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Жылыжай жағдайында қиярдан жоғары сапалы өнім алу үшін барлық кешенді 
шараларды уақтылы жəне жоғары дəрежеде жүргізу қажет. Бақылаулар жүйелі түрде 
жүргізілуі тиіс. Алдағы уақытта алынған нəтижелерге сүйене отырып, ғылыми-иннова-
циялық жобалар құруға əдістемелік нұсқаулар құрылады. 

Көкөністердің талданып өткен жіктелуі мен барлық маңызы олардың  адамдар 
тіршілігінде орнын алмастыруға болмайтын дақылдар екенін көрсетеді. Бұл өз кезегінде 
оларды əлі де болса тереңірек зерттеулердің қажеттілігіне, олардың өндірісін кеңейту 
көкөніс шаруашылығының өзекті мəселелерінің бірі болып қала беретініне меңзейді.  
 

Əдебиеттер тізімі: 
1. Əрінов Қ.К., Қ.М. Мұсынов, А.Қ.Апушев, Н.А. Серекбаев, Н.А. Шестакова Н.А., 

Арыстағұлов С.С. Өсімдік шаруашылығы. –Алматы: «Дəуір», 2011. -Б.3-7. 
2. Щепетков Н.Г., Ысқақов М.Ə. Жеміс-көкөніс шаруашылығы. –Алматы:ЖШС РПБК 

«Дəуір», 2011. – 536 б. 
3. https://www.kaznaru.edu.kz/page/dissovet/dissovet_2015/diss-abzeitova.pdf 
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Cognitive activity and tasks of formative assessment in biology 

 
А.Қ. Жолдыбаева 
А.K. Zholdybayeva 

 
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті. Ақтөбе, Казахстан 
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Аннотация. Қазіргі білім берудің негізгі міндеті – білім алушылардың бойында шығармашылық 
ойлау қабілеті, шешім қабылдаудағы дербестік, бастамашылдық, өз бетінше ойлау, білім алу мен 
оны қолдану сияқты жеке қасиеттерді қалыптастыру. Білім адамның басында əуел бастан болмайды; 
ол оны өз өмірінің барысында, практикалық іс-əрекетінің нəтижесінде игереді.  Адамның жаңа 
білімдерді игеру процесі таным болып табылады. Өзектілігі: əрбір жеке тұлғаның шығармашы-
лықпен ойлауы, ынталылығы мен құштарлығы, дəстүрлі емес шешім қабылдау қабілеттері, кəсіби 
жол таңдау білігі, өмір бойы білім алуға даярлығы – оның ең басты функционалдық қасиеттері 
болып табылады. Жоғарыда аталған мəселелер таңдап алынған зерттеу тақырыбының теориялық 
жəне практикалық тұрғыдан өзектілігінің жоғары екеніне меңзейді. Мақсаты: Танымдық іс-əрекетті 
теориялық тұрғыдан қарастыра отырып, биологиядан қалыптастырушы бағалау тапсырмаларының  
мəнін анықтау. 
Түйінді сөздер: танымдық іс-əрекет, қалыптастырушы бағалау, білім беру, кретериальды бағалау. 
 
Аннотация. Основная задача современного образования – формирование у учащихся личностных 
качеств, таких как способность творчески мыслить, самостоятельность в принятии решений, 
инициативность, самостоятельное мышление, обучение и его применение. Знание не начинается с 
самого начала; он осваивает это в течение своей жизни, в результате практических действий. 
Процесс приобретения новых знаний называется познанием. Актуальность: креативность, 
солидарность и сплоченность каждой личности, нетрадиционные кабинеты принятия решений, 
умение выбирать профессиональный путь, готовность к обучению на протяжении всей жизни – вот 
главные ее функциональные качества. Вышеизложенные вопросы свидетельствуют о том, что 
выбранная тема исследования является теоретической и практической. Цель: выявить сущность 
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заданий формативного оценивания познавательной деятельности по теоретической постановке и 
биологии. 
Ключевые слова: познавательная деятельность, формирующая оценка, образование, критериальное 
оценивание. 
 
Abstract. The main task of modern education is the formation of students' personal qualities, such as the 
ability to think creatively, self-determination in decision-making, initiative, self-awareness, fitness and self-
discipline. Knowledge does not start at the beginning; he assimilates it during his life, as a result of 
practical actions. The process of acquiring new knowledge is called cognition. Relevance: creativity, 
solidarity and cohesion of each individual, unconventional decision-making rooms, the ability to choose a 
professional path, readiness for lifelong learning – these are her main functional qualities. The above 
questions indicate that the chosen research topic is theoretical and practical. Goal: to identify the essence of 
the tasks of formative assessment of cognitive activity in theoretical formulation and biology. 
Keywords: cognitive activity, formative assessment, education, criteria assessment. 
 

Мемлекетіміздің білім беру үдерісіне енген жаңартылған білім беру бағдарламасы – 
заман талабына сай келешек ұрпақтың сұранысын  қанағаттандыратын тың бағдарлама. 
Осыған байланысты ұстаздар алдында оқытудың əдіс-тəсілдерін үнемі жаңартып отыру 
жəне технологияларды меңгеру, оны тиімді қолдана білу міндеті тұр. 

Іс-əрекетке əртүрлі анықтамалар беріледі. Іс-əрекеттің философиялық анықтамасында 
ол «айналадағы дүниеге адамның ерекше адамгершілік түрдегі қарым-қатынасы» деп 
көрсетіледі [1, б. 120]. Қазақ совет энциклопедиясында: «Іс-əрекет – айналадағы дүниеге, 
қоршаған ортаға белсенді ықпал етіп, оны белгілі мақсатқа сай өзгертудің тек адамға ғана 
тəн формасы. Іс-əрекеттің мазмұны мен нəтижесі бүкіл адамзат қоғамының тарихи 
қалыптасуы мен дамуы арқасында жүзеге асып отырған. Табиғаттағы өзгерістер мен өрке-
ниет, материалдық игіліктер дүниесі адамзаттың бүкіл мəдениеті мен рухани қазынасы» – 
делінген [2, б. 63]. Педагогикалық энциклопедияда: «Іс-əрекет адамдардың қоғамдық-тарихи 
болмысының ерекше түрі, олардың табиғи жəне əлеуметтік шындықты бағытты түрде 
өзгертуі», – деп анықтама берілген. 

Елдің бəсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету үшін мектеп табалдырығынан бастап-ақ 
білім мен ғылымды ықпалдастырып, ғылыми ойлау қабілетін дамыту қажет. Бұл үшін 
биология пəнінің мазмұны мен құрылымы жəне сабақ өткізуге тиісті материалдарды сарап-
тап алуын тағайындаудан басқа,ең маңызды мəселелердің бірі оның əдістерін де орынды 
қолдана білу керек. Пəннен сабақ өткізу əдісін дұрыс таңдап, қолданбаған жағдайда əрбір 
ұстаз алдына қойған мақсатына жете алмайды. 

Танымдық  іс-əрекеттің қалыптасуы өздігінен тұйыққа тірелген автономиялық үрдіс 
емес. Ол – тек əлеуметтік орта қоршауымен, адамның өзіндік қызмет сипатымен ғана емес, 
жеке тұлғаның кəсіби іс-əрекеті, танымдық қажеттілігін оятуға ынталандыратын оқу жəне 
тəрбие үрдісі, жеке басының белсенділігімен, ұжымдылық  іс-əрекет рөлімен жəне оның 
ұстаған позициясымен үндесе жүргізілетін күрделі үрдіс [3, б. 168]. 

Оқушылардың танымдық  іс-əрекеті – жеке тұлғаның танымдық қызығушылығы мен 
қажетсінуін, белсенділігі мен ізденімпаздығын қамтитын танымдылық, еріктік, сезімталдық 
үдерістер мен мотивтер бірлігі нəтижесінде оқушылардың интеллектуалдық жеке 
қасиеттерін жəне біліктерін дамытатын оқу материалының мазмұны мен қажетті көлемін 
игеруді көздейтін жан-жақты оқу жұмысы. 

Танымдық іс-əрекетті ұйымдастыру жəне оны жетілдіру мəселесі төңірегінде жүргі-
зілген зерттеулерді талдай отырып, бұл мəселені өмірде шешудің түрлі жолдарын 
төмендегіше бөліп көрсетуге болады: 

– танымдық іс-əрекеттің дербестігін қалыптастыратын өзіндік жұмысты ұйымдастыру 
мен оқу міндеттерін іріктеп шешу арқылы. 
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– танымдық іс-əрекеттің тəсілдерін қалыптастыру.                         
– іс-əрекеттің бағдарланушылық негізінен құрайтын жалпылама білімдерді енгізу 

арқылы. 
– оқу іс-əрекетін өздігінше бақылауды дамыту [4, б. 23]. 
Оқушылардың оқу-танымдық іс-əрекеті табысты болу үшін жүйелік принципін 

басшылыққа алған қазақ санасының шамшырағы А.Байтұрсынов «Қазақша оқу жайлы» 
еңбегінде былай деген: «Əуелі бізге елді түзетуді бала оқыту ісін түзетуден бастау керек. 
Неге десек, болашақ та, билік те, халық та оқумен түзеледі» деген болатын. Ал Жүсіпбек 
Аймауытов «Ой жүйесі мұғалімді ойлау өнеріне үйретеді, шəкіртті ой дағдысына үйретеді, 
жаттықтырады. 

Жоғарыда аталған ғалым ойшылдар да оқу сапасына үлкен мəн бергенін көреміз. Олар 
оқу танымдық іс-əрекеті табыстылығына жетуде мынадай ерекшеліктерге назар аударған; 

- оқушыларды оқытуда оларға қажетті есту, көру, иіс, дəм, сезіну түйсіктеріне əсер 
етіп дамытуды; 

- білім алушылардың ойлауы мен есте сақтауын дамытуды дағдыландыруға; 
- үнемі жаттығулармен жаттығуға; 
- педагог-тəрбиеші балалар тапсырмаларды өздері орындауға үйретуге; 
- қоршаған ортаға жақсы көңіл-күй ахуал жағдаятын тудыру қажеттігін [5, б.76]. 
Дидактикадағы соңғы кездегі ең көп тараған əдістердің біpi К.Бабанский ұсынған əдіс, 

онда үлкен үш топ əдістерге бөлінеді: 
1. Оқу-танымдылық қызметін ынталандыру – дəлелдеу (мотив). 
2. Оқу-танымдылық үдерістің тиімділік қызметін бақылау жəне  өзіндік бакылау. 
3. Оқу-танымдылық іс-əрекетті ұйымдастыру жəне іске асыру қызметі [6, б. 54]. 
Биология пəнінде окушының оқу-танымдылық іс-əрекетін ұйымдастырда 

қолданылатын əдістер: 
 безендіру арқылы түсіндіру (иллюстративтік), (əңгіме, дəріс, түсіндіру, кітаппен 

жұмыс). 
 репродуктивті (алған білімін іс жүзінде пайдалану барысында қайталау арқылы 

түсіндіру). 
 материалды проблемалық мазмұндау (мұғалім бір проблеманы окушылардың 

алдына қойып, оны өзі шеше отырып, оқушылардың танымдық ойлау жолдарының 
тəсілдерін үйрету ). 

 эвристика немесе жартылай ізденушілік (оқушылар қойылған сұрақты немесе 
проблеманы өздері шешуге қатысады, бірақ оны толық шешуі қиынырақ болады, тек 
жартылай шешуге тырысады). 

 ізденімпаздық зерттеу арқылы (шығармашылық тұрғыдан ізденіп білім игеру). 
Оқу үдерісінің тиімділігін арттыру көп жағдайда оқу үдерісінде оқушылардың 

танымдық белсенділігін дамытатын, оқу үдерісінің қарқынын арттыратын оқыту 
нысандары мен əдістерін пайдалануға байланысты.  

Жаратылыстану мен биологияны оқытуда оқытуды ұйымдастырудың төмендегідей 
түрлері кең тараған: сабақ, семинар, конференция, дəріс, практикум, экскурсия, факуль-
тативтік сабақтар жəне əңгіме, сұхбат, кітаппен жұмыс, бақылау, эксперимент, микроскоп-
пен жұмыс, экрандық құралдарды қарау, тəжірибелік жұмыс сияқты əдістер. Сонымен 
қатар, оқыту əдістері модельдеу, ой үлгілерін құру, математикалық модельдеу деген 
əдістермен толықтыруға болады. 

Қорыта айтатын болсақ, танымдық іс-əрекетте белсенділік пен танымдылық, ізденім-
паздылық диалектикалық тұрғыда өзара байланысты жəне оқу танымдық үрдісінде бірге 
деп тұжырым жасауға болады.  
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Танымдық іс-əрекетті тұрақты қажетсіну, ізденімпаздық жəне оны жоспарлап, 
ұйымдастыру нəтижесін көру студенттің танымдық қанағаттану сезімін тудырады. Мұндай 
нəтиже студентті жаңа танымдық əрекетке, белсенділік пен ізденіске, істі меңгеріп білуге, 
тəжірибе жинақтауға дағдыландырады. 

Болашақ мамандардың танымдық іс-əрекеттегі біліктіліктің сапалық деңгейі оның 
дербестігін анықтайды, бұл ақыл-ой дамуының жоғары деңгейіне жəне студенттің ой-
танымдық дербестік арналарының даму ерекшеліктеріне тікелей байланыстылығын атап 
көрсетуге болады. 
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Аңдатпа. Бүгінгі таңда білім беру жүйесі түбегейлі жаңаша ойлауға негізделген іргелі реформалар 
кезеңіне қадам басты. Білім беру жүйесінде жасалып жатқан реформалар барлық деңгейлердегі 
білім мазмұнын жаңартуға жəне өсудің тұрақты даму кезеңіне өтуге бағытталған. Осыған 
байланысты жалпы орта білім берудің барлық пəндері бойынша жаңартылған мазмұндағы оқу 
бағдарламалары əзірленді. Жаңартылған мазмұндағы оқу бағдарламалары – бүгінгі күннің талабына 
сай болашақ ұрпақтың сұранысын қанағаттандыратын тың бағдарлама. Алғаш рет оқу жоспары 
белгілі бір білім беру материалын беруге емес, күтілетін нəтижелер жүйесіне бағытталғалып отыр. 
Түйінді сөздер: гипотеза, таным, үдеріс, коммуникативтік, эксперимент, іс-əрекет, инновация. 
 
Аннотация. Сегодня система образования вступила в период кардинальных реформ, основанных 
на кардинально новом мышлении. Реформы в системе образования направлены на обновление 
содержания образования всех уровней и переход к периоду устойчивого развития. В связи с этим 
разработаны обновленные учебные планы по всем предметам общего среднего образования. 
Обновленные учебные планы – это новые программы, отвечающие потребностям сегодняшнего 
поколения. Впервые учебная программа ориентирована на систему ожидаемых результатов, а не на 
предоставление конкретного учебного материала. 
Ключевые слова: гипотеза, познание, процесс, коммуникативный, эксперимент, действие, 
инновация. 


