
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Кейсті өзге әдістермен кіріктіре қолданудың 

артықшылықтары 

Кейске зерттеу 

моделі мен ӛзге 

әдістерді  

кіріктіре қолдану; 

оқу мақсаттарын    

ӛзара кіріктіре 

қарастыру; 

тілдік дағдылардың 

ӛзара сабақтастығын 

қамтамасыз ету 

мүмкіндігі. 

Идеялар құру мен өздігінен білім 

алуды кешенді ұйымдастыру 



Оқытт үдерісін ұйымдастырт 

Оқыту  үдерісінің 

мақсаттары мен 

міндеттеріне 

байланысты 

• талдау мен бағалауға 

үйретуші кейстер мен 

зерттеу кейстері алынды. 

Көлемі жағынан  шағын 

кейс  

Күрделілік деңгейі 

бойынша кейс-

тапсырмалардың  қандай 

түрлері қолданылды? 

 

Қолданбалы жаттығулар –

проблеманы шешу жолдарын 

іздеу.  



Кейс әдісі негізінде оқу мақсаттарының өзара 

сабақтастығын қамтамасыз ету 
 Оқу мақсаттары: «8.О6. Оқылым стратегияларын қолдану: 

іріктеп, зерттеп оқу. 
8.Ж5. Оқылым материалдары негізінде жинақы мәтін 

(компрессия) жазу:  Оқылым және тыңдалым материалдары 

бойынша автордың негізгі ойын сақтай отырып, өз сөзімен 

(синонимдермен алмастыру, сөйлем құрлымын ықшамдау) жинақы 

мәтін жазу.     

 

Тыңдалым/айтылым дағдыларын дамытуға «көпірше» болды. 





ІІІ «Проблема  шешімін 
қолдану» Пікірталас. 

ІІ «Проблеманы шешу» 

Топтық жұмыс/Талқылау. 

І «Проблеманы айқындау» 

Өздік жұмысы. 

Кейспен  жұмыс  3 кезеңді қамтыды  

Жағдаятты шешу үшін 

«FILA» кестесімен жұмыс;  

Таңдап орындауға: 

1) Зерттеу моделі негізінде нұсқаулық 

әзірлеп, үйдегі су есептегішті  

 

бақылап, жинақы мәтін құрастырды. 

2) Сұхбат жүргізіп, «Қос жазба 

күнделігінде» талдады, «Жағдаятты 

аргументтеу моделінде» жүйеледі. 

Нәтижелерін дебатта аргумент ретінде 

қолданды. 

Талқылау, 2 жақты ұстанымды 

негіздейтін «Тұжырымдамалық 

кестені»  әзірлеу. 

Дебатта ұстанымдарын 

аргументтеу 
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Тапсырма  Кейс мәтіндерін оқы.   

1. https://twig-bilim.kz/kz/film/bottled-

water-the-true-

cost бейнебаянды көр.  

2. Суды үнемдеуге қатысты  нұсқаулық 

әзірле. 3 күн  эксперимент жүргіз. 1-

күні су есептегішіндегі көрсеткішті 

жазып ал.  

3. 2-күннен бастап, үйдегілерге суды 

үнемді қолдану керектігін түсіндіріп, 

нұсқаулығыңызды іліп қой.  

4. 2 күнде қанша су үнемделгенін 

есепте, отбасы бюджетіне  әсері мен 

суды үнемдеуге қатысты  

       математикалық есептеулер жүргіз.  

6.    Нәтижесін  60-70 сөзден тұратын    

есеп  жазбасы түрінде ұсын.  

 «Зерттеу және тұжырым»  
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https://twig-bilim.kz/kz/film/bottled-water-the-true-cost
https://twig-bilim.kz/kz/film/bottled-water-the-true-cost
https://twig-bilim.kz/kz/film/bottled-water-the-true-cost
https://twig-bilim.kz/kz/film/bottled-water-the-true-cost
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Сауалнамада алынған жауаптар Мәселеге өз көзқарасыңыз. 

    

Зерттеу мәліметтері бойынша  қысқаша  есеп  (50-60 сөз) жинақы мәтін жазыңыз. 

Тапсырма:  Мәтіндерді оқы. Проблемалық сұрақтар құрастыр. Сауалнама жүргізу үшін сұрақтар  

таңдап ал. «Қос жазба күнделігін» жүргіз. 

Дескриптор: 
•кейсті мұқият оқиды; 

• көтерілген мәселе бойынша  5  проблемалық сұрақ  құрастырып жазады; 

•2 сұрақты таңдап алып,  сауалнама әзірлейді; 
• сауалнамада «болжам, себеп-салдар, өзгеріс», « су ресурсының келешегі» ұғымдарымен байланыстыру қажет; 

•сауалнаманы  отбасы мүшелері мен  сыныптастары, әртүрлі пән мұғалімдерінен т.б.  (кемінде 6-8) жүргізеді; 

                                                                   Проблемалық сұрақ 

  

Қызығушылық білдіретін тараптар Ата-аналар Оқушылар Мұғалімдер Мамандар 

Мәселеге көзқарастары мен оған 

дәлелдері  

        

Көзқарастардың болжамдары          

Тұжырым         

«Жағдаятты аргументтеу» моделі 



ІІ «Проблеманы шешу» /Топтық жұмыс. «Тұжырымдамалық кесте»  
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Оқушылардың «Тұжырымдамалық кестемен»  жұмысы 
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«FILA» кестесімен жұмыс 



Сауалнама нәтижелері 







Төрешілердің  бағалау парағы  ( 3 ұпай) 
Критерий Балл Ж1 Ж2 Ж3 Ж4 Ж5 Ж6 Ж7 Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 

1. Мазмұны                         

Мәлімдеме  келтіру 3                         

Анықтаманың дұрыстығы 3                         

Аспектілердің жан-жақты  талқылануы 3                         

 Аргументтер келтіру 3                         

2.   Құрылымы                           

Логикалық  байланысы 3                         

Қорытындының сенімділігі 3                         

Хронологиялық бірізділіктің сақталуы 3                         

Регламенттің сақталуы 3                         

3.  Тәсілдемесі                           

Тәртіптілігі 3                         

Сөз сабақтаудағы қателіктердің 

болмауы 

3                         

Дауыс мәнерінің нақтылығы мен  

эмоциялылығы 

3                         

Сұрақ және жауап 3                         

Топтың әр мүшесінің  қортыныдысы                           

Топтың  қортыныдысы                           
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КДМ-ге қол жеткізу индикаторлары 
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0%

10%
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40%
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60%

70%

80%

90%

Ұстанымына сай 
тезисті 

негіздейді 

Тезистің 
ӛзектілігін 
түсіндіреді 

Мәселенің 
себеп-салдарын 

айқындап, 
деректерге 

сілтеме жасайды 

Қорытынды 
шығарады, 

шешім ұсынады 

Тілдік 
оралымдарды 

дұрыс қолданып, 
жатық сӛйлейді 

Зерттеудің басы 65% 70% 67% 70% 68%

Зерттеудің соңы 80% 82% 77% 82% 80%

КДМ-ге қол жеткізу  индикаторлары  
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Зерттеу моделімен 

кіріктірілген кейс әдісін 

қолдану тілдік дағдыларды 

кешенді меңгерту тиімділігін 

арттырды. 

Кейс  әдісі негізінде 

«8.О6»,«8.Ж5»,«8.Т/А2»  оқу 

мақсаттарын; 

«8.О7»,«8.ӘТН3»,«8.Т/А6.» оқу 

мақсаттарын  өзара сабақтастықта 

кешенді меңгерту  тәжірибесі 

жетілдірілді. 

Оқушылардың 

коммуникативтік жағдаята сай 

өз ұстанымын негіздеу, 

аргументті сөйлеуі, 

зерттеушілік дағдыларын 

оңтайлы дамытты. 

Кіріктірілген кейс, дебат  

ойынының әдістемесін жетілдіру 

қадамдары, «Тұжырымдамалық 

кесте» мен бағалау құралдары  

қолданысқа ұсынылады. 

Зерттеу қорытындысы 
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Назарларыңызға  

рақмет! 


