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Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі 

кафедрасының меңгерушісі 



 Оқулықтың оқушылардың білімді 
белсенділікпен және берік меңгеруін қамтамасыз 
етіп, танымдық қызығушылықтарын дамытатын, 
өздіктерінен жұмыс істеу дағдыларын 
қалыптастыратын құрамдас бөлігі сұрақ пен 
тапсырмалар болып табылады. Олар дидактикада 
оқулықтың  ә д і с т е м е л і к  а п п а р а т ы  деп 
аталады.  

 

( А. Құсайынов, Ұ. Асылов "Оқулықтану өзекті мәселелері") 

Оқулық әдістемелік аппараты дегеніміз не? 



 

 

Дәстүрлі  

«Қазақ тілі»  
 
 

 

 

 

Жаңа форматтағы 

«Қазақ тілі»  
 

 
 

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 ОҚУЛЫҚ  

ӘДІСТЕМЕЛІК АППАРАТЫНЫҢ 
 



 Жаңартылған білім мазмұны 

жағдайында оқулық әдістемелік 

аппаратын күтілетін нәтижеге 

бағдарланған оқу мақсаттарына сәйкес 

түзу- бағдарламалық талапты жүзеге 

асырудың негізгі тетігі 



1) тыңдауға, 

мазмұнын 

түсінуге түрлі 

стильдегі 

мәтіндерді ұсыну 

5) тыңдалған 

мәтіннің бір 

бөлігін өз сөзімен 

айтып беру; 

4) мәтін 

бойынша 

жоспар құру; 

3) тыңдалған 

мәтін бойынша 

сұрақтар қою 

6) мәтіннің 

мазмұны бойынша 

қарама-қарсы 

пікір айту, 

дәлелдеу; 

7) мәтінді өз 

қиялымен 

өзгертіп 

аяқтау; 

8) ұсынылған 

тақырып 

бойынша сұхбат 

алу немесе 

сұхбат беру 

9) берілген 

тақырып 

бойынша диалог 

құрастыру 

2) мәтінді 

қайталап 

тыңдау, негізгі 

ойды анықтау 

Тыңдалым мен айтылым дағдыларын дамытуға ықпал 

ететін тапсырма үлгілері:  





1 

Көз жүгірте, 

шолу жасай 

отырып оқу 

2 3 4 

Ақпаратты табу 

үшін оқу және өз 

көзқарасын айту 

үшін оқу 

Мәтіннің 

тақырыбы мен 

бастапқы 

бөлігі арқылы 

оқиғаның 

дамуын болжау 

Мәтіннің 

негізгі ойы мен 

бөліктерін 

анықтай 

отырып оқу 

Оқылым дағдысын дамытуға 

ықпал ететін тапсырма үлгілері: 





1) Таныс ертегі, 

әңгіме, 

өлеңдердің 

қысқаша 

мазмұнын жазу 

2) Сөздердің 

орфографиясын 

меңгертуге 

арналған 

тапсырмалар 

3) Газет-

журналдарға 

шағын хабарлама, 

мақала жазу; 

7) Сұхбатқа 

жазбаша 

сұрақтар 

дайындау 

6) Жазылуы қиын 

сөздер мен сөз 

тіркестерінен 

сөздік құрастыру 

5) Тілдік тақырыптар 

аясянда шығармашылық 

тапсырмалар (ребус, 

сөзжұмбақ, пиктограмма, 

сәйкестендіру және 

толықтыру тест 

тапсырмалары; 

4) Белгілі 

оқиғаны өз 

ойынша өзгертіп 

аяқтау 

 

Жазылым дағдысын дамытуға ықпал ететін тапсырма 

үлгілері:  

 





Жаңа бағдарламалық талапқа сай 

құрастырылған әдістемелік аппарат тек пәндік 

білімді, әлеуметтік және коммуникативтік 

дағдыларды ғана емес, сонымен бірге 

өзінің  жеке мүдделері мен болашағын 

сезінуіне, сындарлы шешімдер қабылдауына 

мүмкіндік беретін тұлғалық қасиеттерді де 

меңгеруге ықпал етеді 





 

Жаңа бағдарламалық талаптардың бірі- оқу 

тапсырмалары арқылы оқушылардың 

бірін-бірі өзара оқытуға, бірін-бірі бағалауға, 

пікір алмасуға үйрету.  

 



Мұндай оқу тапсырмалары жұптық, 

топтық жұмыстар шартты белгілері 

арқылы жүзеге асырылады 



Жаңа бағдарламалық талаптардың бірі- 

оқулық әдістемелік аппаратында 

оқушыларды зерттеушілік әрекетке және 

зерттеушілікке негізлелген белсенді оқуға 

ынталандыратын "Біздің жобамыз" оқу 

тапсырмаларының болуы. 





Әр бөлім біткеннен кейін " Мен не 

үйрендім?" түріндегі кері байланысты 

жүзеге асыруға арналған оқу 

тапсырмалар жүйесі оқушылардың 

өздігінен білімін жинақтап, бекітуін және 

өзіндік бағалауын мүмкін етеді. 





Жаңа бағдарламалық талапқа сай 

құрастырылған әдістемелік аппарат тек 

пәндік білімді, әлеуметтік және 

коммуникативтік дағдыларды ғана емес, 

сонымен бірге өзінің  жеке мүдделері мен 

болашағын сезінуіне, сындарлы шешімдер 

қабылдауына мүмкіндік беретін тұлғалық 

қасиеттерді де меңгеруге ықпал етеді. 




