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ЗЕРТТЕУШІЛІК ƏҢГІМЕ МАТЕМАТИКА САБАҚТАРЫНДА 
ОҚУШЫЛАРДЫҢ КОММУНИКАТИВТІК ДАҒДЫЛАРЫН ДАМЫТУ  

ТƏСІЛІ РЕТІНДЕ 
 

Карбаев Тулеген Джумабекович, 
«ПШО» ЖМ Қостанай қ. Филиалының 

тренері, Қостанай қаласы 
 

Аннотация 
Көптеген мұғалімдер бойынша математика сабақтарында оқушылардың коммуникация 

дағдылары төмен деген пікірлерін білдіреді. Мақалада осы мəселені шешу жолдарының бірі 
ретінде зерттеушілік əңгіменің коммуникация дағдыларын дамытуға əсерін бақылау бойынша 
өткізілген зерттеу нəтижелері берілген. 

Аннотация 
Многие учителя высказывают мнение о том, что у учащихся слабо развиты навыки 

коммуникации на уроках математики. В статье приведены результаты исследования влияния 
исследовательской беседы на развитие коммуникативных навыков как одного из путей решения 
данной проблемы  

Аbstract 
Many teachers express the opinion that students have poorly developed communication skills in 

mathematics lessons. The article presents the results of a study of the influence of an exploratory talk 
on the development of communication skills as one of the ways to solve this problem. 

 
Түйінді сөздер: зерттеушілік əңгіме, математика, сабақ, коммуникация.. 
Ключевые слова: исследовательская беседа, математика, урок, коммуникация. 
Keywords: exploratory talk, mathematics, lesson, communication.  

 
Математиканың мектепте оқытылатын басқа пəндерден басты айырмашылығы 

болып қоршаған ортаны құрайтын заттарды емес, ол заттарға тəн сандық қатынастарды 
жəне кеңістіктік пішіндерді зерттейді. Математика пəнінің мұғалімдерінің алдында 
оқушылардың санасындағы бұл пəннің өмір мен күнделікті тəжірибеден алшақтығы, 
формалдығы туралы ойларын өзгерту деген күрделі мəселе тұр. Алайда, математика 
пəнінің мұғалімдері оқушыларды тəрбиелеу үдерісінде математикалық сауаттылықтың 
бір компоненті болып табылатын «аргументтерді келтіру дағдысына» көңіл аударады. 
Математиканы оқи отырып, оқушылар өз өмірлерінде алғашқы рет жауаптарын толық 
түсіндіру жəне дəлелдеу талаптарымен кездеседі. Алғашқы кезеңде бұл талап 
оқушыларды таң қалдырады, қорқытады, қажет емес деп көрінеді. Бірақ уақыт өте келе 
олар оған де үйренеді. Біз үшін ең бастысы болып – оқушылардың бір-бірінің 
жауаптарын сыни қабылдауға үйрету. Яғни, сыныптың немесе топта жұмыс жасағанда 



267 
 

есептерді шешу кезінде дəлелді сөйлеу кезінде, басқа оқушылар мүмкін сұрақтарын 
ойлап отырып, оларды қоя алулары керек. Ал ондай сұрақтарға толық жауап берген 
оқушы өзінің жеңісін сезініп, одан əрі жұмыс жасауға ынтасы арта бастайды. Сонымен 
қатар, ол оқушы өзінің жеңіске логикалық аргументация көмегімен жеткенін де түсіне 
бастайды. Бірақ осындай жеңіске жету үшін оқушыға сөйлеуге машықтану керек. Ондай 
дайындық білім алушыға өз ойын логикалық жəне дəйекті түрде жеткізуге үйретеді. 

Осы іс-əрекеттегі зерттеуді бастауға мұғалімдердің математика сабақтарында 
оқушылардың сөйлеу дағдылары дамымағаны туралы сөздері алғышарт болды. Мысалы, 
мұғалімдер келесі пікірлерді білдірді: «Оқушылар математика сабақтарында өз ойларын 
жеткізе алмайды», «Тақтаға шыққанда есептерді үндемей шығарады», «Есептің шартын 
ауызша айтқанда түсінбей қалады, өрнектерді жазып ала алмайды». Сонымен қатар, 
оқушылардың сөйлеу дағдыларына жаңартылған білім мазмұнының бағдарламаларында 
да талаптары бар. Олар «Математика», «Алгебра» жəне «Геометрия» пəндерін 
оқытудағы тілдік мақсаттар бөлімінде жазылған: Əр пəннің өзінің жеке сөйлеу стилі 
бар, оны нақты пəннің «академиялық тілі» деп атауға болады. 

Осының бəрін ескере отырып, мектеп мұғалімдерімен келісе отырып, алдымызға 
келесі мақсатты қойдық: Мұғалімдерге математика сабақтарында оқушылардың 
коммуникативтік дағдыларын дамыту үшін зерттеушілік əңгімені ұйымдастыру 
жолдарын анықтауда қолдау көрсету. 

Осы мақсатқа қол жеткізген кезде мұғалімдер оқушылардың сөйлеу дағдыларын 
дамыта алады деп сенеміз. Бұның нəтижесінде оқушылар өздерінің ойларын дұрыс, 
дəйекті сөйлей алуға, өзінің пікірін дəлелдей алуға, ересектермен жəне құрдастарымен 
қарым-қатынасқа түсуге үйренеді. 

Мектеп мұғалімдерімен жұмыс келесі алгоритм бойынша өтті:  
 

 
 

Алғашқы кезеңде жұмыс тəртібі мен рəсімдері туралы келісімге қол жеткізілді 
жəне болашақ зерттеу гипотезасы анықталды. Сонымен қатар теориялық 
материалдарымен танысу өтті. Мысалы «Зерттеушілік əңгіме» анықтамасымен 
таныстық: «Зерттеушілік əңгіме – мұғалімдердің оқушыларды əңгімеге тарту кезінде 
дамыту қажет болып табылатын əңгіменің түрі. Зерттеушілік əңгіме барысында 
оқушылар өз сыныптастарымен шағын топтарда жұмыс істейді. Оларда ортақ проблема 
болады, бұл мəселе бойынша бірлескен түсінік қалыптастырады; идеялармен пікір 
алмасып, бір-бірінің идеяларын талқылайды, баға береді; ұжымдық білім мен түсінікті 
қалыптастырады. Басқаша айтқанда, оқушылар бірге ойланады. Оқушылар зерттеушілік 
əңгімеге тартылғанда, өз ойларын дауыстап айтады; болжамдар ұсынып, талқылайды. 
Талқылау кезінде олар «мүмкін», «егер», «бəлкім» деген сияқты сөздерді қолданып, өз 
идеясын дəлелдеу үшін «сондықтан» деген сөзді пайдаланып, топ тарапынан қолдау 
қажет болғанда «Солай емес пе?» деген сұраққа сүйенеді.» [1] 

Сонымен қатар мұғалімдермен бірге «Коммуникация» ұғымы мен оның түрлері 
туралы түсініктер зерттеуге қатысушылардың барлығы да бірдей түсінетініне көз 

Алғашқы келісім

Диагностика

Жоспарлау

Сабақты өткізу

Талдау, қорытынды жасау
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жеткізілді. Осының нəтижесінде коммуникация дағдыларының төрт түрін ажыратады 
деген тұжырым негізге алынды: 

› өзінің ойын ауызша мəтін түрінде нақты, ықшам, бұрмалаусыз рəсімдей алу 
дағдысы; 

› өзінің ойларын жазбаша мəтін түрінде рəсімдей алу дағдысы; 
› тыңдай алу, мəнін түсіне алу жəне сұрақ қоя алу дағдысы; 
› өздігінен əдебиетті зерттей алу дағдысы (түсінікпен оқи алу). [2] 
 
Бұл ортақ шешім негізінде келесі гипотеза тұжырымдалды: «Зерттеушілік əңгіме 

түріндегі диалогты ұйымдастыру арқылы математика сабақтарында оқушылардың төрт 
коммуникация дағдыларын дамыту» (Сурет 1) 

 

 
Сурет 1. Математика сабақтарында Зерттеушілік əңгіме түріндегі диалогты 

ұйымдастыру жолы. 
Келесі қадамда оқушылардың коммуникация деңгейін анықтау үшін келесі 

сауалнама көмегімен анонимді диагностика өткізілді: 
Құрметті оқушылар! 
Сауалнаманың келесі сұрақтарына жауап беріп, өздеріңнің топта атқаратын 

жұмыстарыңды бағалаңдар 
Талдау үшін келесі шəкілді қолданыңдар 
5 - əрдайым, 
4 – жиі, 
3- кейде, 
2 - сирек, 
1 - жоқ. 
Таңдаған жауаптарыңды дөңгелетіп қойыңдар 
Кесте 1 Оқушылардың коммуникативтілік дағдыларын анықтауға 

арналған сауалнаманың түрі 
ном
ер Сұрақтар өзін-өзі бағалау 

1 

Келесі жағдайларда өзіңізді жайлы 
сезінесіңдер ме?   
таныс топта жұмыс істегенде 
таныс емес топта жұмыс істегенде 

2 Тапсырма орындағанда топта жұмыс 
істеу ұнайды ма? 

3 Топта пікіріңді қаншалықты жиі 
тыңдайды? 

Зерттеушілік әңгімені 
ұйымдастыру 
дағдысы

өзінің ойын ауызша
мәтін түрінде нақты, 
ықшам, бұрмалаусыз
рәсімдей алу
дағдысы

өзінің ойларын
жазбаша мәтін
түрінде рәсімдей алу
дағдысы

тыңдай алу, мәнін
түсіне алу және сұрақ
қоя алу дағдысы

өздігінен әдебиетті
зерттей алу дағдысы
(түсінікпен оқи алу)
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4 Топтың басқа мүшелерінің пікірін 
қаншалықты жиі тыңдайсын? 

5 Ұжымдық талқылау барысында өз 
пікіріңді өзгерте аласың ба? 

6 Басқа балаларға сенімен бірге топта 
жұмыс істеу ұнайды ма? 

7 
Бірлескен жұмыс барысында 
туындайтын кекілжің (конфликт) 
жағдайларды баса аласың ба? 

8 Тотық жұмысты қорғауға қаншалықты 
жиі қатысасың? 

9 Бірлескен жұмыстың соңғы мақсатын 
қаншалықты нақты түсінесің? 

10 
Топтың бірлескен мақсатына 
барысында өзіңнің рөліңді, міндетіңді 
əрдайым анықтай аласың ба? 

11 Топтық тапсырманың өзіңе қатысты 
бөлігін əрдайым сапалы орындайсың ба? 

12 
Жалпы тапсырманың өзіңе қатысты 
бөлігін əрдайым өзің орындауға 
тырысасың ба? 

13 
Өз командаңның соңғы нəтижесіне 
жетуге əрдайым қызығушылық 
білдіресің бе? 

14 Команданың жалпы нəтижесі үшін 
жауапкершілікті сезінесің бе? 

15 Команданың басқа мүшелерін оқытуда 
қаншалықты жиі көмектесесің? 

16 Топтың басқа мүшелерінен 
қаншалықты жиі қолдау, көмек аласың? 

Сауалнама сұрақтарын келесі бағыттарды анықтауға мүмкіндік береді 
 Ұжымдық тапсырманы орындау үшін əрбір қатысушының жауапкершілік 

дəрежесін – № 8, 11, 13, 14 сұрақтар; 
 Топ мүшелерінің қарым-қатынасының дəрежесін – № 3, 4, 5, 15, 16 сұрақтар; 
 Психологиялық жайлылық дəрежесін - № 1а, 1б, 6, 7 сұрақтар; 
 Ұжымдық жұмысқа тартылу дəрежесін - № 2, 9, 10, 12 сұрақтар. 

Сауалнама қорытындысы бойынша оқушылардың математика сабақтарындағы 
коммуникация деңгейі төмен екендігі тағы да расталды. Осы деректер зерттеудің 
бастапқы индикторы ретінде қолданылды.  

Үшінші қезеңде болашақ сабақтар жоспарланды. Осы кезде тренердің рөлі – 
мұғалімдерге коуч болу болып табылды. Осы позициядан мұғалімдерге көмек 
көрсетудің бір жолы ретінде сұрақтар қою болып табылады. Коуч позициясынан 
мұғалімдердің рефлексиясын дамытуға бағытталған жені ең жиі қойылған сұрақтар: «Сіз 
бұл туралы не білесіз?», «Оны қолдану тəжірибеңіз қандай?», «Оны тағы қандай 
жағдайларда қолдануға болады?», «Қандай қорытынды жасадыңыз?», «Келешекте 
оны қалай жүзеге асыра аласыз?». Осы сұрақтар көмегімен, мұғалімдердің берген кері 
байланыстары бойынша, өткен тəжірибесіне сүйне отырып, жаңа қорытындылар жасауға 
мүмкіндік берілді. Сабақтарды жоспарлау барысында коммуникацияның төрт дағдысын 
дамытатын тапсырмалар құрастырылды. Төмендегі кестеде олардың мысалдары 
келтірілген: 
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Кесте 2 Коммуникация дағдыларын дамытуға бағытталған тапсырмалары бар 
жоспарлардың үзінділері 

Өзінің ойын ауызша мəтін түрінде 
нақты, ықшам, бұрмалаусыз рəсімдей алу 
дағдысы; 

Өзінің ойларын жазбаша мəтін 
түрінде рəсімдей алу дағдысы; 

 

 
 

Тыңдай алу, мəнін түсіне алу жəне 
сұрақ қоя алу дағдысы; 

Өздігінен əдебиетті зерттей алу 
дағдысы (түсінікпен оқи алу). 

 

 

 
 

Төртінші кезеңде жоспарланған сабақтар өткізілді жəне əрбір сабақ бақыланды. 
Бақылау кезінде оқушылардың ата-аналарының келісімі бойынша фото жəне бейне 
түсірілім жүргізілді. Сабақтан кейін оқушылардан кері байланыс алынды. Яғни, зерттеу 
барысы туралы сандық жəне сапалық деректер жинақталды. 

Бесінші кезеңде өткен сабақтардың нəтижелері талдаудан өткізілді. Алынған 
деректерді талдау нəтижесінде зерттеу тобының мүшелері өткізілген іс-шаралар күтілген 
нəтижеге қол жеткізуге мүмкіндік берді деген қорытындыға келді. Оқушылардың 
пікірлері бойынша де осы зерттеу шеңберінде өткен сабақтардың мазмұнын толығырақ 
ұққандары аталды. Сонымен, топ мүшелері зерттеу гипотезасы ақиқат болды деген 
қорытындыға келді. Яғни, зерттеушілік əңгіме арқылы оқушылардың бойында 
коммуникацияның төрт дағдысын дамыту – тиімді жолдардың бірі. 
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