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Концептуалды оқытуды кіріктіре қолдану 

арқылы жаңа идеялар туындату 

негізінде  зерттеушілік-жобалау 

дағдыларын дамыту 

Қарағанды қаласы  химия-биология 

бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі 



Іс-әрекеттегі зерттеу  
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«Өзгеріс» концептісіне Синектика әдісі мен Б.Лукас моделін кіріктіре қолдану 9С сынып 

оқушыларының коммуникативтік  жағдаятқа сай  идеяны айқындау және туындату негізінде 

зерттеушілік-жобалау дағдыларын дамытуға қалай әсер етеді??» 

Зерттеу мақсаты:  

көркем және көркем емес 

мәтіндерді  талдауды 

концептуалды оқыту   арқылы 

жетілдіріп,   идеяны айқындау 

және жаңа идеялар туындату 

негізінде зерттеушілік-жобалау 

дағдыларын дамыту. 

Зерттеу міндеттері: 

 жобалау, өңдей алу біліктіліктерінің қалыптасуына жағдай 

жасау;  

 идеяларына қолдау көрсету негізінде өз бетімен шешім 

қабылдау және әрекет жасау, өз тұжырымдарын дәйектеу 

және  өзара қарым – қатынас орнату арқылы  әлеуметтенуіне 

жағдай жасау. 

Әдістеме:  теориялық, әлеуметтік-психологиялық, экспериментальды-

эмпирикалық, әдіснамалық, бақылау әдістері қолданылды. 



Күтілетін нәтиже 
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 мәтіндердегі деталь/символды  концептімен кіріктіре  талдау 

арқылы  идеялар туындату және оны дамыту арқылы  зерттеушілік-

жобалау дағдылары артады; 

 идея шығаруда ойды жинақы ұйқасқа құрып, тұжырымдар ұсынып, 

оны дәйектейді; 

  көркем бейнелер  моделін ұсынады, бағалайды, бөлім соңында 

өнім шығарады; 

 «9.А/И1, 9.А/И4» оқу мақсаттарын тиімді меңгерту жолдарын 

ұсынады. 
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Өздігінен білім алу мен идеялар құруды кешенді ұйымдастыру 

    21 ғасырда тек қана мидың сол 

жартышары жауап беретін 

дағдыларды қолдану жеткіліксіз. 

Оқушыларға сонымен қоса 

жаңартпаларды енгізу, қатынасу 

кезінде сенімді болу, тілдесу және 

байланыспаған болып көрінетін 

ақпаратты жаңа тәсілдер арқылы 

синтездеу қажет. 

Дэниел Пинк 

Маңыздылығы: 

 

Концептіні негізгі тірек ете 

отырып, мәселені  уақыт пен 

кеңістік аясында қарастырып,  

көркем және көркем емес 

мәтіндердегі автор позициясы 

тұрғысынан идеяны айқындау 

және жаңа идеялар туындату, 

оны өрбіту  тұлғаның біртұтас 

дүниетанымын қалыптастыруға 

көмектеседі.   

Коммуникативтік жағдаяттарды «Өзгеріс» концептісі 

аясында талдау оқушылардың автордың идеясының 

астарындағы концептілік жүйені тануға және өзінше 

дамытуға  көмектеседі.  

Кеше. 

Бүгін.  

Болашақ 
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Концепт санада белгілі бір концептілік жүйе арқылы 

қалыптасады. Концептілік жүйе иерархиялы (сатылы) 

құрылымнан тұрады:  

1) дүниенің қасиеті, белгілері (сенсорлы перцептивті 

қабылдау);  

2) когнитивтік модель (ассоциация, бейне, символ, 

этикет, эталон, стереотип формаға ие болуы); 

3)  концепт типтері (фрейм, сценарий, скрипт, схема, 

ойсурет формасына салынуы); 

4)  дүниенің тілдік бейнесі (метафора, 

фразеологизм, сөз, сөйлем, поэтикалық мән)» [2]. 

.  

Мәселені уақыт кеңістігінде қарауда өзге 

де пәндер бойынша меңгерген 

білімдерін пайдаланады.  

 Өзгеріске ұшырап отыратын 

құндылықтарға уақыт кеңістігінде 

баға береді.  

 Түсінігінің ассоциация ретінде көрініс 

тапқан жағдайда жаңа идея 

туындатуға негіз болады.  

 Концепт санада белгілі бір 

концептілік жүйе арқылы 

қалыптасады 
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ІӘЗ барысында қолданылған әдіс-тәсілдер: 

Теориялық кезеңде  концептуалды оқыту мен  креативті ойлауды бағалау моделіне қатысты 

зерттеу  еңбектерін саралау: Абдрахманова А.Е. Көркем мәтіндегі концептілік жүйе; Ахметова С.Р., 

Мукажанова Н.С., Использование концептуального обучения на уроках «социальные науки» ; 

«Синэктика – аналогиялар арқылы жаңа идеяларды іздеудің бір түрі. Тікелей аналогия» мақаласы; 

Жанпейісова М. М. «Модульдік оқыту технологиясы оқушыны дамыту құралы ретінде»;  Қойлық Н. О., 

Каупенбаева С.М. «Оқу үрдісінде проблемалық оқытуды қолданудың тиімділігі». 

 

Сауалнама: 24 оқушыдан кіріс  және шығыс сауалнамасы алынды, нәтижелері  сараланды. 

 

 Сұхбат оқушылармен, әріптестермен жүргізілді. 

 

Тәжірибелік кезеңде:  3 кезеңді қамтыды:  

1)«Проблеманы айқындау»/ «Тұжырымдамалық кестелермен» жұмыс (жеке/жұппен/топпен). 

2)«Проблеманы шешу»/жұптық жұмыс (талқылау). 

 3)«Проблема шешімін қолдану»/Модель ұсыну (жеке/жұптық/топтық талқылау нәтижесіндегі өнім). 

 

Зерттеудің әр кезеңі бойынша талдау және  бағалау жүргізілді. 

 Зерттеудің әр кезеңінде талқылау және рефлексия. 

 



 Концептуалды  оқытуды өзге әдістермен 

  кіріктіре қолдану   

«Өзгеріс» концептісі  

негізінде уақыт пен 

кеңістік аясында жаңа 

байланыстар орнатып,  

идея   туындату. 

Бөлімді бір тұтас 

модуль ретінде 

қарап, жобалау 

әдісімен 

сабақтастыру 

«Синектика» әдісі: жеке, 

символдық, 

фантастикалық балама; 

Б.Лукас моделі: идея 

туындату, оны дамыту 

«Метафоралық модельдеу» 

Оқушы 

идеясына 

қолдау 

көрсету 

 

Әдістерді кіріктіре қолдану  -  «Өзгеріс» концептісіне модульдік, 

проблемалық оқыту, ақпараттық-коммуникативтік 

технологияларды, жобалау әдісін синтездеу  арқылы  оқушылар 

идеясына қолдау көрсетіп, жобалау дағдыларын дамыту негізі. 
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    Кіріс  сауалнамасынан: 

 «Жаңа идея туындатуға 

машықтану Сіздің қандай 

дағдыңызды жетілдіреді деп 

ойлайсыз?   

 

«Туындаған мәселені мүмкіндікке 

айналдыруға көмектеседі»  -  9 

оқушы;   

 

«Кез келген  коммуникативтік 

жағдаятта  көздеген мақсатқа 

жетуге көмектеседі» - 4 оқушы;  

 

«Жағдаяттың бірегей шешімін 

ұсынуға көмектеседі» деп жауап 

берді – 10 оқушы. 

1.Мәселені уақыт кеңістігінде талқылап, идея шығару Сіз 

үшін қаншалықты тиімді  болды?  

 

   «Автор идеясын түсінгендіктен, жеңіл болды» - 25%-ы;  

  «Идея туындатуда автордың ойына тәуелсіз 

құрастыруға мүмкіндік алдым»  -   40%-ы»;  

  «Көркемдік танымды тарихи деректермен байланыс 

орнату арқылы түсінік қалыптастыра алдым»  - 35%-ы. 

  

2.Идея туындатуда қай  дағдыңызды жетілдіру керек деп 

ойлайсыз? 

 

  «идея шығаруда ойды жинақы ұйқасқа құрып, мақал-

мәтел сияқты тұжырымды ұсыну»  -  70%-ы ;  

 «мақал-мәтелмен тұжырымдау» -  12 -ы%  ;  

  «идея арқылы шешім ұсыну»  -  18%-ы . .   

   Шығыс  сауалнамасынан: 
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Анықталған 

деталь 
Өзгеріс 

(уақыт кеңістігі) 
Құрастырған сұрақтары 

  Кеше   
Бүгін   
Болашақ   

1.Үзіндіден кейіпкер сипатын ашатын  1  маңызды  детальді / символдық 

қолданысты анықтаңыз. 

2.Анықталған детальді өзгеріс ұғымымен (уақыт: кеше, бүгін, болашақ) 

байланыстырып, 3 мәселелік сұрақ құрастырып жазыңыз. 

 

1-тапсырма 
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Өздігінен білім алу мен идеялар құруды кешенді 

ұйымдастыру 

2-тапсырма «Метафоралық модельдеу» әдісі  

Төменде  берілген үзінді бойынша анықталған детальге қатысты метафоралық модельдеу 

жүргізіңіз. 

1. Анықталған детальдің/символдың  идеяда алатын  маңызына  түсініктеме бер. 

2. 2-3 түрлі идея туындатып жаз.  

3. Идеяларды салыстыру арқылы  1 сөйлеммен жаңа тұжырым шығар.  

4. Модельге қатысты  түрлі метафоралар қолдан.  Метафора туындату  үшін мағынасы бір-біріне 

қарама-қарсы екі сөзбен  маңызды детальге  (кейіпкерге) анықтама бер.  

5. Өзгеріс (кеше, бүгін, ертең) ұғымы тұрғысынан саралап, метафоралық модельге қатысты 1 

жаңа идея шығар, идеяны дамытып, кейіпкердің құндылықтар моделін әзірле, жоба ұсын. 

Дескриптор: 

 Анықталған 2  детальдің/символдың  маңызын анықтайды. 

 2-3 түрлі идея туындатады. 

 идеяларды салыстыру негізінде  1 сөйлеммен жаңа тұжырым шығарады. 

 модельді түрлі метафоралар қолданып байқайды/қателіктер әдісімен орындайды. Мағынасы бір-

біріне қарама-қарсы екі сөзбен  маңызды детальге  (кейіпкерге) анықтама береді. (Мысалы: 

Тамұқтағы жұмақ. Құпияның жариясы ) Сын есім мен зат  есімнің тіркесі түрінде беру)  

 метафоралық модельге қатысты 1 жаңа идея туындатады, дамытып жазады. 
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Негіздеме 2-3 түрлі идея  
туындат 

Идеяларды 

салыстыру 

негізінде  1 

сөйлеммен 

тұжырым шығар 

Метафоралық 
модель ұсын 

        

    

    

Метафоралық модельдеуден туындаған   1 жаңа идеяны дамытып жаз немесе 

суретін сал. 
  

«Метафоралық модельдеу» әдісі 
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Бір кейіпкердің  

рөліне ен. 

Басындағы 

проблемаға қатысты 

мәселенің бірегей 

шешімін ұсын. 

Шешімді «Өзгеріс» 

концептісі негізінде 

«КЕШЕ. БҮГІН.ЕРТЕҢ» 

деген уақыт кеңістігі 

тұрғысынан қарастыр. 

  

Әр өзгеріске қатысты идея 

шығарып, түрлі жанрда  

(монолог, күнделік, қойылым 

т.б.) ұсын. 

«Синектика» әдісі 

«Жеке балама» – ойлап табылған объектінің рөліне еніп,  бір 

кейіпкердің басындағы проблемаға қатысты мәселенің шешімін  

креативті ұсын. Мәселені  «Өзгеріс» концептісі негізінде 

«КЕШЕ. БҮГІН.ЕРТЕҢ» деген уақыт кеңістігі тұрғысынан 

қарастыр. 
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Метафоралық модельдеудегі оқушы  жауаптарынан:  

Метафоралық модельдеуде «Қазақ –  еркін ұшқан қыран»; «Ел билігінде тәсілқой, білікті һәм  

білімді адам отыруы қажет», Кенесарыны «Жаралы жолбарыс», «Панасыз қамқоршы», «Тәсілқой 

көшбасшы», «Лай судағы алтын балық». 

«Қаһар» романындағы Кенесары өзінің  баласы 

Сыздықтың кездікке құлауын талап етіп, Жүсіптің 

көзінше сынауына қатысты үзінді бойынша 

метафоралық модельдеуден шыққан  тұжырым 

«Қызған кездегі соғылған темір», 

«Тағылым – тал бесіктен»  

Кенесарының түсінде өзін бассыз көруіне қатысты  

шығарма үзіндісінде  

«Халықтың күші – оның бірлігінде»,  

«Көшбасшының болмауы – шайқастың 

тоқырауы» , «Ұрпақтың адал болмауы – 

халық қасіреті» 

Уақыт кеңістігіне қатысты идея туындатуда  «Мөлдір бұлақтың дарияға айналмауы – Ресей 

отаршылдығының кесірі», «Еліміздің дария болуы – 

болашақтың еншісі» 
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 я  

 

 

 

Оқушылар идеясына қолдау көрсету нәтижесінен  

«Қаншама аққу кетті екен – аңсаған ән?» 

атты  спектакль  

(Короновирустан қайтыс 

болғандардың  рухына  арналады)  

Мұқағали Мақатаевтың   

«Аққулар ұйықтағанда» поэмасы негізінде 

қойылған  спектакль                                                                  

            Сценарист-режиссёр - Смағұл Жания 

Мұхтар Шахановтың «Танакөз» поэмасы 

негізінде « Айналайын ұлы достық, 

айналайын атыңнан!» атты спектакль 

Сценарист-режиссёр – Теміреева Ақнұр 

 



Қорытынды 
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 оқушының идеяны  

айқындау және  

туындату  деңгейі 

біршама жетілді; 

 белгілі бір тақырып 

негізінде ақпаратты 

жоспарлап, өңдей 

алу біліктіліктерінің 

қалыптасуына 

жағдай жасалды;  

  Концептуалды оқытуды 

өзге әдістермен кіріктіре 

қолдану оқушылардың 

идея туындату  

мүмкіндіктерін ашуына, 

ойды тұжырымды 

жеткізу жолында  

ізденістерге жетеледі; 

  «9.А/И1. Көркем шығармадағы 

детальдің маңыздылығын 

талдау»,  «9.А/И4. Шығармадан 

алған үзінділерді қайта 

өңдеп  креативті жазу» оқу 

мақсаттарын меңгертудің әдіс –

тәсілдері жетіліп, 

«Тұжырымдамалық кестелер» 

әзірленді әріптестерге  

пайдалануға ұсынылды.  
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