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Оқу сауаттылығының деңгейлері мен 

жағдаяттық оқыту арқылы оқушылардың

жобалық-зерттеушілік дағдыларын арттыру

Секция: Білім берудегі тәжірибе және зерттеу (4-бөлім)



Іс-тәжірибеге сараптама жүргізу

Сандық зерттеу құралдары

(ТЖБ және СЖБ қорытындысы,

аналитикалық талдама, мониторинг

сараптамасы)

Сапалық зерттеу құралдары

(Баланс дөңгелегі, SWOT талдау,

сұхбат нәтижесі) https://www.istockphoto.com/photo/female-accountant-calculations-audit-and-analyzing-financial-graph-data-with-gm1093610232-293486770



,

Талдау 
қорытындысы

оқушылардың жобалық-зерттеушілік

дағдысын дамытуда оқу типтері мен 

жағдаяттарын түрлендіру керектігін

аңғартты.

оқушыларынан алынған сауалнама нәтижесі

оқушыларды оқу жағдаяттары аясында оқыту

қажеттігін ұғындырды. 

оқу сауаттылығының деңгейлері мен 

жағдаяттық оқыту стратегияларын

қолдану керектігін көрсетті

Іс-тәжірибедегі қиындықтарды анықтау

https://www.istockphoto.com/photo/business-goal-and-solving-problems-concepts-with-young-female-thinking-for-solution-gm1278634251-377513960?phrase=difficulty



Зерттеу сауалын белгілеу

Оқу сауаттылығының

деңгейлері мен жағдаяттық

оқыту оқушылардың жобалау

дағдыларын арттыруға қалай

ықпал етеді?

https://www.istockphoto.com/photo/businessman-pushes-a-button-question-icon-on-the-touch-screen-gm953858316-260408626?phrase=thinking



Фокус тобы:
10-сынып 

оқушылары

Мақсаты:
метакогнитивті 
оқытудың тиімді 

формаларын, 
әдістерін және 

жолдарын таңдау

Міндеттері:
Мәтінді интерпре 

тациялау, 
интеграциялау, 

бағалау, зерделеу 
жолдары

Барысы:
метакогнитивті 

оқу – күрделі 
аналитикалық, 
синтетикалық 

әрекет

Оқу үрдісіндегі
орны мен рөлі:

жоғары ойлау,
зерттеушілік 
дағдыларын 
арттырады. 

Жаңашылдығы:
«ЭЫДҰ: Болашақ 2030 
білім мен дағдылар» 

жобасындағы
дағдыларды 
дамытатын 

стратегиялар

Зерттеудің мақсаты мен міндеттері



пәнаралық әмбебап білім алу

баламалы шешімдер шығару

PISA және PIRLS зерттеулері бойынша оқу сауаттылығының

деңгейлері арқылы келесі дағдыларды дамыту маңызды:

түрлі мәнмәтін мен жағдаяттар ұсыну

ұстаным-идея байланысын табу

құбылыс-әрекет қайшылығын табу

Зерттеу 

жұмысының

өзектілігі



https://www.istockphoto.com/photo/businesswoman-with-paper-drawing-marketing-plan-gm1238297889-362491992

Зерттеу жұмысы бойынша іс-әрекет жоспарын құру



▪ Зерттеу тақырыбы бойынша 
әдебиет көздерін зерделеу

▪ Зерттеу құралдарын 
таңдау,саралау

▪ Алынған нәтижені тәжірибеге 
ендіру

▪ Бақылау жүргізу, өзгерістерді 
анықтау

Зерттеудің негізгі қадамдары ▪ Нәтижелерді талдау, келесі 
қадамдарды белгілеу

▪ Зерттеу қорытындысын 
шығару

https://www.istockphoto.com/photo/compliance-virtual-diagram-for-business-analysis-data-two-colleagues-discussing-data-gm1369059304-438895477?phrase=research%2Bproject



Әдебиет көздерін зерделеу

М.И. Махмұтов
жағдаяттық оқытудағы

қайшылықтардың төрт түрі

С.Л. Рубинштейн

проблемалық жағдайдың
үш белгісі

А.А. Вербицкий
проблемалық жағдайдың төрт

белгілері

Д. М. Насырова
проблемалық оқытудың үш

деңгейі

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

В.Окон мәселелік-жағдаятты
шешудің үш кезеңі

М.И. Махмұтов
проблемалық жағдаят

тудырудың он әдісі



Тұтас 
мәтіндер

Тұтас емес 
мәтіндер

Құранды 
мәтіндер

Аралас 
мәтіндер



Жағдаяттық оқыту 

Адамгершілік

Адалдық

Сатқындық

Бас пайда

Мейірім

Диллемалар 

арпалысы

Не итермеледі?

Неге?

Жағдаяттан

шық

Не істеген жөн?

Қай шешім

дұрыс?

Неге дәл

осы шешім?

Соңғы шешім

қандай?

Бұл таңдаудың 

салдары қандай?

Бүл шешімнің

тиімділігі неде?

Оны не 

итермеледі?



Метакогнитивті ойлау дағдысын жетілдіретін тапсырмалар үлгісі

Байшынар қабағының әжімі
қандай ғаламдық мәселені

әшкерелейді?

“Байлық та, кедейлік те 
ақылдың жемісі” деген

қорытындының астарында
қандай мән жатыр?

«Тәжірибе жасаған көрінеді. 
Алғашқысы - тәжірибе, 

екіншісі-тәжірибенің дұрыс
екендігін біржола анықтау...» 

деген кейіпкердің сөзі
қаншалықты шындыққа

жанасымды? 

«Арқаң Жапонияның
географиялық картасындай, 

- деді
ол,- Оң жақ жауырыныңа

Хоккайдо аралын
салыпты...» деген дәрігер

мысқылы қанда ащы
шындықты меңзейді?

Қазақтар мен Қазақстандағы
өзге этностар санының

динамикасындағы
өзгерістердің оң және теріс

әсерін талда.

Автор Сирия, Ливия, Ирак 
сынды ел тұрғындарын
қандай өзекті мәселені
көтеру үшін мысал етті?

Мамандардың айтуынша, 
орташа және төмен

температурадағы
геотермальды су 

ресурстары Қазақстанда
жетерлік, бірақ неге дәл

Америка сынды 224 
жобаны геотерма арқылы
іске асыра алмай келеміз?

Неліктен автор «Қараңғыда жеген
тамақтың бәрідәмді» деген

тұжырымға келді? Жауабыңызды
негіздеп, түсініктеме беріңіз.

Автор «жаман мәдениет» 
пен «алдыңғы қатарлы
мәдениет» ұғымдарын
қарсы қою арқылы нені

меңзейді? 
Мағжан Қыстаубаев

айтқандай, ғылым моральді
принциптерден тәуелсіз, 

бөлек сала ретінде дамитын
болса, қандай салдарларға

әкелуі мүмкін?

Қазақстанның бейбітқұмар
елдер индексіндегі орташа

деңгейден көрінуіне қандай
оқиғалар, жағдайлар, 

әрекеттер себепкер болуы
мүмкін?

«Дегемен айды етегіңмен
жаба алмайтынымыз, 

күннің көзін балшықпен
сылай алмайтынымыз

секілді» деген тілдік
қолданыстағы қарама-

қайшылық нені
жеткізбекші?

«Шет тілде бұлбұлша
сайрап, өз тіліне келгенде
жақ ашпайтын жандарды

көргенде еріксіз
қынжыласың» деген

сөйлемде автор теңеулік
қолданысты келтіру арқылы

қандай астарлы ойды
жеткізбек болды?

Брендке лайық қолымызда барды 
ұқсатып, қажетімізге жарата
алмауымыздың себебі неде? 
Өмірден мысалдар келтіріп, 

пайымда. 

Л. Н. Гумилев «Халықтар
өлмейді… тек басқа халықтарға сіңіп
кетеді, бұрынғыдай өз алдына этнос 

емес, атын жояды» деген пікіріне
өмірден мысал келтіре аласыз ба? 

Жаһандық жұтылудың алдын қалай
алуға болады деп ойлайсың?



Гипотеза жасау, баламалы шешімдер шығару дағдысын жетілдіретін 

тапсырмалар үлгісі

Осы оқиға қалай аяқталады
және осы Құрыштың сөзінен
кейін бай  не айтады деп
ойлайсыз?

Әлем экономикасында үздік 50 
елдің тізімінде төмен
көрсеткіштер көрсеткен елдерге
дамыған елдермен терезесін
теңестіру үшін не қажет? Нақты
үш әрекетті ұсын.

Демографиялық
мәселелерден ең өзектісін
анықта. Сол мәселені
шешудің үш баламалы шешімін
ұсын. 

Үш мәтіндегі ақпараттарды
саралап, еліміздің туристік
саласына баға бер.
Отандық туризмді дамытатын

баламалы екі шешім ұсын.

Смартфонды пайдалану
белсенділігіндегі 2018-2019 
жылдардағы өзгерісіне әсер
еткен факторларды болжап көр.

Жаһандық ұйымдар жұмысының
алдағы 10 жылдықта қалай
өзгеретінін өмірлік құбылыстармен, 
ағымдағы жағдаймен байланыстыра
отырып болжа. 

1991-2011 жылдардағы ТМД 
елдеріндегі туу коэффициенттері
бойынша ақпаратты негізге алып, 
2030 жылдарға дейінгі өзгерісі
туралы гипотеза жаса. 

Жаңа қуат көздеріне инвестиция құю
бойынша көшбасшы
Қытайдың болашақтағы
энергетикалық ахуалын қалай
болжайсың?

«Даму» қоры франчайзингтің
Еуразиялық қауымдастығымен
бірлесіп, қазақстандық брендтерді

әлемге танытудағы болашағын
қалай болжайсың?
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Ақпараттардың өзектілігін, шынайылығын бағалау, 

қарама-қайшылықтарды анықтау
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Түрлі мәтін формаларындағы ақпаратты интерпретациялау 

және интеграциялау
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Зерттеу  аясындағы сабақтардан көріністер



мәселені анықтау, яғни қарама-қайшы
ақпараттар негізінде мәселені тұжырымдау

мәселе аясында сәйкес келмейтін
пайымдауларды талдау

Зерттеу жұмысы        
нәтижесінде

келесідей дағдылар 

артты

жағдаятқа байланысты болжамдар жасау, 
болжамға сай дәлелдер келтіру.

түрлі жағдаяттарда өз бетінше шешім
қабылдау

ұстанымдар мен фактілер арасындағы
қайшылықты анықтау
ұстанымдар мен фактілер арасындағы
қайшылықты анықтау

проблемалық жағдаятты жан-жақты
талдау

оқу-өмірлік жағдаяттарды жобалауда
пайдалану

деректер мен жағдаяттық сұрақ арасындағы

байланысты анықтау



жағдаяттық оқытудың үш 

фазасы, оқу сауаттылығының

4-6 деңгейлері сабақ жоспарына 

ендіру

Оқу типтері мен мәселелік-жағдаяттық оқыту 

негіздері (ішінара іздеу немесе эвристикалық, 

репродуктивті, проблемалық мәлімдеме, 

зерттеушілік) оқу тәжірибесіне ендіру

оқу типтері мен 

жағдаяттарын түрлендіру , 

оқытудағы қайшылықтардың

төрт түрін қолдану

Зерттеу қорытындысы бойынша ұсыныстар

https://www.istockphoto.com/photo/questions-gm169945227-23936401?phrase=problem%20solving%20question
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Зерттеу жұмысы бойынша 

қандай сұрақтар туындады?

Назар қойып тыңдағандарыңызға
көп рақмет


