
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
«Оқулық» Республикалық ғылыми-практикалық орталығы

Бастауыш білім берудің МЖМБС-да оқыту 
мақсаттарының жүйесі және оны оқулық 

мазмұнында іске асыру

Асима Рысқұлбекова, п.ғ.к. 

«Педагогикалық шеберлік орталығы»

Алматы қ. филиалының аға менеджері



Оқулық – халықтың жанына 
қабысатын,
соқыр еліктеу ауруынан таза болуы 
тиіс. 

Ахмет Байтұрсынұлы



Оқу әдебиетін жазудың өзектілігі: 

«Оқулық – ұлтты қалыптастырушы феномен»
Француз педагогі А.Шоппе.

Оқулық нақтылы пән аясындағы оқыту үдерісін
қамтамасыз ететін коммуникативті, ақпараттық,
танымдық және дамытушы қызметтер атқарады.

Жақсы оқулық ортан қол мұғалімді жақсы
мұғалім деңгейіне көтереді.



Оқулықтың МЖМБС, ҮОБ  
сәйкестігі

Оқулық мазмұны мен құрылымы МЖМБС анықталған мақсат-
міндеттерге, базалық құндылықтарға негізделген болуы

Оқу материалының көлемі ҮОБ  ұзақ мерзімді
жоспарға және сағат санына сәйкестігі

Оқулық мазмұны мен логикасы пәнінің мақсат-
міндеттеріне, ортақ тақырыпқа негізделіп
құрылымдалуы



Білім беру жүйесіндегі өзгерістердің салдарынан
оқушыларға қойылатын талаптар да қарқынды өзгеруде.
Өткен кезеңдегі білім беру адамдарды белгілі бір нәрсеге
үйрету болатын.

Ал, бүгінгі күнгі білім берудің мәні – күрделі,
тұрақсыз, болашағы бұлыңғыр әлемде өз жолын табу үшін
тұлғаның бойында ішкі сенімділігі мен алға нақты мақсат
қою дағдысын дамытуға көмектесу.

АНДРЕАС ШЕЙЛЕР (ANDREAS SCHLEICHER), 

Экономикалық ынтымақсатықты дамыту ұйымының (ЭЫДҰ)

білім беру мен дағдыларды дамыту жөніндегі директоры.  



VUCA және құндылықтар

VUCA  акроним:

Volatile – өзгермелі, құбылмалы 

Uncertain – белгісіз, анық емес

Complex – күрделі, 

Ambiguous – қайшылықты.

• Жұмыс берушілер болашақ 
жұмыскерлерінен әмбебаптықты 
күтеді.

•

• Бұл білімі мол, түсінігі терең, 
құзыретті «Т-тәрізді адам» 
бейнесінде сипатталады.

Т – тәрізді адам



Мәселелерді 
кешенді және 
көпдеңгейлі 
түрде шешу

Сын 
тұрғысынан

ойлау

Кең
мағынадағы

шығармашыл
ық

Адамдармен
қарым-қатынас

және топта
жұмыс жасай

алу

Эмоционалды
қ интеллект

Өз ойын
қалыптастыру
және шешім

қабылдау

Жүйелі ойлау Когнитивті икемділік
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Көптілділік пен 

көпмәдениеттілік

Адамгершілік және

жалпы ұлттық

құндылықтар

АКТ дағдыларын

меңгеру

Жаһандық

хабардарлық

Терең

(тұжырымдамалық)

білім

Физикалық және

психологиялық даму

Мектеп түлегі қандай білім, дағдылар, қатынастар мен құндылықтарды дамыту керек?

Global Competency for an Inclusive World. OECD, 2016 материалдары бойынша. https://www.oecd.org/education/Global-competency-for-

an-inclusive-world.pdf

https://www.oecd.org/education/Global-competency-for-an-inclusive-world.pdf


БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ҮШ 

НЕГІЗІ:  

Білім берудің жаңартылған мазмұны

Қазақ, орыс, ағылшын

тілдерін оқыту

Сөйлеу әрекетінің айтылым, 

тыңдалым, оқылым және жазылым

түрлерін дамытуға бағытталған 

деңгейлік бағдарламалар арқылы 

тілдерді оқытуды ұйымдастыру.

IT дағдыларын дамыту

заманауи программалау тілдерін

меңгеру
өзінің жеке программалық

өнімдерін әзірлеу

әртүрлі пәндерде IT 

дағдыларын қолдану

робототехника

Жобалық және зерттеу жұмыстарын

орындау:
Әр пәннен алған білімдерін кіріктіру және 

зерттеу ұйымдастыру, жобалар жасау

Сабақтан тыс жұмыстар:

Білім беру бағдарламасын толықтыруға және балаларды

дамытуға бағытталған. Ата-аналар мен жергілікті

қауымды оқу-тәрбие үдерісіне, ал оқушыларды қоғамдық

пайдалы жұмыстарға тартуды көздейді.

Ғылымды 

технология, инженерия, көркем 

ойлау, ұжымдық шығармашылық 

және кәсіпкерлік аясында 

кіріктіру.
Қазіргі замандағы қарқынды өзгерістер

технологиялардың кеңінен таралуына

байланысты. Сондықтан еңбек

нарығында бәсекеге қабілетті болу 

және технологияларды тиімді әрі дұрыс

қолдану үшін оқушылардың

дағдыларды меңгеруі маңызды.

STEАM оқыту

+
Оқылым мен жазылым дағдылары

Математикалық сауаттылық

Жаратылыстану-ғылыми білім

АКТ сауаттылық

Мәдени және азаматтық сауаттылық

Қаржылық сауаттылық

НЕГІЗГІ ДАҒДЫЛАР



−білімге бағытталған білім
беру моделі; 

− «Нені оқытамыз?» сұрағы
аясында өрбуі;

- оқу пәндері және ББД 
белгіленуі

−нәтижеге бағытталған білім
беру моделі; 

− құндылықтарға
бағдарлануы;

- «Не үшін оқимын?» сұрағы
аясында өрбуі;

- күтілетін нәтиженің кең
ауқымды дағдылар болуы

2012

2015
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МЖМБББС



Білім берудің мақсаты: кең ауқымды дағдылардың негіздерін меңгерген

оқушы тұлғасының үйлесімді қалыптасып дамуына қолайлы білім беру

ортасын құру

Білімді функционалдықпен және шығармашылықпен қолдану

Сын тұрғысынан ойлау

Зерттеу жұмысын жүргізу

Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану

Коммуникативті қарым-қатынас тәсілдерін, оның ішінде тілдік
дағдыларды пайдалану

Топпен және жеке жұмыс жасай білу
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Жаңартылған оқу бағдарламаларының ерекшеліктері

- Пән мазмұнының  спиралді 
қағидатпен берілуі

- оқытудың тәрбиелік әлеуетін
арттыру, оқушының
адамгершілік-рухани
қасиеттерін қалыптастыру;

- Блум таксономиясы бойынша 
оқу мақсаттарының 
иерархиясы; 

- білім беру деңгейлері 
аралығында пән бойынша 
сабақтастықты ескеруге 
мүмкіндік беретін толық оқу 
курсы бойынша педагогикалық 
мақсат қою;

- бір білім беру аясындағы және 
пәнаралық байланыстарды 
жүзеге асыру мақсатында 
«ортақ тақырыптардың»  
берілуі

- бөлімдердің мазмұны мен 
ұсынылған тақырыптардың 
уақыт талабына сәйкес келуі, 
әлеуметтік дағдыларды 
қалыптастыруға назар 
аударылуы;

- оқу үдерісін ұзақ мерзімді, 
орта мерзімді және қысқа 
мерзімді жоспарлар арқылы 
ұйымдастыру;

- оқытудағы жүйелі-әрекеттік 
ұстаным (оқушының білім алу 
үдерісіне белсенді қатысу)
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ТЫҢДАЛЫМ

АЙТЫЛЫМОҚЫЛЫМ

ЖАЗЫЛЫМ
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Коммуникативті оқыту ұстанымы: 
тілдік дағдыларды дамыту

… бала әуелі тәжірибеге талпынып, нәрсемен танысып, сонан кейін сол нәрсе

туралы сөйлесін, тыңдасын, жазсын, оқысын, тілге үйренсін.

Ж. Аймауытов



Спиральді оқу бағдарламасы

Тақырыптар әртүрлі деңгейлерде

қайталанады, кейде бір тоқсан

аясында, кейде әр тоқсанда;

Тақырыптар әрбір келесі деңгейде

алдыңғыға қарағанда анағұрлым

күрделі әрі тереңдетіліп оқытылуы тиіс;

Деңгей жоғарылаған сайын,

тақырыптың күрделілігі артып отыруы

керек.



Спиральді білім беру бағдарламасының басымдықтары:

➢ оқушыларды межеленген оқу мақсаттарына қол жеткізу 

үшін бұрын алған білімдерін қолдануға жетелеу 

ұсынылады;

➢ жаңа білім алдыңғы біліммен тығыз байланысты және 

бұған дейін алынған ақпарат тұрғысынан қарастырылады;

➢ әрбір қайталап оқыған сайын тақырыптың немесе пәннің 

күрделілігі арта түседі;

➢ спиральді білім беру бағдарламасы қарапайым идеялардан 

анағұрлым күрделі идеяларға қисынды жолмен ауысуға 

мүмкіндік береді. 



СПИРАЛЬДІ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Жәй сөйлемдерді құрастыру

Таныс әріптерді пайдаланып, 
сөздерді жазу

Қарапайым әңгімелер құрастыру (2 
немесе 3 сөйлем)

Баяндайтын немесе сипаттап беретін 
мәтіндерге арналған сөздерді жазу/таңдау

Тақырып бойынша әңгімелер жазу үшін 
сөздерді жазу/таңдау, мәтінді тарауларға бөлу

Сөйлеу стилінде және баяндайтын/сипаттайтын 
мәтіндерді құрастыру, сәйкесінше жеке пікір жазу 

(смс, эл.пошта, хабарландыру, блогтар)

Публицистикалық стилде дәлелді мәтін қүрастыру, сипаттап 
беретін мәтінді ғылыми стилде құрастыру, ресми стилде мәтінді, 

баяндайтын мәтіндерді, сипаттауды әдеби тілде жазу 

Баяндайтын/сипаттайтын мәтіндерді әдеби стильде, дәлелді 
публицистикалық стильде, ресми стильде құрастыру

Публицистикалық стилде мәтінді құрастыру (сипаттама, мәселені 
тұспалдайтын мақала, оқиғаның репортажы, шағын мақалалар, 
сұхбат, шолу, көрген фильмге шолу, кітаптарды, пьесаларды оқу) 

сендіру элементтері бар сипаттайтын мәтін

Қарым-қатынастың мақсаттары мен жағдайына байланысты тақырыптарға 
әр түрлі стиль мен түрдегі мәтіндерді құрастыру 

Тақырып, мақсат, сұрақтары мен қатынас жағдайына сәйкес әр түрлі стиль мен 
түрдегі мәтіндерді құрастыру; лингвистикалық және жанрлық ерекшеліктерін 

бақылау



Сыныптар бойынша пәнішілік және пәнаралық байланыс



Оқулықтың кіріктіруші қызметі

Пәнішілік және пәнаралық байланыстың болуын, сонымен қатар
оқушылардың әртүрлі ақпарат көздерінен, әртүрлілігі іс-әрекет негізінде
алған білімінің тұтастығын жүзеге асыруды көздейді.

Оқушыларға аралас ғылымдардан, басқа да білім беру көздерінен
қосымша ақпарат алуға көмектеседі.

Пәнаралық және пәнішілік байланыстың болуын, әр түрлі қызмет
түрлерінде алған білімін игерудің тұтастығын жүзеге асыруды көздейді.



Оқулық жазуда ескеретін  мазмұндық, әдістемелік және 
тұтастық принциптер:

пәнді оқып-үйренудің бағдарламада тұжырымдалған жалпы мақсат-
міндеттерінің көрініс табуы

оқу материалдарының тәрбиелік тұрғыдан терең баяндалуы

ғылымның практикамен байланысын көрсететін материалдардың
берілуі

оқу материалын баяндаудың бірізділігі

сабақты сапалы өткізуге қажетті материалдардың толық берілуі



Оқулықтың дидактикалық кешені келесі принциптерге 
негізделеді:

Ғылымилық

Қол 
жетімділік

Саналылық Белсенділік

Теория мен 
практиканың 
байланысы

Жүйелілік Бірізділік

Сабақтастық

Көрнекілік



Оқулықтың дидактикалық аппараты

Қызығушылықты
ояту

Алдыңғы білімді
еске түсіру, бекіту

Ой қозғау, оқу
мақсатына

бағытталған ширату
тапсырмалары

Жаңа білімді 
белсенді оқу 
әрекеттері 

(Ж,ТЖ,ЖЖ) арқылы 
меңгеру

Алған білімді өмірде 
қолдануға арналған 

сұрақтар мен 
тапсырмалар

Сыни ойлау, зерттеу, 
шығармашылық 

қабілетті дамытуға 
арналған тапсырмалар

Қорытынды 
жасау, рефлексия 

сұрақтары, 
тапсырмалары

Қосымша іздену 
және үй 

тапсырмасы



Оқу мақсаттарына қол жеткізуге арналған тақырып 
құрылымы мен тапсырмалар













Пәнішілік 
байланыс





Пәнаралық байланыс, 

Уақытты тиімді 

жоспарлау



Мәтіннің 

мазмұнын талдау

Жинақтау



Саралауға арналған тапсырмалар







Математикалық модельдеуге арналған тапсырма



Зейін қойып тыңдағандарыңызға алғыс 
айтамыз!!!


