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“Главная задача школ заключается в максимальном 
раскрытии способностей каждого учащегося”

Кэрол Энн Томлинсон

“The central job of schools is to maximize the capacity of each 
student”

Carol Ann Tomlinson

“Мектептердің басты міндеті-əр оқушының қабілеттерін 
барынша ашу” 

Кэрол Энн Томлинсон



Зерттеу пəні:
8 сынып

оқушыларын ынталандыру дəрежесі

Предмет исследования: 
степень мотивации учащихся

8 класса

Subject of the study:  
the degree of motivation of grade 

8 students

Зерттеу мақсаты:
8-сынып оқушыларының тілдік пəндерді 

оқуға академиялық ынтасының     
деңгейін арттыру.

Цель исследования:
повысить уровень 

академической мотивации к 
изучению  языковых предметов 

слабо мотивированных 
учащихся 8 класса.

Purpose of the study:
Increasing the academic 

motivation for studying the 
language subjects of grade 8 

students



Зерттеу гипотезасы
Зияттың басым түрін ескере отырып жасалған сараланған 

тапсырмаларды қолдану кезінде орыс жəне ағылшын 
тілдері сабақтарында академиялық ынтасы артады.

Гипотеза исследования
При применении дифференцированных заданий, 

составленных с учетом преобладающего типа 
интеллекта, повышается академическая мотивация на 
уроках русского и английского языков.

The hypothesis of the study
Using differentiated tasks based on the dominant type of 

intelligence increases academic motivation in Russian and 
English lessons.



Əдістеме:
• психологиялық 

диагностика;
• бақылау;
• сұхбат;
• алынған 

деректерді сандық 
жəне сапалық 
талдау.

Методология:
• психологическая 

диагностика;
• наблюдение;
• интервью;
• количественный и 

качественный 
анализ 
полученных 
данных.

Methodology:
• psychological 

diagnostics;
• observation;
• interview;
• quantitative and 

qualitative analysis 
of the data 
obtained.



Зерттеу кезеңдері
Определение слабо 
мотивированных 

учеников по результатам 
Шкалы академической 

мотивации, 
разработанной Т.О. 

Гордеевой, О.А. Сычевым 
и Е.Н. Осиным.

Диагностика типа 
интеллекта 

психологической службой 
школы

Разработка 
индивидуальных заданий 
с учетом преобладающего 

типа интеллекта, 
совместное планирование

Создание фокус-группы:
•визуально-

пространственный (1 
учащийся),

•межличностный (1 
учащийся)  

•логический (1 учащийся)

Проведение уроков с 
внедрением 

индивидуальных заданий

Интервьюирование 
участников исследования

Мектептің 
психологиялық қызметі 
тарапынан зияткерлік 

түрінің диагностикасын 
жүргізу

Т. О.Гордеева, О. А. 
Сычев жəне Е. Н. Осин 
əзірлеген академиялық 
ынтасын шкаласының 
нəтижелері бойынша    

дəлелденген оқушыларды 
анықтау.

Зияткерлік түрімен 
қамтылған жеке 
тапсырмаларды 

дайындау, біріктірілген 
жоспар жасау

Фокус-топ құру:
• көрнекі-кеңістіктік (1 

оқушы),
• тұлғааралық (1 

оқушы) 
• логикалық (1 оқушы)

Жеке тапсырмаларды 
енгізе отырып сабақтар 

өткізу

Зерттеу 
қатысушыларынан  

сұхбат алу

Этапы исследования

Identifying the type of 
intelligence by the 

psychological service of the 
school

Determination of low 
motivated students based 

on the results of the 
Academic Motivation Scale 

developed by T.O. 
Gordeeva, O.A. Sychev and 

E.N. Osin.

Developing  individual 
tasks taking into account 

the dominant type of 
intelligence, co-planning 

Formation of the focus 
group:

visual-spatial (1 student),
interpersonal (1 student) 

logical (1 student)

Conducting lessons with the 
implementing of individual 

tasks

Interviewing study 
participants

Stages of the study







Оқушы А, Ученик А, Student A



Оқушы B, Ученик B, Student B



Оқушы C, Ученик C, Student C



1. Нəтижелерге 
берілгендік 
дəрежесі/Степень 
стремления к 
результатам/Degree of 
commitment to results
2. Оқушылардың 
белсенділік 
дəрежесі/Степень 
активности/Degree of 
activity
3. Рефлексия 
тиімділігі/Эффективнос
ть рефлексии/Reflection 
efficiency

1. Жетістік 
мотивациясы/Мотивация 
достижения/Motivation 
for achievement

2. Танымдық 
мотивациясы/Мотивация 
познания/Cognitive 
motivation

3. Өзін-өзі дамыту 
мотивациясы/Мотивация 
саморазвития/Motivation 
for self-development



Бұл оқу жетістіктеріне 
қалай əсер етті?

Как это отразилось на 
учебных достижениях?

How has it affected the 
academic achievement?


