
Тақырып : 

Оқушылардың дүниежүзілік

тарих сабағындағы аргументтеу

дағдыларды дамыту

Қарағанды қаласы НЗМ ХББ тарих мұғалімі 

ДАУЖАНОВА ВЕНЕРА РАЯНОВНА 



ТАҚАРАПТЫҢ МАҚСАТЫ МЕН 

ӨЗЕКТІЛІГІ  : 
Мақсаты: 

Аргументативті дағдыларды дамытуда эффективті болатын

стратегияларды табу.

Өзектілігі : 

Қазіргі таңдағы қоғамдық өмірде ақпараттың қарқынды өсуі логикада

түзілген аргумент беру және белгілі бір мәселеге байланысты өз ойын

құру қабілеттерін беретін аналитикалық ойлану мен аргументтеуді

академикалы дұрыс құру дағдыларын талап етеді. Аргументтеудегі

тезистр беру барысында нақты шешім қабылдау және қорытынды

жасау дағдылары дамиды.



ЗЕРТТЕУ СҰРАҚТАРЫ

 Осы тәсілдің аргументтеу дағдыларын дамытуға тигізетін

әсерлерін табу ;

 Аргументтеу дағдыларына жағымды әсер ететін оқушылардың іс

әрекеттерін белгілеу;

 Қолданылатын стратегиялардың аргументтеу дағдыларына 

тигізетін әсерінің түрін анықтау .



ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕМЕСІ 

Зерттеу қатысушылары : 10 сынып оқушылары 

Зерттеу тәсілдері :

 Сабақ үстінде бақылау ;

 Оқушылардан сауалнама алу ;

 Психологиялық қызметтің деректерін зерттеу ;

 Оқушылардың жұмыстарын зерттеу;

➢ Оқушылардың улгерімін зерттеу .



БАҚЫЛАУ НӘТИЖЕСІ 

Қолынан келеді Қиналады

• Мұғалім берген оқу

материалдарымен жұмыс

жасау ;  

• Бағалау ;

• Зерттеу ;

• Реттеу ; 

• Дайын ақпаратты

түйіндеу. 

• Өз бетімен зерттек

жүргізу мен балама

ақпарат көздерінен

алынған ақпаратты жинау 

және түйіндеу;

• Жұмыстың нәтижелерін

талаптарға сай

интерактивті түрде ұсыну. 



М.Р. Битьянова бойынша мотвациялық

ойлану типтерінің анализі
Мотивациялық тип Күтілетін нәтижелер 

«Зерттеушілер» Тақырыпты түсіну мен ол жайлы өз пікірін қарастыруға талпынады , 

жеке жұмыс жасауды бастауы мүмкін. 

«Дизайнерлер » Белгілі бір топтық жұмыс өнімін шығаруда басты рөлді атқару керек. 

Безендіру мен мәселе шешуіне арналған тезимті табумен айналысады . 

«Сынаушылар» Икемділік пен комуникабельділік көрсетеді. Жұмыс барысында

тақырыпқа байланысты рисктер мен сұрақтарды қарастырады . Өз

тобының спикері болады. 

«Активисттер » Көшбасшылық көрсетеді , тобының басшысы болады , топ ішінде

қызметтерді бөледі , топтың кез келген әрекетінде логикалық іздейді , 

топты ақпаратты дұрыс жеткізуге бағыттайды .

«Карьеристтер » Үздік жұмысқа дауыс беруде жеңу оларды қаттырақ қызықтырады . 

Олар безендіру мен өз ойын қолдайтын тезистер келтіреді , өз бетімен

жұмыс істеп кетуі мүмкін .



Жеке басқа оқу жолдарын құрастыру 



Әртүрлі түрде 

берілген жұмыс 

нәтижелері 



Онлайн 

платформада

(telegram )көрсетілу 

мен үздік жұмысқа 

дауыс беру 



Аралық сауалнама

Оқушылар өз жұмысына

рефлексия беріп , зерттеу

сұрағының жеткізу

формасындағы өзгерістер

жайлы қорытынды жасады. 



2020-2021 мен  2021-2022 оқу

жылдарындығы білім сапасының анализі

Сынып Оқу

жылы 

Оқуш

ылар

саны 

5 4 3 Қорыты

ндыдағы

білім 

сапасы 

9Д 2020-

2021

21 12 9 0 100%

10Д 2021-

2022

21 15 6 0 100%



2020-2021, 2021-2022 жылдарындағы

тоқсан бойынша оқу үлгерімінің % дық 

анализі 

Оқушылар 1 тоқсан 2 тоқсан 3 тоқсан 4 тоқсан

2020–

2021

2021–

2022

2020–

2021

2021–

2022

2020–

2021

2021–

2022

2020–

2021

2021–

2022

А 87 87 90 96 90 95 92 93

В 68 73 72 74 74 88 68 67

С 65 65 65 68 67 75 70 81



Қорытынды : 

Аргументтеуді дамыту үшін оқу барысында осы тәсілдерді
қолдану қажет :

 керекті ақпараттты іздеу , табу және оны өңдеу поиск и 
умение извлекать и обрабатывать необходимый материал; 

 мәтінді логикалық жолмен құру ; 

 дәлелдерді құрылымдау және өңдеу; 

 себеп салдар арасында байланыс орнату ;

 түсінуді дамыту ; 

 жұмыс нәтижелерін зерттеу. 
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