
10-СЫНЫП 
ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ 

БІЛІМ САПАСЫН 
АРТТЫРУДАҒЫ 
«ТӨҢКЕРІЛГЕН 

ОҚЫТУ» ӘДІСІ МЕН 
АКТ 

МҮМКІНДІКТЕРІНІҢ 
ТИІМДІЛІГІ НЕДЕ?

Тарих пәнінің мұғалім-сарапшысы 

Утегенова Камила Оракбаевна

Тарих пәнінің мұғалім -модераторы 

Кулымбетова Айнур Ауесбековна



Іс-тәжірибені зерттеудің

негіздемесі

мақсаты: өзектілігі:

Зерттеу

жұмысының

АКТ мен “Төңкерілген оқыту” 

әдісінің мүмкіндіктері арқылы 

оқушылардың білім сапасы 

мен пәнге қызығушылығын 

арттырудың тиімді 

жолдарымен бөлісу

Білім беру жүйесі 

тенденцияларының дамуы 

оқытудың өзгеруіне ықпал 

етті. Сондықтан АКТ 

мүмкіндіктері арқылы 

“Төңкерілген оқыту” әдісінің 

тиімділігін айқындау 

маңызды.



Зерттеу сұрақтары:

АКТ мен «Төңкерілген 

оқыту» әдісінің қандай 

мүмкіндіктері бар? 

0201
«Төңкерілген оқыту» әдісі 

білім сапасына 

қаншалықты әсер етеді? 

03
Оқыту үдерісінде АКТ мен 

«Төңкерілген оқыту» әдісінің 

қандай артықшылықтары мен 

шектеуліктері орын алды?



«Төңкерілген оқыту» әдісін қолданудың туындаған қажеттілігі

Білім 

сапасының 

төмендеуі

СЖБ жұмысына 

дайындықты 

күшейту

Оқушылардың 

үй тапсырмасына 

жауапсыздық 

танытуы

Қашықтықтан 

оқудың оқыту 

үдерісіне кері 

әсері



01 кезең 

І полугодие 2019-2020 учебного 

года

А)10-сынып оқушыларының І

тоқсан білім сапасын 

әріптестермен талқылау , талдау 

B) Зерттеушілердің еңбектерін

зерделеу;

C) Шетелдік зерттеушілердің 

еңбектерін жүйелеу;

D) Оқушылардан, ата -аналардан

алынған сауалнама, сұқбат 

қорытындысын шығару;

E)  Әріптестермен бірлесіп 

«Төңкерілген оқыту» әдісін 

ІІ тоқсанда тәжірибеге 

енгізу;

02 кезең 

2019-2020 оқу жылының ІІ 

жарты жылдығы

А) «Төңкерілген оқыту» әдісін 

қолдануды жандандырып, 

бақылау мен зерттеуді 

күшейту;

B) ІІ жарты жылдық көрсеткіші

бойынша   талдау жасау;

C) оқушылар мен ата-аналардан

алынған №2 сауалнама мен 

сұқбат қоытындысын шығару;

D) 2019-2020 оқу жылының 

білім сапасы  мен

салыстырмалы қорытындысын

жасау;

03 кезең

2020-2021 оқу жылы 

(І және ІІ жарты жылдық)

А) 2019-2020 оқу жылындағы

тәжірибені қолданып,

жандандыру; 

B) Мектеп қауымдастығында 

әріптестермен бөлісіп, кері

байланыс алу;

C) зерттеу жұмысының 

нәтижелерін жинақтау, талдау;

D) зерттеу жұмысының

қортындысын шығару;

E) тәжірибені қала, облыс,

республика және халықаралық 

деңгейде әріптестермен бөлісу.



«Төңкерілген оқыту» әдісінің қағидалары

Үздіксіз өзара 

әрекеттесу

Бірлесіп 

оқыту мен 

оқу

Білім беру 

үдерісінде АКТ 

мүмкіндіктерін 

тиімді қолдану 



Бейне сабақ, 

подкаст қолдану 

дағдысы 

Өз бетінше 

оқу дағдысы

өзара 

әрекеттесу 

дағдысы

Жұптық, топтық 

тапсырмаларды орындайды
Тапсырмаларды жеке 

орындайды

Теориялық білім алады

Сыныптан тыс сыныпта



75%35%

Мұғалім жаңа 

тақырыпты сабақта 

түсіндіреді

Дәстүрлі  оқыту Төңкерілген оқыту

Сабақта тек талқылап, 

тапсырмаларды 

орындайды



1-сауалнама нәтижесі
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ция

Куратор пән мұғалімі 
берген ақпарат туралы 

үнемі ата анамен 
байланысты болады 

Сабақ барысында әрбір 
оқушыны жеке бақылау 

және үлгерімі төмен 
оқушыларды жеке қолдау 

Оқушының сабаққа қатысу 
белсенділігі жөнінде  

кураторға үнемі ақпарат 
беру

Оқушылардың қабілеттері 
мен қажеттіліктеріне 

байланысты тапсырмалар 

Төңкер
ілген 
оқыту



«Төңкерілген оқыту» әдісі бойынша сабақ барысында  жүзеге асатын 

дағдылар

Бағалау

Жинақтау

Талдау  

Қолдану 



Үй тапсырмасын беру

( алдын-ала Microsoft teams 

платформасы жүктелген 

ақпараттық мәтінді оқып, 

бейнематералды көру, 

whatsapp желісіне 

жүктелген подкатты 

тыңдауды тапсыру) 

Материалдарды 

дайындау
(шағын бейне 

материалдар 

түсіру, подкаст 

жасау) 

Сыныпта 

орындалатын 

тапсырмаларды 

жүйелеу 
( деректерді талдау, 

дереккөздерді бағалау, 

эссе жазу)

Төңкерілген оқыту әдісін жоспарлау 

1 2 3



Сабақтың барысы 

Деректерді 
талдау

Дереккөздер
дің 

құндылығын 
бағалау

Деректі, пікірталасты 

және концептуалды 

сұрақтарды 

талқылау, пікірталас.

Зерттеу 

жұмыстарын 

бірлесіп орындау   



2-сауалнама нәтижесі
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2020-2021 оқу жылының салыстырмалы көрсеткіші

Бағалары

А* A B C D E

5 5 4 4 3 2

Бағалардың

саны
15 23 70 1 0 0

Оқушы саны 109



Оқушы 

контентті толық 

меңгеріп, 

бірлесіп жұмыс 

жасайды 

Оқушыларды 

толық 

бақылауға 

болады

Оқушының 

ақпаратты өз 

бетінше меңгеру 

дағдысы 

дамиды

Мектеп пен 

ата-аналар 

арасындағы 

байланыс 

дамиды

Барлық уақытта 

интернет 

оқушыларға 

қолжетімді бола 

бермейді

Кейбір 

оқушылардың үй 

тапсырмасын 

орындамай келуі 

болады

Артықшылықтары Шектеуліктері



НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА 

РАҚМЕТ


