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практикалық конференциясының материалдары осы жинаққа еңгізілген. 
Мақала авторлары: жоғарғы оқу орындары жəне колледж оқытушылары, мектеп мұғалімдері мен 
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власти человека, но всякий может уменьшить своего знаменателя - свое мнение о самом 
себе, а этим уменьшением приблизить к совершенству». 

В заключение процитирую слова А.В. Луначарского: «новые поколения 
воспринимают опыт старых, они стоят на плечах старых, воспринимают все ценное, 
приобретенное многими тысячами поколений, но воспринимают вместе с тем и 
предрассудки, и болезни, и пороки - всю грязь, всю муть и зловоние. Где-то нужно 
поставить фильтр, где-то нужно поставить сетку, которая пропускала бы все ценное, весь 
могучий поток со всеми его навыками и приобретениями, а муть, грязь и зловоние не 
пропускала бы. Этим фильтром может быть только школа. 

Педагог - это тот человек, который должен передать новому поколению все ценные 
накопления веков и не передать предрассудков, пороков и болезней»[1]. 
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Өзектіліг: Білім сапасын деңгейін арттыру үшін өте қолайлы 
Мақсаты: Нəтижелерді бақылауды жақсарту , оқу мүддесімен басқарылатын 

практикалық іс-əрекеттегі зерттеу жəне сыни іс-əрекеттегі зерттеу.  
Аннотация 

Актуальность: Подходящий для повышения уровня качества обучени 
Цел: Улучшение контроля результатов, исследование практической деятельности, 

управляемый интересами обучения и исследование критической деятельности 
Abstrakt 

Relevance: The relevance of research is very convenient for increasing the degree of 
education quality.  

The aim is to improve the control of results, practical action research conducted by studying 
concern, critical action research. 

Gool: The aim is to improve the control of results, practical action research conducted by 
studying concern, critical action research. 
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методы. 
Keywords: researches, quality of education, critical thinking, methods 
Қазақстан Республикасы өзінің тəуелсіз мемлекет екендігін бүкіл əлемге дəлелдеді. 

Ендігі басты міндет - осы мемлекеттің өркендеп өсуі, халықтың əлеуметтік, экономикалық 
жағынан кемелденуі болып табылады. Мемлекеттің əлеуметтік, экономикалық өсіп-
өркендеуінің түпқазығы – білім мен ғылым екені даусыз. Еліміздің болашақтағы дамуы, 
өсіп өркендеуі, əлемдік кеңістіктегі орны білімнің бағыт-бағдарына, оның тиімділігіне 
байланысты болмақ.  

Қазақстаның əлемдегі бəсекеге қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы-бүкіл 
ұлттың, елдің барлық аткару органдарының басты идеясына айланысуы тиіс екендігін атап 
көрсетті Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ə.Назарбаев. Бұл білім саласын, соның 
ішінде білім саласының мамандарын дайындауға үлкен жауапкершілік жүктейтіні түсінікті.  

Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің реформалануы коғамның 
демократикалық бағытта дамуына бет алғанын айқындайды. Осыған орай білімге деген 
көзқарас түбегейлі өзгеріп, оқытудың жаңа түрлері, жаңа бағыттағы мектептер пайда 
болып, білім мазмұнының толығымен жаңаруына алып келді. Күн тəртібінде қойылып 
отырған күрделі мəселелердің ішінде жаз ұрпаққа білім беруді əлемдік деңгейге жеткізу 
үлкен орын алады. 

Осы деңгейге жету барысында білім саласы мұғалімге жас ұрпаққа жүйелі білім 
қалыптастыру бағытын жүктеп отыр. Соның бастысы сабақтағы іс- əрекетті зерттеу болып 
табылады. Ал, іс- əрекетті зерттеу дегенімі не? 

Бұл еңбек білім беру саласындағы іс-əрекеттегі зерттеу дегеніміз не екендігіне 
теориялық-практикалық талдау жасауға арналған: мұнда іс-əрекеттегі зерттеу тарих 
тұрғысынан қарастырылып, оның пəлсафалық негізі талданып, сондай-ақ жан-жақты 
талдаудың негізінде педагогикалық зерттеу мен мектеп жағдайындағы мұғалімнің іс-
əрекеттегі зерттеуі арасындағы айырмашылық анықталады. 

Практик-мамандар мектеп проблемаларын ойластыратын жəне оларға жауап беретін 
үдеріс мектеп базасындағы іс-əрекеттегі зерттеу болып табылады. Бұл – «мектепте» жəне 
«мектеп туралы» ғана емес, ең алдымен, «мектеп үшін» жүргізілетін зерттеу нысаны. 
Осыған қарап, мұғалімнің міндеті өзінің жеке тəжірибесін түсіну жəне жетілдіру үшін 
өзіндік рефлексивтік зерттеу үдерісіне өзінің тартылуы, ұмтылуы деп айта аламыз. Іс-
əрекеттегі зерттеуге қатысушылардың күш-жігерлері оқу бағдарламасын өзгертуге, 
мектепте қолданылатын тəжірибеге қатысты дау айтуға жəне проблема қою, деректер 
жинау, талдау жəне əрекет ету жөніндегі үздіксіз үдерістермен айналысу арқылы 
əлеуметтік өзгерістерге қол жеткізу жұмыстарына бағытталған.  

Іс-əрекеттегі зерттеудің мақсаты:  
Нəтижелерді бақылауды жақсарту, оқу мүддесімен басқарылатын практикалық іс-

əрекеттегі зерттеу жəне сыни іс-əрекеттегі зерттеу. 
Міне, осы мақсатқа жету  барысында мектебімізде іс-əрекеті зерттеу тобы құрылған. 

Сол топтарының бірінің жетекшісі ретінде мен, бастауыш сынып мұғалімі, Ильясова 
Гульбаршын Аяпбергенкызы жəне орыс тілі мен əдебиеті пəні мұғалімі Байкадамова Галия 
Пазыловна тағайымдалып, жұмыс атқарып жатырмыз.  

Қазақстан Республикасы «Білім туралы» Заңының 8-бабында «Білім беру жүйесінің 
басты міндеттерінің бірі – оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді 
ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» деп атап 
көрсеткен. [1, 4-б]. Елбасымыз Н.Ə. Назарбаев айқандай: «Болашақта өркениетті дамыған 
елдердің қатарына ену үшін заман талабына сай білім қажет. Қазақстанды дамыған 50 елдің 
қатарына жеткізетін, терезесін тең ететін – білім». [2, 11-б]. Соның ішінде білім беру 
саласында елеулі өзгерістер орын алды. 
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Бастауыш сынып мұғалімі ретінде тəжірибеге өзгеріс енгізу 4 В сыныбында іс-
əрекеттегі зерттеу жүргізуден басталды. Іс-əрекеттегі зерттеу- тəжірибені жетілдіру, терең 
түсіну мақсатында немесе қабылданған шешім туралы хабарлау үшін сыныптағы жұмысты, 
тəжірибені жүйелі зерттеу. [3, 46-б]. Іс-əрекеттегі зерттеу жүргізуге бағытталған бес 
қадамды негізге ала отырып, іс –əрекеттегі зерттеу жүргізу үшін негізгі бағыттар мен 
басымдылықтар анықталып, осы сыныптағы білім сапасын арттыру мақсатында 
төмендегідей жоспар құрылды. 

1. Іс-əрекеттегі зерттеуге арналған тақырыпты таңдауды негіздеу. 
2. Іс-тəжірибеге енгізілген өзгерістер жəне пайдаланылған дерек жинау əдістері. 
3. Тəжірибеге өзгерістерді енгізу. 
4. Іс-əрекеттегі зерттеу жүргізу үдерісіндегі шектеулер жəне бұдан кейінгі іс-

тəжірибеге жасайтын ықпалы. 
5. Деректерді талдау, қорытындылау жəне оқытудағы келешек өзгерістерді 

жоспарлау. 
Іс-əрекеттегі зерттеу жұмысын бастау - орта буынға аяқ басатын 4 сыныптардың 

мүмкіндіктерін, деңгейін анықтау үшін тиімді əдіс. Зерттеу жүргізудің 1 қадамы - зерттеуге 
арналған тақырыпты таңдауды негіздеу. Бұл үшін ауызша сабақтар əдебиетік оқу, 
дүниетану пəндеріне сабаққа қатысып, жеке оқушылардың мүмкіндіктері бақыланды. 

2 қадам зерттеуді əзірлеу, дерек жинау  үшін пəн иелерімен, оқушылармен 
сауалнамалар жүргізілді. Сауалнамалар қорытындылары талданып, тақырып таңдауға негіз 
болды. Сыныптағы іс-əрекеттегі зерттеудің тақырыбы: «Оқушылардың сыни тұрғыдан 
ойлауын топтық жұмыс арқылы дамытуға бола ма?». Бұл тақырыптың өзектілігі қазіргі 
білім беру жүйесіндегі өзгерістердің барлығы оқушылардың функционалдық 
сауаттылықтарын дамытуға алып келеді. Бұл дегеніміз біз тəрбиелеген оқушылар өзіне 
қажетті білімді ала білуге, оны өмірде қолдана алуға жəне өмір бойы өз білімін жетілдіруге 
дайын болуы керек. Біздің қазіргі таңдағы білім беру үрдісі біржақты болып отыр. Сабақта 
білім беру мұғалімнен оқушыға қарай жүруде. Оқушылар дайын ақпаратты ғана 
қабылдауда. Сондықтан да оқушыларды өз бетімен білім алуға жəне оны өмірде қолдана 
алуға дағдыландыруымыз керек. Сындарлы оқытуға негізделген сабақтарда оқушылар өз 
білімдері мен ұстанымдары туралы ойланады, бір-бірін оқытады, топпен бірігіп 
жұмыстанады, белгілі бір тақырыпты оқу үстінде қөзқарастарын өзгертеді, өз 
болжамдарына сыни көзқараспен қарауға үйренеді. Сол арқылы өз түсініктерін тереңдетіп, 
кеңейтеді. Құзырлы оқытудың маңызды факторы мұғалімнің оқушыға тақырыптың мəнін 
өз бетімен меңгеруін қамтамасыз ету болып табылады. Осылайша оқушы өзінің оқуы үшін 
жауапты болады. Оқушы мұндай жауапкершілікті көбіне сабақ беру барысында сезініп, 
қабылдайды. Оқушылардың білім білік дағдыларын қалыптастыратын əдіс тəсілдер көп 
болғанымен оның ішінен тиімдісін таңдап алу мұғалімнің шеберлігіне байланысты. 
Дəстүрлі білім беруде кеңінен жəне жаппай қолданылған репродуктивтік əдіс оқушының 
"дайын" білімдерді есінде сақтап, оны қатесіз айтып беруге үйретумен ғана шектеледі. Бірақ 
оқушының ақыл-ой белсенділігін дамытпайды. Бүгінгі таңда бұл əдісті қолдануға 
болмайды десек қате болмас. Оқушының танымдық іс - əрекетін дамытып, ақыл- ой 
жұмысын күшейтетін əдістердің бірі - эвристикалық əдіс. Бұл əдіс туралы Ю.К. Бабанский 
тамаша пікірлер айтқан. Диалогтік оқытуды ұйымдастырғанда осы əдісті қолдануға болады. 
Сонда біз екіжақты тиімді əдісті іске асырамыз. Мысалы диалогті оқушылардың іс-əрекетті 
ұйымдастыру, ынталандыру, бақылау əдістері арқылы жүзеге асырамыз. Ең көп 
қолданылатын əдістердің бірі - түсіндіру əдісі. Бұл əдіс жаңа тақырыпты түсіндіргенде жиі 
қолданылады. Дəстүрлі сабақтарда сабақтың бекіту кезінде оқушылар білімді дұрыс 
меңгермей қалған жағдайда жиі қолданылатын əдіс. Бұл əдістің де өзіндік ерекшеліктері 
бар, дегенмен бұл əдісті қолданғанда біз балаға дайын ақпаратты беріп қоюмен шектелеміз. 
Александер (2008) диалог түріндегі оқыту оқушыларды ынталандыруға жəне дамытуға зор 
үлес қосады деп санайды. Сондай ақ диалогтік оқыту туралы Бахтин(1981), Мерсер(2005), 
Велс(1999), Вуд(1998) өз еңбектерінде атап көрсеткен. Мерсер сыныпта талдау кезінде өз 
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сөзін дəйектеудің үш түрін атап көрсеткен. Олар: пікірталастық əңгіме, кумулятивтік əңгіме 
жəне зерттеушілік əңгіме. [4, 29,52-б]. Тағы да басқа біздерге белгілі оқытудың кеңінен 
қолданылатын кітаппен жұмыс əдісі, көрнекілік əдісі деген сияқты əдістер бар.Сыныпта 
топтық жұмыстарды жоғарыда айтылған əдіс - тəсілдерді қолдану арқылы орындатсақ 
оқушының өз бетімен жұмыстануға дағдыланатыны ақиқат. Білім үрдісі нəтижелі болу 
үшін оқушы сабақта өз бетімен жұмыстанып, зерделей білуі керек. Мұғалім сыныпта осы 
ахуалды  қалыптастыруы тиіс. Зерттеулерге сүйенсек, оқушы дəріс арқылы білімнің тек 5%-
ын, оқу арқылы 10%-ын, көру арқылы 20%-ын  , көрсетілім арқылы 30%-ын , талқылау 
арқылы 50%-ын , практика арқылы 70%-ын, ал өзара оқыту арқылы  90%-ын меңгереді екен. 
[4,б-77]. Таңдап алған тақырып құзырлы мұғалімнің алдына жеке оқушының 
мүмкіндіктерін жақсы түсіне білу жөнінде нақты міндеттер қойып отыр. Ұстаздардың пікірі 
мен қатысқан сабақтарды салыстырып, сараптап төмендегідей қорытынды шығарылды: 4 
"В" сыныбына сабақ беретін мұғалімдер өз сабақтарында RWCT əдістерін өте сирек 
қолданады. Мұғалім сабақта басты ұйымдастырушы ретінде оқушыларды өз нұсқауы 
бойынша жұмыстандырып, олардан тек теориялық дұрыс жауаптарын талап етеді. Яғни, 
бұл сыныпта оқушының өз ойын айтуға жағдай жасақталмаған. Сондықтан таңдап алынған 
тақырыптағы зерттеу нəтижесі осы сынып оқушыларының білім сапасына оң əсер етеді деп 
жоспарланды. Таңдалған тақырыпқа сай, 3 қадам тəжірибеге өзгерістерді енгізу үщін орта 
мерзімді жоспар бойынша тізбектелген 4 сабақ жоспарланды. Сaбaқтap топтaмaсында əpбip 
жетi модулді бip-бipiмен үйлесiм тaуып, ықпaлaдaстыpу міндет болaтын. Ең мaңыздысы 
осы қойылғaн мaқсaттapғa қол жеткiзуге бaғыттaлғaн нəтижеге негiзделуi кеpек. Əpбip 
модулдi оқытудa ықпaлдaстыpу жолындa құpылғaн жоспap бойыншa əp оқушы өз 
жұмысының нəтижесiн көpу үшiн, əp оқушыны нaзapдa ұстaу үшiн олapғa жaуaпкеpшiлiкке 
бaғыттaлғaн тaпсыpмaлap беpiлу кеpек. Пажарес: «оқыту стилін таңдау кезінде мұғалімнің 
білімділігінен гөрі, ұстанымға негізделген ой-тоқтамдарының ықпалы күштірек»- деп 
сендіреді. Өйткені оқыту үдерісінде қалыптасқан көзқарстар мұғалімнің сыныптағы барлық 
іс əрекеттеріне əсер етеді. Мұғалімнің сыныптағы іс-əрекеттеріне əдістемелік құралдар 
немесе оқулықтардан гөрі, пəннің қалай оқытылуы керектігі жөнінде əбден қалыптасқан 
пікірлері анағұрлым күштірек ықпал етеді [4, б-7]. Тapих пəнiнiң бaсты мaқсaты - 
оқушылapды сөйлету, ой-қиялын жетiлдipу, сыни пiкip қaлыптaстыpу болсa, əp сaбaқтa 
оқушылapды сыни ойлaуғa дaғдылaндыpу. Əр сабақтан соң, «Мен не ұтам?» жəне «Оқушы 
не ұтады?» деген   сұрақтарды естен шығармай , əр сабақ кезінде бағалау əдістерін 
қолданудағы оң нəтижелер мен кездескен кедергілерді саралай отырып,одан əрі жетілдіру 
үшін қайта жоспарланды. 4 – қадам іс- əрекеттегі зерттеу жүргізу үдерісіндегі шектеулер 
мен бұдан кейінгі іс - тəжірибеге жасайтын ықпалы.Əр сабақтың жетістігі мен кездескен 
кедергілерді талқылап, алдағы уақытта нені ескеру қажет екеніне рефлексивтік есеп 
жазылып, нəтижесінде оқушылардың жеке даму аймағын анықталып, тапсырмалар мен 
əдіс-тəсілдер өзгертілді. Қорытындысында əр түрлі деңгейдегі оқушылардың ауызша 
сабақтардағы белсенділіктері артты. Мысалы: Д есімді (А) деңгейдегі оқушының бойынан 
оң өзгерістер байқадым. Пəнге деген қызығушылығын, өз ойын қате болсада еркін айтуға 
тырысатынын, топтық жұмыста топ мүшелерімен біріге жұмыстанып жатқаны ерекше 
көзге түсті. Үй тапсырмасын үнемі орындап, тексертетін болды. Бұл өзгеріс оқушының 
басқа да пəндерден ашылуына көмектескенін сабаққа ену барысында байқалды. Пəн 
мұғалімдеріне оқушыны формативті бағалап, əр сабақта ынталандыру мақсатында 
жігерлендіріп отыру қажеттілігі ескертілді.Осы əдебиеттік оқу сабағынан таңдап алынған Е 
есімді (Б) деңгейдегі оқушының əдебиеттік оқу пəнінен де көтерілгенін оның сабаққа 
белсене қатысып, «5»-тік бағаларының көбеюінен көруге болады. Ал Е есімді (С) - 
деңгейдегі оқушының тақырыпқа қатысты, тақырыптан тыс қосымша ізденуінен, сабақта, 
сабақтан тыс уақыттарда сұрақтар қойып, сұрақтарының деңгейінен үнемі ізденіс үстінде 
жүргенін байқауға болады. 

5 қадам деректерді талдау, қорытындылау жəне оқытудағы келешек өзгерістерді 
жоспарлау. 4 «В» сыныбында жүргізілген іс-əрекеттегі зерттеудің нəтижесінде сабақтар 
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топтамасында «Тұлғаны танып біл», «Білім биржасы», математикалық есеп, ББҮ, INSERT 
картасымен жұмыс, РАФТ,«Автор орындығы», «Тв шоу», рөлдік ойын, сəйкестендіру, 
электронды оқулықпен жұмыс, картамен жұмыс, тарихи диктант, хронологиямен жұмыс 
т.б. əдістер сабақ бөлімдерінде ұтымды пайдаланылды. Оқушының мүмкіндіктері ескеріліп, 
əдіс-тəсілдер тиімді таңдалса, оқушылардың сыни тұрғыдан ойлауын топтық жұмыс 
арқылы дамытуға болатыны тəжірибе кезінде дəлелденді. Cабақтағы жұптық жəне топтық 
жұмыcтар оқушының cыни тұрғыдан ойлауының, өз-өзіне нақты баға бере алуының 
дамуына көмектеcеді, өз бетімен жұмыc іcтеуі мен жауапкершілігін дамытады, 
ынтымақтаcтыққа, өзгелермен cанаcа жұмыc іcтеуге үйретеді. Алдағы уақытта тəжірибені 
жетілдіріп, сыныптың білім сапасын арттыруда пəн иелерімен бірлесіп жұмыстану 
жалғасын табады. 4 «В» сыныбында жүргізілген «Оқушылардың сыни тұрғыдан ойлауын 
топтық жұмыс арқылы дамытуға бола ма?» тақырыбындағы іс-əрекеттегі зерттеу 
қорытындысында пəн мұғалімдеріне жеке оқушыларға қатысты ұсыныстар айтылды. 

4 «В»сыныбындағы іс-əрекеттегі зерттеу нəтижесін сыныптағы ауызша 
сабақтардағы білім сапасының көтерілуінен көруге болады. 

Осындай іс – əрекетті зерттеу жұмыстарын ұйымдастыруда мұғалім қоғамдағы 
болып жатқан , тез өзгеріп тұратын əлеуметтік – экономикалық, педагогикалық, ғылыми 
өзгерістерге тез төселгіш, жаңаша ойлау жүйесін меңгерген, жеке шығармашылық кəсіби 
түрде оқушылармен тез ортақ тіл таба алатын, педагогикалық үрдісте жүйелі 
бағыттармен жұмыс істей алатын, шəкіртінің жанына нұр кұятын ұстазды ғана бүгінгі 
күннің лайықты тұлғасы, яғни, «Жаңа формация мұғалімі» деуге болады.  

 
Пайдаланылған əдебиеттер: 

1. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы , 2007 
2. Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламасы. 
3. Қазақстан Республикасы жалпы білім беретін мектептері педагогтерінің 

біліктілігін арттыру курстарының  бағдарламасы.  Назарбаев Зияткерлік мектебі, Кембридж 
университеті. 2013 жыл. Мұғалімге арналған нұсқаулық І деңгей. 

4. Қазақстан Республикасы жалпы білім беретін мектептері педагогтерінің 
біліктілігін арттыру курстарының  бағдарламасы.  Назарбаев Зияткерлік мектебі, Кембридж 
университеті. 2014 жыл. Мұғалімге арналған нұсқаулық ІІ деңгей. 

 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ М. ЖУМАБАЕВА 

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ 
МАТЕМАТИКИ 

Исетова Багытжан Кабдулкапаровна 
 директор школы,  

учитель математики 
ГУ «Средняя школа № 5 имени Б. Момышулы  

отдела образования акимата г.Костаная» 
 

Аннотация 
Бұл мақалада жаңартылған білім беру мазмұны аясында математика сабақтарында 

М.Жұмабаевтың озық педагогикалық идеяларын қолдануы туралы айтылған. Мақаланың 
мақсаты М.Жұмабаевтың идеяларын негізігі білім беру барысында оқушылардың 
құзыреттіліктері мен ерекшеліктерін анықтау жəне сипаттау болып табылады.  

Аннотация 
В статье затрагивается тема использования передовых педагогических идей 

М.Жумабаева на уроках математики в условиях обновленного содержания образования. 
Целью статьи является выделение и описание характерных особенностей ключевых 
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