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Оқу-әдістемелік кешендерінің бағыттылығы мен 
міндетіне, атқаратын қызметіне жаңа тұрғыдан келу – 
заман талабы.  
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Оқыту барысында  оқушылардың білім,  
білік, дағдысын қалыптастыру және дамыту 

Оқушының алған білім, біліктерін өмір 
жағдайларында қолдана алуға үйрету 

Міндеті 

Бағыттылығы 

Ақпаратты өздігінен алуға үйрету 
Өзіндік оқу әрекетіне бағдарлау 

Дайын оқу материалын беру 

Қызметі  

Ақпараттық Жинақтау (трансформациялық),  
өзін-өзі бақылау және бағалау 

 
ДӘСТҮРЛІ  ЖӘНЕ ЖАҢА ФОРМАТТАҒЫ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНДЕР 

 



Мемлекеттік 
жалпыға міндетті 

бастауыш білім 
стандарты  
(Қазақстан 

Республикасы 
Үкіметінің 2015 

жылғы 25 сәуірдегі № 
327 қаулысына 

қосымша ) 

Оқушылардың 
функционалдық 

сауаттылығын дамыту 
жөніндегі 2012 - 2016 
жылдарға арналған 

ұлттық іс-қимыл 
жоспары 

(ҚР Үкіметінің 2012 
жылғы 25 маусымдағы № 

832 Қаулысы 

«Назарбаев Зияткерлік 
мектептері» дербес 
білім беру ұйымы 

Ы.Алтынсарин 
атындағы ҰБА, жоғары 

оқу орындарының 
ғалымдарымен  және 

жалпы орта білім 
беретін мектептердің 

мұғалімдерімен 
бірлесіп құрастырған  
оқу бағдарламасы 

Қазақстан 
республикасында 
білім беруді және 

ғылымды 
дамытудың 2016-2019 
жылдарға арналған 

мемлекеттік 
бағдарламасы 

(ҚР президентінің 
2016 жылғы 1 

наурыздағы №205 
Жарлығы) 

«ҚАЗАҚ ТІЛІ» ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІНІҢ 
НОРМАТИВТІК  ҚҰЖАТТАРҒА СӘЙКЕСТІГІ 



«Қазақ тілі» пәнінің  
оқу-әдістемелік кешені



Оқушылардың 
функционалдық 
сауаттылығын 
қалыптастыру 

Оқушылардың 
қимылдық, 
әлеуметтік, 
танымдық, 

қатысымдық 
белсенділігін және өз 

беттерімен жұмыс 
істеу біліктерін 

дамыту 

Оқу әрекетін 
қалыптастыруды 
оқушы дамуының 

басты шарты 
ретінде 

қарастыратын  
дамыта оқыту  

Ортақ 
тақырыптар 

арқылы 
пәнаралық 

байланысты 
жүзеге асыру 

Оқушыны жеке тұлға ретінде қалыптастыруды 
жаңа тұрғыда қарастыратын қағидалар: 



Жазылым 

Оқылым 

Тыңдалым және 
айтылым 

«ҚАЗАҚ ТІЛІ»  ПӘНІН ОҚЫТУ 
МАҚСАТЫ 

дамыту арқылы тіл туралы бастапқы білімді меңгертуге  
және оны күнделікті өмірде қолдануға мүмкіндік жасау  



ОРТАҚ ЛЕКСИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫПТАР 

БІЛІМ МАЗМҰНЫН ҚҰРАУШЫ 

Тілдік және 
сөйлеу 

материалдары 

ПӘНАРАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ 

 
Тірі табиғат 

 
Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен 

Уақыт 

Сәулет 

Өнер 

Атақты тұлғалар 

Су – тіршілік көзі 
 

Демалыс мәдениеті. Мерекелер 
 



Әр бөлім бойынша басқы беттер – іс-әрекеттік аспект бойынша 
күтілетін нәтиже  



Әр бөлім бойынша басқы беттер – іс-әрекеттік аспект бойынша 
күтілетін нәтиже  



тыңдалым айтылым оқылым 

«Қазақ тілі» оқу-әдістемелік кешенінің жүйесі 
(мақсат-міндеттері, мазмұны, құрылымы)  

тілдік дағдылар 

жазылым 

«ҚАЗАҚ ТІЛІ» ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІНІҢ 
БАСТЫ ЕРЕКШЕЛІГІ 



ТІЛДІК САУАТТЫЛЫҚТЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

ТІЛДІК 
ДАҒДЫ 

ТҮРЛЕРІ 

Диалогтік 
сөйлеу 

Көпшілік 
алдында 
сөйлеу 

Топтық 
қарым- 

қатынасқа  
түсу 

Жазбаша 
қарым-
қатынас 



ДИАЛОГТІК СӨЙЛЕУ 

Этикал    
 Пікір а  
35 бет ,   
Сұрақ-ж    
8 бет,  
74 бет 
 диалог   
41 бет 
 
 
 
 

Этикалық сипаттағы диалог 
 Пікір алмасу 



Сұрақ-жауап түріндегі диалог   



КӨПШІЛІК АЛДЫНДА  СӨЙЛЕУ 

1     
1       
1      
2       
2     



Жазбаша қарым-қатынас 

   
    
      
      
      

 
 



Топтық қарым-қатынасқа түсу 

2 б      
2 б      
2 б        
жа  
 



Өзіндік бақылау мен өзіндік бағалауды меңгерту 
жаттығуларының болуы ескерілген. 







оқу  тапсырмалары 

Тілдік және сөйлеу 
материалдары 

Өздік, жұптық, 
топтық т.б. жұмыс 

түрлері 

«Қазақ тілі» 
ОКӘ-нің  

құрылымдық-
мазмұндық 

болмысы мен 
сапасы 

КОММУНИКАТИВТІ 
ОҚЫТУ 

ҰСТАНЫМЫ  
(тыңдалым/айтылым,  
оқылым, жазылым)  

ОҚУ МАҚСАТТАР 
ЖҮЙЕСІ 

(күтілетін нәтижеге 
бағдарланған, 

спиралді қағидаты)  

 
 

ИНТЕГРАЦИЯ  
(мазмұн, оқыту үдерісі, 

ортақ тақырыптар) 
 

 

 
 

ОҚУ ҮДЕРІСІ 
(оқушы әрекетінің 

басымдылығы, 
зерттеу әрекеті, 
шығармашылық 

әрекеттері) 
  
 

Жаңартылған білім мазмұнына сәйкестігі 
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