
Жаңартылған мазмұндағы оқу
бағдарламасы мен оқулықтар шеңберінде

білім алушылардың функционалдық
сауаттылығын дамыту

Қаратабанов Руслан Әділханұлы, 

Л.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 
университетінің докторанты,

"География" пәні бағдарламасын және 
оқулықтарын әзірлеуші ұжымдар
мүшесі



21 ғасырдың сын-тегіреуіндері
мен трендтері
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Қоғамның

жаһандануы

Адам 

ресурстарының

мобильділігі

АКТ 

саласындағы

орасан зор

өзгерістер

Қолжетімді алуан

түрлі ақпаратты

тұтыну (Интернет)

БАҚ пен 

технологиялар

дың ұдайы

ықпалы

Білім мен 

ғылымдағы

инновациялар



VUCA ӘЛЕМІ

Volatility Құбылмалы

Uncertainty Белгісіз

Complexity Күрделі

Ambiguity Түсініксіз



Болашақтың бейнесін анықтайтын өзгерістер
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Технологиялық өзгерістер

Қоршаған ортаның өзгеруі

Теңсіздік

Демографиялық өзгерістер

Бейбітшілік пен қауіпсіздік

Индустриялық өзгерістер

Миграция

Отбасы институтының өзгеруі

Жаһандану

• тұрақсыз
• бұлыңғыр
• күрделі
• даулы

болашақ



ЖОЙЫЛЫП БАРА ЖАТҚАН КӘСІПТЕР

• Смета жасаушы

• Стенографист

• Копирайтер

• Корректор

• Турагент

• Кітапханашы

• Риэлтор

• Мемлекеттік
қызметкер

• Банк қызметкері

• Қағаз

басылымдарының
журналистері

• Бұрғылаушы

• Кондуктор

• Пошташы

• Вахтер.

• Сатушы

• Кассир

Жыл сайын 
бірнеше кәсіптер 
жойылып тұрады



БОЛАШАҚТЫҢ КӘСІПТЕРІ

• IT Medic

• биоэтик;

• генетикалық кеңесші;

• құрылыстағы эко-талдаушы;

• Энергияны үнемдейтін үйлердің
сәулетшісі;

• авиациялық конструктор;

• шығармашылық жаттықтырушы

• аумақтың сәулетшісі;

• ойын жаттығушысы;

• қалалық эколог;

• ақылды жол салушы

• Арктикада навигация жөніндегі
маман;

• ғарыштық өмір циклінің дизайнері;

• космогеолог;

• роботты жүйелер инженері;

• балалар және медициналық
роботтардың дизайнері;

• киімді қайта өңдеу бойынша маман;

• Үлкен деректер моделін жасаушы;

• сандық лингвист;

• зияткерлік меншікті бағалаушы



Функционалды сауаттылық -
адамның, қоғамның сыртқы
ортамен қарым-қатынасқа түсуі
және өзгеретін жағдайларға тез 
бейімделу мүмкіндігі

Функционалды сауаттылықтың басты дағдысы
оқырмандық сауаттылық болып табылады, себебі …

Функционалдық сауаттылық - мәтін массивтерін
түсіну мүмкіндігі



Функционалды сауаттылық дағдылары
Өміршеңдікті қамтамасыз ететін дағдылар

• Өз бетімен оқып-үйрене алу

• Оқуға және қайта оқуға ынталы болу

•Байланыстарды орнтата алу
• Цифрфқ ақпараттық құралдарды меңгеру

• Икемділік пен төзімділік

• Мобильділік
•Шығармашылық және сын тұрғысынан ойлау

Ақпаратпен жұмыс істеу дағдылар

Білімге негізделген экономика жағдайында жұмыс берушілер

техникалық дағдыларға емес, жұмыс орнындағы

құзыреттерге көбірек көңіл бөледі.

Жұмыс орнындағы құзыреттер:

➢ Тұлғаралық дағдылар

• Командада жұмыс істей алу

•Ортақ мақсатқа жету үшін бірігіп жұмыс жасай білу

• Жетекшілік қабілеті

• Қарым-қатынас жасай білу

➢ Жеке тұлғалық дағдылар

•Өз өзін ынталандыра алу

• Оқу қабілеті

• Мәселені шешу

• Кәсіпорын

• Аналитикалық дағдылар

•Ақпараттық және коммуникациялық құралдарды қолдану 

дағдылары

Тұрақты даму дағдылары

•Бастама
•Жағдайдың болмысын көре білу

•Тәуелсіздік

•Міндеттілік
•Жауапкершілікті қабылдауға дайын болу

Әлеуметтік капитал болып табылатын дағдылар

•Сенім және өз өзіне сенімді болу

•Толеранттылық
•Ынтымақтастық
•Ынтымақтастық рухы

•Азаматтық жауапкершілік

•Әлеуметтік жауапкершілік



Кешенді әрі көп деңгейлі
шешімдер қабылдай алу

Сын тұрғысынан ойлау

Креативті болу

Адамдармен тіл табыса
алу және командада

жұмыс істеу

Эмоциялық интеллект

Өзіндік пікірін
қалыптастыру, шешім

қабылдау

Жүйелі түрде ойлау
Когнитивті икемділік
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Көптілділік пен 

мультимәдениеттілік

Құндылықтар

АКТ дағдылары

Көп салалар туралы 

білімдерінің болуы

Фундаментальные 

(концептуальные)

знания

Физикалық және 

психологиялық тұрғыда 

даму

Функционалды сауаттылықтың формалары



Функционалды 
сауаттылықтың
индикаторлары

Жалпы

компьютерлік

Төтенше 
жағдайларда 

әрекет ете алу

Ақпараттық

Шетел тілдерін 
байланыс жасай 
алу деңгейінде 

меңгеру

Тұрмыстық
проблемаларды 

шешу 
барысындағы 
сауаттылық

• шығармареферат, эссе жазу
• калькуляторсыз есептеу
• өтініш жазу, анкета, бланк толтыру 

және т.б.

• жеке басының қауіпсіздігіне 
қатер төнген кезде өзін өзі 
ұстау ережелерін білу

• алғашқы көмек көрсете білу
• арнайы қызметтерден 

жедел көмекке жүгіну және 
т.б.

• қажетті ақпаратты тауып, іріктеу
• БАҚ ақпаратын пайдалану, диаграммаларды, 

графиктерді оқу
• кітапхананың алфавиттік және жүйелік каталогын 

пайдалану, т.б.

• топта жұмыс жасау
• жаңа жағдайларға бейімделу
• мәтінді сөздікпен аудару
• өзі, елді мекені, достары туралы 

айтып беру
• тауарларды буып-түю жөніндегі 

нұсқаулықтарды және т.б. 
қолдану

• Азық-түлікті, тауарлар 
мен қызметтерді 
таңдай алу

• отбасылық бюджетті 
жоспарлау

• Кеңселік және 
тұрмыстық техниканы 
қолдану

• Карта мен 
жолсеріктердің, 
навигатордың 
көмегімен  бейтаныс 
жерлерде дұрыс 
бағдарлана алу.

• Интернетте жұмыс 
жасау

• кеңсе 
бағдарламаларын 
қолдану

• Фото өңдеу
• Видеоны монтаждау 

және т.б..

Индикаторлар
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МЕКТЕП ТҮЛЕГІНІҢ АТРИБУТТАРЫ 
(ӘЛЕМДІК КӨЗҚАРАС)
• сын тұрғысынан ойлау: мәселені шешу, пайымдау, талдау, түсіндіру, ақпаратты жалпылау;

• зерттеу дағдылары мен әдістері;

• шығармашылық: көркемдік, қызығушылық, қиял, жаңашылдық, өзін-өзі көрсету;

• бастама: табандылық, өзіндік жұмыс, жоспарлау, өзін-өзі ұстау, бейімделу;

• қарым-қатынас: жақсы ауызша және жазбаша сөйлеу дағдылары, көпшілік алдында сөйлеу және мұқият тыңдау;

• ынтымақтастық: көшбасшылық, топтық жұмыс, ынтымақтастық, виртуалды коворкинг;

• медиа сауаттылық: ақпараттық және коммуникациялық технологияларды білу, мәліметтерді түсіндіру және талдау;

• жауапкершілік: азаматтық, этикалық және әлеуметтік сауаттылық, жеке және әлеуметтік жауапкершілік;

• жаһандық сана: көп мәдениетті құзіреттілік, гуманизм.



МЕМЛЕКЕТТІК СТАНДАРТ: АУҚЫМЫ КЕҢ 

ДАҒДЫЛАР

Білімді функционалды және шығармашыл қолдану

Сыни ойлау

Зерттеу жүргізу

Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды
пайдалану

Тілдік дағдыларды қоса алғанда коммуникацияның
барлық тәсілдерін қолдану

Жеке және топпен жұмыс істей алу



Орта білім беру мазмұнын жаңартудың тәсілдемесі

Білім беру 
стандарттары

Оқу
бағдарламалар

ы
Күтілетін нәтижелер
оқушылардың оқу-

танымдық әрекетіне
бағытталған

Күтілетін
нәтижелерге оқу

мақсаттары
арқылы жету

Бірізділік пен 

сабақтастықты

қамтамасыз ету үшін

спиральтәрізді

құрылымды таңдау

Пәнішілік және 

пәнаралық интеграция Үштілді білім беру

Коммуникативті 
тәсілдеме

Оқытуда іс-әрекеттік
тәсілдемені қолдану

Критериалды
бағалау

Құндылықтар: патриотизм мен азаматтық жауапкершілік, еңбек пен шығармашылық, құрмет, 

ынтымақтастық, ашықтық, өмір бойы білім алу
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МЕМЛЕКЕТТІК СТАНДАРТ: ҚҰНДЫЛЫҚТАР

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ПАТРИОТИЗМ ЖӘНЕ 
АЗАМАТТЫҚ ЖАУАПКЕРШІЛІК

Қазақстан мен оның азаматтарына қызмет ету қағидаты мен 
дайындығы

ҚҰРМЕТ / СЫЙЛАСТЫҚ 
жалпыға бірдей қабылданған моральдық-этикалық 

стандарттар аясында басқалардың құқықтарын, жетістіктерін, 
мүдделері мен сенімдерін мойындау

ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ
мүдделі тараптармен бірлесе жұмыс істеу, шешім

қабылдау

АШЫҚТЫҚ
өзара тиімді ынтымақтастық үшін қажетті объективті және 

жан-жақты ақпарат беруге дайындық, құпиялылықтың болмауы, 
ақпараттың қол жетімділігіне негізделген анықтық, шешім
қабылдаудағы ақпараттық ашықтық

ЕҢБЕК ПЕН ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ
нәтижеге жетуге және жетілдіруге бағытталған іс-әрекет. 

Шығармашылық дегеніміз - рухани, материалдық, 
интеллектуалдық құндылықтарды қалыптастыру процесі.

ӨМІР БОЙЫ ОҚЫП-ҮЙРЕНУ
адамның жеке өмірлік потенциалын қалыптастыру және 

жеке, әлеуметтік және еңбек салаларында артықшылықтар алу

мақсатында бүкіл өміріне жалғасатын білім мен дағдыларды үнемі

игеру және дамыту



АРГУМЕНТТЕРДІ КЕЛТІРУ, ӨЗ КӨЗҚАРАСЫН ҚОРҒАУ, ДӘЛЕЛДЕУ, 

БОЛЖАЙ АЛУ

ЖАСАУ, ДИЗАЙНЫН ЖАСАҚТАУ, ЖОСПАР ҚҰРУ

ТАЛДАУ, ТЕКСЕРУ, ЭКСПЕРИМЕНТ ЖАСАУ, 

ҰЙЫМДАСТЫРУ, САЛЫСТЫРУ, 

АЙЫРМАШЫЛЫҚТАРЫН АНЫҚТАУ

ҚОЛДАНУ, БЕЙНЕЛЕУ, ШЕШУ

СИПАТТАУ, ТҮСІНДІРУ, БЕЛГІЛЕРДІ

АНЫҚТАУ, БАСҚАША ТҰЖЫРЫМДАУ

ТІЗІМ ЖАСАУ, БӨЛЕК

ҚАРАСТЫРУ, АЙТЫП БЕРУ, 

КӨРСЕТУ, АТАУ

БАҒАЛАУ

СИНТЕЗ

АНАЛИЗ

ҚОЛДАНУ

ТҮСІНУ

БІЛУ

Күтілетін нәтижелер «білу», «түсіну», «қолдану», «талдау», «бағалау», «синтездеу» 

(таксономиялық тәсіл) ойлау дағдыларына негізделген оқу мақсаттары жүйесі 

түрінде ұсынылған.

➢ Оқу мақсаттары оқушының оқу-танымдық белсенділігін анықтайды (жүйелік-әрекеттік тәсіл);

➢ Әрбір пән басқа пәннді зерттеуді қолдайды (интегративті тәсіл)

➢ Әрбір пән дербес іздеуге, өңдеуге, талдауға, мәліметтерді түсіндіруге және ұсынуға бағытталған (жобалық және 

зерттеу әдісі),

➢ Пәндерді оқу нақты жағдайлардың модельдерінде өтеді (коммуникативті тәсіл)
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БІЛІМ БЕРУ МЕН ТӘРБИЕНІҢ ТҰТАСТЫҒЫ

Тәрбие - «алдын-ала анықталған 
қасиеттері» бар жеке тұлғаны 
қалыптастыру мақсатымен адамға 
педагогикалық әсер ету

Білім беру - білім, білік және дағдыларды 
қалыптастыруда білім алушылардың 
белсенді оқу-танымдық іс-әрекетін 
ұйымдастырудың және ынталандырудың 
бағытталған педагогикалық процесі



ШЕКТЕУЛЕР МЕН ТАЛАПТАР

Сағат саны – 68…

Сабақтың ұзақтығы – 40 минут…

Оқу мақсаттарын орындау…

Пәннің академиялық күтілетін
нәтижелері…

Блум таксономиясын қамту…

Құндылықтарды дарыту…

Оқушы атрибуттарын қалыптастыру…

Тәрбие беру…



ШЕШІМДЕР

Басты оқу мақсаты аясында бір кешенді
тапсырма әзірлеу

Бір тапсырмада Блум таксономиясының
барлық операцияларын қамту

Орындылық қағидатына сәйкес ең 
кемінде бір ортақ дағдыны қосу



9.4.1.6 Қазақстанның демографиялық жағдайын талдау негізінде

демографиялық саясаттың өзіндік моделін ұсынады

Демографиялық саясат моделін ұсынады

Демографиялық талдау
нәтижелерін

бағалайды

Демографиялық жағдайды талдайды

Демографиялық көрсеткіштерді
есептеу формулаларын

қолданады

Демографиялық көрсеткіштердің
өзара байланысын

түсінеді

Басты демографиялық
көрсеткіштерді

біледі



ҚҰНДЫЛЫҚТАР ҚАЛЫПТАСТЫРУ ҮДЕРІСІ

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ 

ПАТРИОТИЗМ МЕН 

АЗАМАТТЫҚ 

ЖАУАПКЕРШІЛІК

Негізгі оқу мақсаты аясында «Қазақстан үшін» және

«қазақстандық тарапынан» орындалатын тапсырмаларды

әзірлеу

ҚҰРМЕТ Жұмысты жұппен, топпен командамен орындау

ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ Жұмысты жұппен, топпен командамен орындау

АШЫҚТЫҚ Жұмысты жұппен, топпен командамен орындау

ЕҢБЕК ПЕН 

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ

Оқу нәтижелерін үнемі жетілдіруге бағытталған 

қалыптастырушы бағалау, өзін-өзі бағалау және өзара 

бағалау;

Көптеген жұмыс түрлерін игеру;

Бірнеше нәтижелерді көздейтін ашық тапсырмалар;

Шығармашылық тапсырмалар

ӨМІР БОЙЫ ОҚЫП-

ҮЙРЕНУ

Оқушылар арасында белгілі бір білім мен дағдылардың

тапшылығын тудыратын, оларды өз бетінше қамтамасыз ете

алатын тапсырмаларды әзірлеу. Мақсат - дағдылар мен

білімнің кез-келген тапшылығын өз бетінше жоюға

болатындығы туралы түсінік қалыптастыру







Әр тақырып
Блум таксономиясында көрсетілген ойлау операцияларын 

толық қамтиды, себебі табиғи ойлау үдерісінде олар біртұтас 
жүреді

ОСЫ ТАПСЫРМАНЫ ОРЫНДАУ ҮШІН ОҚУШЫЛАР:
пайда болған мәндерге баға беру

проблеманың шешімдерін синтездеу
қалыптасқан демографиялық жағдайды талдау

есептеу формулаларын қолдану
демографиялық үдерістерде олардың рөлін түсіну

басты демографиялық көрсеткіштерді білу
КЕРЕК



Әр тапсырма
географиялық білім мен дағдылармен қоса өзекті құзіреттіліктердің қалыптасуын қамтамасыз етеді 

.
Құзіреттіліктерді дамытуға арналған тапсырмалар географиялық тапсырмалардың ішіне орындылық қағидатына сай енгізілген

Осы тапсырманың 
басты мазмұны -
«Табиғат 
кешендеріне 
антропогендік 
факторлардың 
әсері» атты 
географиялық 
тақырып

Дамытатын 
кеңауқымды дағдылар:
• ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ
(рөлдік ойын, визуалдау);
• КОММУНИКАТИВТІК
(рөлдік ойын, 
сыныптастармен келісу);
• МЕТАКОГНИТИВТІ
(ой тұжырымдау, бағалау, 
өзін өзі бағалау)
• ШЕШІМ ҚАБЫЛДАУ
(қажетті шараларды, 
олардың реттілігін 
белгілеу)
• ТІЛДІК
(материалды оқу, 
ақпаратты талқылау, 
басқалардың идеяларын 
тыңдау, жауаптарды 
жазбаша түйіндеу )



Қабылдауға ыңғайлы болу үшін көптеген күрделі тақырыптар инфографика 
түрінде берілген



Құндылықтарды, отансүйгіштікті дарыту, қазақ тілін оқып-үйренуді қолдау 
үшін топонимикаға байланысты параграфтар ойластырылған



НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА 
РАҚМЕТ


