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НОРМАТИВТІК  СІЛТЕМЕЛЕР 

 

Бұл диссертациялық жұмыста нормативтік құжаттарға сәйкес сілтемелер 

пайдаланылған: 

Білім туралы Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі N 319-

ІІІ Заңы. (Редакция 01.01.2016 жылы берілген өзгерістер мен толықтырулармен) 

ИС BestProfi © 22.04.2016. 

Қазақстан Республикасында білім беру мен ғылымды дамытудың 2020-

2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы Қазақстан Республикасы 

Президентінің 2016 жылғы 1 наурыздағы №205 Жарлығы. 

Бастауыш білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты.-Астана, 

2018 http://adilet.zan.kz/kaz/docs/v1800016989 

Бастауыш білім беру деңгейінің 1-4-сыныптарына арналған "Дүниетану" 

пәнінен үлгілік оқу бағдарламасы (оқыту қазақ тілінде). –Астана, 

2018http://adilet.zan.kz/kaz/docs/v1800016989 

Бастауыш білім беру деңгейінің 1-4-сыныптарына арналған 

"Жаратылыстану" пәнінен үлгілік оқу бағдарламасы (оқыту қазақ тілінде). –

Астана, 2018http://adilet.zan.kz/kaz/docs/v1800016989 

Бастауыш білім беру деңгейінің 2-4-сыныптарына арналған "Қазақ тілі" 

пәнінен үлгілік оқу бағдарламасы (оқыту қазақ тілінде). –Астана, 

2018http://adilet.zan.kz/kaz/docs/v1800016989 

Бастауыш білім беру деңгейінің 2-4-сыныптарына арналған "Әдебиеттік 

оқу" пәнінен үлгілік оқу бағдарламасы (оқыту қазақ тілінде). –Астана, 

2018http://adilet.zan.kz/kaz/docs/v1800016989 

Бастауыш білім беру деңгейінің 1-4-сыныптарына арналған "Математика" 

пәнінен үлгілік оқу бағдарламасы (оқыту қазақ тілінде). –Астана, 

2018http://adilet.zan.kz/kaz/docs/v1800016989  
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АНЫҚТАМАЛАР 

 

Бұл диссертациялық жұмыста келесі терминдерге сәйкес анықтамалар 

қолданылған: 

Мета іс-әрекет – «пәннен жоғары» болып саналатын әмбебап іс-әрекет. 

Метабілім – білім туралы, оның құрылымының қандай болатындығы және 

құрылымданғаны туралы білім; білімді меңгеру туралы білім, яғни танымның 

амалдары мен әдістері (когнитивті біліктер) және олармен жұмыс істеу 

мүмкіндіктері туралы білім (философия, әдіснама, көпсалалы ғылым). 

Метатәсіл – олардың көмегімен адамның міндеттерді шешудің жаңа 

тәсілдерін ашатын, міндеттерді шешудің мазмұнды тәсілдерін табуға мүмкіндік 

беретін стереотиптік емес жоспарлар мен бағдарламаларды құратын әдістер. 

Метабілік – меңгерілген метатәсілдер, жалпы-оқу, пәнаралық (пәннен 

тыс) танымдық біліктер мен дағдылар. 

Метапән – бұл дәстүрлі оқу пәндерінен тыс құрылатын жаңа білім беру 

формасы. 

Метапәндік тәсілдеме  оқу материалын біріктірудің ойлау әрекетіне 

негізделген және дәстүрлі мектеп пәндерінің үстіне құрылған білім беру 

формасы. 

Пәнаралық байланыс – жеке пәндерге тән ортақ қасиеттерді білу, саналы 

меңгеру – оқушылардың білім танымының жоғары дәрежелігін көрсетеді, 

дүниетанымдық көзқарасының орнықты қалыптасу үдерісін танытады. 

Интеграция – бұл екі ғылым элементтерінің жай қосылуы емес, ол табиғат 

заңдылықтарын тереңірек түсінуге мүмкіндік беретіндей дәрежеде олардың 

жаңаша жүйеленген ішкі бірлігі педагогикалық техника – мұғалім іс-әрекетінің 

ішкі мазмұны мен сыртқы мазмұнының үйлесімді бірлігіне әсер ететін тәсілдер 

жиынтығы 
Білім берудегі метапәндік нәтижелер  оқушылардың бір, бірнеше 

немесе барлық оқу пәні аясында игерген нәтижелері, тек білім беру үдерісінде 

ғана емес, сонымен қатар өмірлік жағдайларда түрлі мәселелерді шешуде 

қолдануға болатын іс-әрекет тәсілдері. 

«Проблема» метапәні  мазмұны ойлау қабілетінің дамуын және 

оқушының тұлғасын (субъектілігін) дамытуды қамтамасыз етеді, себебі адам 

проблемалық жағдайға түскенде, аталған жағдайды тек ойша ғана талдап 

қоймайды, сонымен бірге міндетті түрде проблеманы туындататын мәселе 

бойынша өзіндің көзқарасын қалыптастырады. 

Ой әрекет  бұл мақсатты түпкі ойды құруға, қойылған мақсаттарға 

сәйкес ситуацияда даму тәсілдерін ұйымдастыруға, жұмыс тәсілдерінің 

тиімділігін әрі қарай  талдауға негізделген рухани белсенділіктің түрі. 

Ойлау  обьективті шындықты белсенді бейнелеу барысы; білімнің ұғым, 

пікір, ой-тұжырым және т.б түрінде құралуы, қозғалуы, дамуы.  

Абстрактілі ойлау – ұсақ бөлшектерден дерексіздендіруге және жағдайға 

біртұтас қарауға мүмкіндік беретін ойлаудың бір типі.   
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 «Білім» метапәні  оқушыларды біліммен жұмыс істеу мәдениетін енгізу 

арқылы олардың теориялық ойлауын қалыптастыруға бағытталған жұмыстың 

бір формасы. 

«Белгі» метапәні  ақпаратты сызбалау және есептеу, кодтау және 

декодтау, шифрлау және шифрын ашу, белгілер мен символдарды қолдану 

және оларды түсіну, модельді модельдеу және қайта түрлендіру біліктерін 

қалыптастыру. 

Схематология  бұл білімді көрсетудің визуалды формаларын 

оңтайландыру әдістерін, көру арқылы қабылдау тәсілін өзгерту және көру 

анализаторы жұмысының баяу сукцессивті режимінен жылдам симультандық 

режимге өту есебінен ғалымдардың, мамандар мен оқушылардың ақыл-ой 

еңбегінің өнімділігін арттыру мақсатында, күрделі ғылыми және оқу мәтіндерін 

графикалық мәтіндерге қайта құру әдістерін зерттейтін жаңа ғылыми бағыт.  

Сызбалау  мәтіндік материалдың маңызды бөлшектерін  алып тастау, 

оның көрнекілігін және қолжетімділігін арттыру есебінен күрделі мәтіндерді 

зерттеу бойынша жұмысты жеңілдетуге мүмкіндік беретін арнайы 

құрастырылған схематологиялық және когнитивті-эргономикалық әдістер 

негізінде мәтіндік материалдың аса маңызды элементтерін анықтау және 

оларды графикалық сызба формасына қайта құру үдерісі. 

Схематолог  мәтіндік материалдарды сызбалауды жүзеге асыратын 

маман. 

Сызба курсы  мәтіндік материалдардың негізгі мазмұнын дәл және 

көрнекі түрде көрсететін мәтіндік материалдарды сызбалау нәтижесінде 

алынған графикалық сызбалардың альбомы болып табылатын жаңа типтегі оқу 

құралы. 

«Тапсырма» метапәні  оқытуда оқушылардың жағдайларды түсіну және 

сызбалау қабілеттері, тапсырманың объектісін модельдеу, шешу тәсілдерін 

құрастыру, мақсатқа жетудің әрекеттік процедураларын құру қабілеттері 

қалыптасады. 

Педагогикадағы модельдеу – педагогикалық материалдардың, 

құбылыстардың, үдерістердің көшірмесін құрастыру, зерттелетін 

педагогикалық жүйелерді схемалық бейнелеу. 

Қабылдау  заттар мен құбылыстардың  миымызда «тұтастықта» 

бейнеленуі болып табылады. 
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БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР 

 

ҚР МЖМБС  Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға 

міндетті білім беру стандарты 

ЖОО  жоғары оқу орны 

БОПӘ  бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі 

ҚРЗ  Қазақстан Республикасының Заңы 

Бақ.с.1  Бақылау сыныбы бір 

Бақ.с.2  Бақылау сыныбы екі 

Тәж.с.1  Тәжірибелік сынып бір 

Тәж.с.2  Тәжірибелік сынып екі 

ҚЖ  қысқа жауап 

ТЖ  толық жауап 
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КІРІСПЕ 

 

Зерттеудің көкейкестілігі. Білім берудің жаңа парадигмасы оқушыларда 

әлемнің біртұтас бейнесін қалыптастыруда пәндік білім, білік және дағдыларды 

жеке-жеке емес, кешенді түрде меңгертуді және білім алушының әмбебап оқу 

әрекеттерін өз бетінше ұйымдастыра алу, білімі мен біліктерін ортаның жиі 

өзгермелі жағдайына қарай оңтайлы пайдалану, өзін-өзі басқара алу, өзіндік 

білім алу қабілеттерінің болуын талап етуде.  

Осыған байланысты білім беру мазмұны мен үдерісін реформалау 

мемлекеттің ұлттық саясатының құнды басымдықтары қатарынан табылады. 

Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020-2025 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында Қазақстандық білім мен 

ғылымның жаһандық бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жалпыадамзатық 

құндылықтар негізінде тұлғаны тәрбиелеу және оқыту, педагогикалық білім 

беруді жаңғырту, білім алушының зияткерлік, рухани-адамгершілік және 

физикалық дамуын қамтамасыз ету» мәселелері басты мақсат-міндеттер 

қатарына қойылған [1].  

«Бастауыш білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартында» 

бастауыш білім берудің мазмұны оқыту нәтижелеріне бағдарланатындығы және 

заманауи қоғамның динамикалық сұраныстарына сәйкес болу, сын тұрғысынан, 

шығармашыл және позитивті ойлауды дамыту қажеттігі, оқу пәндері 

мазмұнының ықпалдасуын күшейте түсудің орындылығы, оқытудың, тәрбие 

мен дамытудың біртұтастығын қаматамасыз ету аспектілерін ескере отырып 

айқындалатыны көрсетілген [2].  

Ал бұл теориялық ойлауы жетілген, ақпаратты қайта өңдеу дағдылары 

қалыптасқан, сыни және шығармашыл ойлайтын, реттеушілік біліктерін 

игерген оқыту үдерісінің субъектісін қалыптастыру қажеттілігін арттырады.   

Осыған байланысты бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыда 

оқыту барысында оқушыларда метапәндік нәтижелер қалыптастырудың 

өзектілігі артады. Себебі білім беруге метапәндік тұрғыдан келу әртүрлі оқу 

пәндерінің бір-бірінен алшақтығы, бытыраңқылығы, бөлінуі мәселесін шешуді 

көздейді. Осыған орай субъект үшін өзекті жекеленген білімді саралау, өңдеу 

және қолдану және жекелеген пәндер аясында дағдыларды қалыптастыру емес, 

ақпаратты алудың, оқыту тәсілдерінің пәндік салалары үшін жалпыға ортақ 

интеграциялық оқыту алдыңғы қатарға шығады. Демек мұндай күрделі 

мәселені шешуде жаңа әлеуметтік сұраныстарға сай білім берудің түйінді 

құзыреттілігін қамтамасыз ететін оқу мақсаттарын білім алушылардың жалпы 

мәдени, тұлғалық және танымдық дамуы ретінде анықтау қажеттігі туындайды. 

Қазіргі әлемнің еңбек нарығында табысқа үміткер қызметкерлерден, ең 

алдымен, дағдылар мен біліктердің нақты жиынтығын меңгеру ғана емес, 

сонымен бірге тікелей метабіліктерді меңгеру талап етіледі. Олардың 

арасындағы маңыздысы – ұйымдастырушылық ортаның жиі өзгеретін 

жағдайларына тез бейімделу және тиімді өзіндік білім алу қабілеті. 
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Метапәндік тұрғыда оқытуда берілетін білім бастауыш сынып 

оқушыларының дүниені эмоциялық-тұтас қабылдауын мүмкін етеді. Осы 

арқылы оқушылардың дүниетанымындағы бөлшектенушілікке, есте сақтау 

қабілетіне шамадан тыс жүк түсіруге, шығармашылық ой-өрісін тарылтуға жол 

берілмейді.  

Алайда, қазіргі уақытта бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыда 

оқытуды жалпы білім беретін мектептердің оқыту үдерісіне толығымен ендіру, 

көшіре салу мүмкін емес. Өйткені оларды жүзеге асырудың әдіснамалық-

ұйымдастырушылық негіздері жасала қойған жоқ, ол біріншіден. Екіншіден, 

бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыда оқытуды жүзеге асырудағы 

қиындықтар себептерінің анықталмауы және оны ендіру тетіктерінің 

жасалмауы да бұл мәселенің теориялық-практикалық тұрғыдан зерттеле түсуін 

қажет етеді. Сондықтан бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыда 

оқытудың теориялық-практикалық шешімдерін табу көкейкесті проблемаға 

айналып отыр. 

Мәселенің ғылымда қарастырылу деңгейі. Адам санасында әлемнің 

бейнесін тұтастықта тануы, алған білімін өз тәжірибесінде қолдануы мәселесі 

ерте замандардан бері адамзат баласының алдында тұрған міндеттердің 

бастысы, жеке тұлға қалыптастырудың негізгі шарттарының бірі болған және 

оған барлық тарихи кезеңдерде философтар, психологтер, педагогтер, сондай-

ақ басқа да сала ғалымдары үлес қосқан.   

Зерттеу барысында метапәннің негізі болып табылатын ойлау үдерісін 

ғылыми түрде зерттеу классикалық философия өкілдері И. Кант [3], Аристотель 

[4], Гераклит [5], Платон [6] т.б. еңбектерінде танымның ерекше түрі, адамның 

өзінің ақыл-ой әрекетін сыртқы әлем сияқты тануы, өзін-өзі іздеуі, ойлау 

туралы ойлау, сананың жаңа (сараптамалық) жағдайы білім туралы ойлау 

ретінде, ал ұлы ғұламаларымыз әл-Фараби [7], А. Яссауи [8], Ж. Баласағұн [9], 

Х. Дулати [10], М. Қашқари [11], А. Құнанбаев [12] адамның өзін-өзі тануы 

және нені білгісі келетінін ұғынуы, әрбір ісіне қорытынды жасап, өкінбей өмір 

сүру үшін жасайтын ой әрекеті тұрғысынан қарастырылғандығы анықталды. 

Оқу үдерісінің тұтастығын қамтамасыз ету үшін пәнаралық 

байланыстарды анықтаудың маңыздылығын Я.А. Коменский [13], Д. Локк [14], 

И.Г. Песталоцци [15], К.Д. Ушинский [16] оқытудың жүйелілігі мәселесенің 

бөлігі ретінде қарастырған. 

Білім мазмұнын, оқыту әдістерін интеграциялаудың психологиялық, 

дидактикалық астарларын М.Н. Скаткин [17], Г.И. Шукин [18], В.В. Давыдов 

[19], П.Я. Гальперин [20], Д.Б. Эльконин [21], В.Н. Максимова [22],                   

И.П. Павлов [23], Д.Б. Занков [24] және т.б. еңбектерінде зерделенеді. 

Отандық психология саласының ғалымдары Ж. Аймауытов [25],              М. 

Мұқанов [26], Т. Тәжібаев [27], Ә. Алдамұратов [28], Қ. Жарықбаев [29],              

С. Қалиев [30], К.С. Жұмасова [31] және т.б. тұлғаны дамытуды оқыту 

барысында балалардың таным үдерістерін дамыту мәселелері психологиясы 

шеңберінде әр қырынан талдайды. 

Білім мазмұнын интеграциялаудың әртүрлі мәселелері:  
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– кешенді-интеграциялап оқытуды білім мазмұны дамуының бағыты, 

оқыту үдерісі К.Ж. Жүнісова [32], Ж.А. Қараев [33], Т.Қ. Оспанов [34],                     

Н. Жапанбаева [35], бастауыш сынып білім беру интеграциясы Т.С. Сабыров 

[36], Р.М. Қоянбаев [37], Р.К. Бекмағамбетова [38], Қ.Т. Ыбраимжанов [39], 

Ә.М. Мұханбетжанова [40] секілді ғалымдардың еңбектерінде қарастырылған; 

– бастауыш сынып оқу үдерісіндегі пәнаралық кіріктіру мәселесі                

Т.Б. Байназарова [41], Г.Х. Сарсенбаева [42], Г. Шолпанкулова [43] 

еңбектерінде зерделенген; 

– бастауыш сынып оқушыларының логикалық ойлау, танымдық, 

шығармашылық қабілеттерін дамыту жолдарын К. Бозжанова [44],                          

Б.А. Тұрғынбаева [45], М.И. Махмутов [46], А.М. Нұрбекова [47],                      

Ж.А. Жусупова [48] секілді ғалымдар жан-жақты зерттеп, өздерінің қомақты 

үлестерін қосқан. 

Сонымен қатар ғылым терминологиясына «метапән» ұғымының еніп, 

метапәндік мазмұн аясында жүргізілген зерттеулердің 1980 жылдардан бастау 

алуы; «метапәндік» ұғымының терең және ұзақ тарихына қарамастан, қазіргі 

кезге дейін оның педагогикадағы бірыңғай түсініктемесінің жоқтығы және оны 

әртүрлі ғылыми мектептердің алуан түрлі түсіндіретіні; Ресей педагогикасында 

метапәндік тәсілдеме салыстырмалы түрде ХХ ғасырдың соңында                         

Ю.В. Громыко [49], А.В. Хуторской [50], А.Г. Асмолов [51], Н.В. Громыко [52], 

М.В. Половкова [53] еңбектерінде қарастырылуы және ғалымдардың 

еңбектеріндегі білім алушылардың білім нәтижелерін жаңа – «метапәндік» 

өлшеуге көшіру бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыдан оқыту 

мәселесінің арнайы зерттеу нысанына алынбағандығын көрсетті. 

Дегенмен жоғарыда зерделенген ғылыми еңбектерде бастауыш білім беру 

пәндерін метапәндік тұрғыда оқытудың  арнайы қарастырылмауы біз зерттеп 

отырған мәселенің ғылыми-теориялық және әдістемелік тұрғыда әлі де болса 

жеткілікті дәрежеде шешімін таппай отырғандығын дәлелдейді. 

Оған қоса:  

– метапәндік оқыту негізінде жүзеге асырылатын оқу әрекетін 

қалыптастыруды қамтамасыз ететін білім беруге деген қоғамдық сұраныс пен 

бұл бағыттағы бастауыш сынып оқушыларының қабілеттілігі мен дайындығын 

анықтау және оны шешуге педагогтер дайындығының жеткіліксіздігі арасында;  

– қазіргі қоғамның талаптарына сай бастауыш білім беру пәндерін 

метапәндік тұрғыда оқытуды теориялық тұрғыда негіздеу мен оны тәжірибеде 

жүзеге асырудың мазмұны мен әдістемесінің жеткілікті дәрежеде жасалмауы 

арасында қарама-қайшылықтардың бар екендігін көрсетеді. 

Көрсетілген қарама-қайшылықтан туындаған мәселелерді теориялық 

негіздеу мен оның тиімділігін тәжірибелік-экспериментте тексеру зерттеудің 

проблемасын айқындады және бізге диссертациялық жұмыстың тақырыбын 

«Бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыда оқыту» деп таңдап алуға 

негіз болды. 
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Зерттеудің мақсаты: бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыда 

оқытуды теориялық жағынан негіздеу және оның әдістемесін жасап, 

тәжірибеден өткізу. 

Зерттеу нысаны: бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыдан 

оқыту үдерісі. 

Зерттеудің пәні: бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыдан 

оқыту әдістемесі 

Зерттеудің ғылыми болжамы: егер бастауыш білім беру пәндерін 

метапәндік тұрғыда оқыту теориялық-әдіснамалық тұрғыдан негізделіп, оның 

әдістемесі әзірленсе, бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыдан 

оқытудың құрылымдық-мазмұндық моделі шығармашылықпен қолдануға 

бағытталса, онда бұл метапәндік сабақ үдерісінде оқушылардың тұлғалық, 

коммуникативті, реттеуші және жалпытанымдық әмбебап іс-әрекетінің 

дамуына мүмкіндік береді, өйткені бұл жағдайда оқушылар метапәндік 

біліктерінің қалыптасуына және жетілдіруге ықпал ететін белсенді қызмет 

түрлеріне қосылады.  

Зерттеу міндеттері 

1. «Метапән», «метапәндік тұрғыда оқыту» ұғымдарының мәнін нақтылау; 

2. Бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыда оқытудың 

құрылымдық-мазмұндық моделін жасау;  

3. Бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыда оқытудың 

педагогикалық шарттарын анықтау;  

4. Бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыда оқыту әдістемесін 

жасау, оның тиімділігін тәжірибелік-экспериментте сынақтан өткізу, ұсыныстар 

беру. 

Зерттеудің жетекші идеясы: бастауыш білім беру пәндерін метапәндік 

тұрғыдан оқытудың теориялық негіздеріне сүйеніп жасалған әдістеме бастауыш 

сынып оқушыларының теориялық ойлауын дамытуға, олардың санасында 

әлемнің біртұтас бейнесін қалыптастыруға мүмкіндік береді және оқушыларды 

әр алуан әдеттегі жағдайларға жаңаша қарауға, инновацияны бағалауға 

баулиды. 

Зерттеудің теориялық-әдіснамалық негіздемесі 

– «метапән», «метапәндік тұрғыда оқыту» түсініктерінің мәні, білім 

берудегі метапәннің феноменологиялық сипаттамаларын зерттеу                     

(Ю.В. Громыко [49], А.В. Хуторской [50], А.Г. Асмолов [51], Н.В. Громыко 

[52], М.Н. Ахметова [54], К.Ю. Колесина [55], Ю.Н. Кулюткин [56], А.В. 

Позднякова [57], А.А. Устиловская [58], Т.П. Фисенко [59] және т.б.); 

– аксиологиялық, синергетикалық, тұлғалық-бағдарлы, іс-әрекеттік, 

жүйелілік, біртұтастық, құзыреттілік тұғыр (К.А. Абульханова-Славская [60],      

А.С. Амирова [61], Я.О. Устинова [62], Г.В. Коган [63] және т.б);  

– бастауыш сынып оқушыларының оқу әрекетін ұйымдастырудың 

технологиялық астарлары, құрылымы туралы еңбектер (Л.С. Выготский [64],  

В.В. Давыдов [65], Б.Ф. Ломов [66], А.Р. Лурия [67], Г.А. Цукерман [68],                   

Д.Б. Эльконин [69] және т.б). 
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Зерттеу көздері: Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы, 

Қазақстан Республикасында білім беру мен ғылымды дамытудың 2020-2025 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы. Зерттеу мәселесі бойынша 

отандық және шетел ғалымдарының философиялық, педагогикалық, 

психологиялық еңбектері, педагогикалық зерттеулер, оқу бағдарламалары, 

оқулықтар мен оқу-әдістемелік құралдар, электрондық оқу құралдары, 

мерзімдік ғылыми-әдістемелік ақпараттар, мектептердің іс-тәжірибе 

жұмыстары, озат педагогикалық тәжірибелер, автордың жеке педагогикалық іс-

тәжірибесі алынды.  
Зерттеудің негізгі кезеңдері 

Бірінші кезеңде (2017-2018 ж.ж.) зерттеу мәселесі бойынша материалдар 

жинақталды, философиялық, педагогикалық, психологиялық еңбектерге талдау 

жасалып, шетелдік және отандық тәжірибелер бойынша материалдар жүйеге 

келтірілді. Бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыдан оқытудың 

әдіснамалық тұғырлары айқындалып, зерттеудің ғылыми аппараты құрылды. 

Бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыдан оқытудың теориялық-

әдіснамалық негіздері айқындалды. Теориялық зерделеудегі негізгі 

категориялардың құрылымы және мазмұндық сипаты түзілді. 

Екінші кезеңде (2018-2019 ж.ж.) бастауыш білім беру пәндерін метапәндік 

тұрғыдан оқытудың құрылымдық-мазмұндық моделі жасалып, компоненттері, 

өлшемдері, көрсеткіштері, деңгейлері, педагогикалық шарттары  анықталды. 

Бастауыш сынып оқушыларына арналған метапәндік тапсырмалар жүйесі 

жасалды. Студенттерге арнап «Бастауыш білім берудегі метапәндік тәсілдеме» 

атты арнайы курс бағдарламасы құрастырылып, тәжірибеге енгізілді. 

Анықтаушы, қалыптастыру және бақылау тәжірибелік-эксперимент жұмысы 

жүргізілді. 

Үшінші кезеңде (2019-2020 ж.ж.) Бастауыш сынып оқушыларының 

метапәндік нәтижелерін қалыптастыруға бағытталған метапәндік тапсырмалар 

жүйесі мен болашақ бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған «Бастауыш білім 

беру пәндерін оқытудың метапәндік тәсілдемесі» атты арнайы курс 

тәжірибеден өткізілді. Қалыптастыру және бақылау тәжірибелік-эксперимент 

жұмысы жүзеге асып, нәтижелері математикалық-статистикалық өңдеуден өтті, 

ұсыныстар әзірленді. Ғылыми-зерттеу жұмысы қорытындыланды.  

Зерттеу әдістері: теориялық  (философиялық, психологиялық және 

педагогикалық ғылыми-әдістемелік әдебиеттерді талдау, озық іс-тәжірибелерді 

жинақтау, қорытындылау, салыстыру, жіктеу, нақтылау, нәтижелерді жобалау, 

модельдеу); эмпирикалық  (сауалнама жүргізу, диагностикалау, бақылау); 

математикалық және статистикалық (алынған нәтижелерді математикалық-

статистикалық өңдеу, мониторинг, сараптау). 

Зepттeу бaзacы: Тәжірибелік-эксперимент жұмысы Алматы қаласы Білім 

басқармасының «№76 жалпы білім беретін мектеп» коммуналдық мемлекеттік 

мекемесінің бастауыш сыныптарында жүргізілді. Тәжірибеге барлығы                    

122 оқушы қатысты, оның 59 оқушысы эксперимент сыныбы және                             

63 оқушысы бақылау сыныбы ретінде алынды. 
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Зерттеудің ғылыми жаңалығы мен теориялық мәнділігі 

– бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыда оқыту теориялық-

әдіснамалық тұрғыдан негізделді; 

– «метапән», «метапәндік тұрғыда оқыту» ұғымдарының мәні, құрылымы 

және мазмұны айқындалды; 

– бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыдан оқытудың 

құрылымдық-мазмұндық моделі жасалып, компоненттері, өлшемдері, 

көрсеткіштері, деңгейлері анықталды; 

– бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыда оқыту әдістемесі 

әзірленіп, тиімділігі тәжірибелік-эксперимент жағдайында дәйектелді, 

ұсыныстар берілді.  

Зерттеу жұмысының практикалық маңыздылығы 
1.Бастауыш сыныпқа арналған «Бастауыш білім беру пәндерін метапәндік 

тұрғыда оқыту әдістемесі» әзірленді. 

2.Бастауыш сынып оқушыларының метапәндік нәтижелерін 

қалыптастыруға бағытталған тапсырмалар жүйесі жасалды. 

3.Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін бастауыш білім беру пәндерін 

метапәндік тұрғыдан оқытуға даярлау мақсатында «Бастауыш білім берудегі 

метапәндік тәсілдеме» тақырыбындағы арнайы курс бағдарламасы 

дайындалды. 

Зерттеу нәтижелерін жалпы орта білім беретін мектептің бастауыш 

сыныбында, жоғары және орта арнаулы педагогикалық оқу орындарында, 

бастауыш сынып мұғалімдердің біліктілігін арттыру және қайта даярлау 

институты тәжірибесінде пайдалануға болады. 

Зерттеудің қорғауға ұсынылатын қағидалары 

1.Метапән – теориялық ойлау және әмбебап оқу әрекеттерін қалыптастыру 

тәсілі, дүниенің біртұтас бейнесін санада қалыптастыру құралы. Метапәндік 

тұрғыда оқыту – оқушының пәндер аясында әмбебап оқу әрекеттері арқылы 

қалыптасқан метапәндік нәтижелерді өз тәжірибесінде бекіту үдерісі. Бастауыш 

білім беру пәндерін метапәндік тұрғыда оқыту барысында метапәндік 

нәтижелері қалыптасқан оқушы – бұл мазмұндық, реттеушілік, когнитивтілік 

құрамдас бөліктерге сәйкес теориялық ойлауы жетілген, ақпаратты қайта өңдеу 

дағдылары қалыптасқан, сыни және шығармашыл ойлайтын, реттеушілік 

біліктерін игерген оқыту үдерісінің субъектісі. 

2.Бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыдан оқыту оқушылардың 

әмбебап оқу біліктерін, әртүрлі ақпарат түрлерін сақтау және алмасу үшін түрлі 

ақпараттық және коммуникациялық технология құралдарын қолдану біліктері 

мен дағдыларының кең спектрін меңгеруге, зерттеушілік әрекеттің негізгі 

дағдыларын, мұғалімдер, сыныптастары, ата-аналарымен белсенді әрекетке 

және қарым-қатынасқа түсу негіздерін игеруге мүмкіндік береді;  

3.Бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрыда оқытудың 

құрылымдық-мазмұндық моделі өзара тығыз байланыстағы мотивациялық-

мазмұндық, танымдық, диагностикалық-нәтижелік құрамдас бөліктерінің 

бірлігін, соларға сәйкес мақсат-міндеттері мен әдіснамалық тұғырларды; 
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метапәндік тұрғыдан оқыту үдерісінің мазмұнын, өлшемдер мен көрсеткіштерді 

қарастырады;  

4. Бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыдан оқыту мынадай 

педагогикалық шарттарды сақтаумен қамтамасыздандырылады: әлемдік 

тәжірибені зерделеу және басшылыққа алу; бастауыш білім беру пәндерін 

метапәндік тұрғыдан оқытуды ұйымдастыруда пәндерді кіріктірудің 

ұстанымдарын жүйеге түсіру; болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін 

бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыда оқытуға даярлау. 

5.Бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыдан оқыту арнайы 

әдістемені, метапәндік тапсырмаларды, ұтымды әдістерді, жаңа технологиялық 

оқыту құралдарын қолданғанда нәтижелі болады. Метапәндік нәтижелерді 

қалыптастыруға бағытталған тапсырмалар жүйесін орындау барысында 

оқушылардың теориялық ойлау мен іс-әрекеттің әмбебап тәсілдерін қолдану 

оқушы санасында әлемнің біртұтас бейнесін қалыптастыруды қамтамасыз 

етеді.  

Зерттеу нәтижелерінің дәлділігі мен негізділігі: зерттеудің ғылыми-

педагогикалық негіздерімен, зерттеу пәніне сәйкес қарастырылған бастауыш 

сынып пәндерін метапәндік тұрғыдан оқыту әдістемесінің қолданылуымен, 

тәжірибелік-эксперимент жұмысының жоспарымен, зерттеу мақсатының 

міндеттерге сәйкестілігімен алынған бастапқы және соңғы нәтижелердің 

математикалық-статистикалық әдістерді қолданумен, анықталған мазмұндық 

фактілер мен тұлғалық, танымдық, реттеушілік, коммуникативтік іс-әрекеттерін 

тексерумен, метапәндік нәтижелерді қалыптастыруға бағытталған тапсырмалар 

жүйесін бастауыш оқыту үдерісіне енгізумен қамтамасыз етілді.  

Зерттеу нәтижелерінің сенімділігі, мақұлдануы, тәжірибеге ендіру 

Зерттеу жұмысының мазмұны бойынша 8 мақала жарық көрді. Соның 

ішінде 2-еуі Scopus деректер қорына енетін жарияланымда: 

1. Zhumabayeva Z., Uaisova G., Zhumabaeva A., Uaidullakyzy E., Karimova 

R., Hamza G. Issues of kazakh language teaching in elementary classes in terms of 

the meta-subject approach // Cypriot Journal of Educational Sciences. Elsеvier 

Skopus. – 2019. – Vol. 14, issue 1. – Р. 158-170.   

2. Zhumabayeva Z., Uaisova G., Hasanova G., Jetpisbayeva S.Meta-subject 

methodolojy approach in the training of future primary school teachers // World 

Journal on Educational Technoloy: Current Issues. – 2021. – Vol.  13, ıssue 1. – Р. 

21-30.  

Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті ұсынған басылымдарда 

3-еуі жарияланды: 

1. Жұмабаева Ж.А., Уайсова Г.И. Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін 

кәсіби даярлаудағы метапәндік тәсілдеме // Қазақстанның ғылымы мен өмірі. 

Халықаралық ғылыми журнал. – Алматы, 2020. - №5. –  Б. 146-152.  

2. Жұмабаева Ж.А., Уайсова Г.И. Болашақ педагогтарды бастауыш білім 

беру пәндерін метапәндік тұрғыдан оқытуға даярлау тұжырымдамасы // 

Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми журнал. – Алматы, 

2020. - №5(2). – Б. 214-220. 
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3. Жұмабаева Ж.А., Уайсова Г.И. Бастауыш сыныпта қазақ тілін 

метапәндік тұрғыдан оқыту мәселелері // Абай атындағы ҚазҰПУ-ң 

Хабаршысы «Педагогика ғылымдары» сериясы. - 2020. - №4 (68). 

Шет елдік және Отандық халықаралық конференция материалдарында 

басылымдарда 3 мақала жарық көрді: 

1. Метапредметный подход: теоретико-методологические основы // XI 

Халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Наука и технологии: шаг в 

будущее». – Чехия; Прага, 2018. – С. 1-5.  

2. Бастауыш сыныпта қазақ тілін метапәндік тұрғыда оқыту // «Үздіксіз 

педагогикалық білім беру мәселелері: дәстүр және инновациялар» атты 

педагогикалық университеттер қауымдастығының Халықаралық форум 

жинағы. -  Алматы, 2018. – Б. 104-110. 

3.Progress study of the term meta-subject in education // Innovation and Global 

Issues V in Multidisciplinary Sciences. – Ankara; Turkey, 2019. 

Диссертацияның құрылымы. Диccepтaция кipicпeдeн, үш бөлiмнeн, 

қopытындыдaн, пaйдaлaнылғaн әдeбиeттep тiзiмiнeн, қocымшaлардaн тұpaды. 

Жұмыстың жалпы көлемі 169 бетке компьютермен теріліп басылған. Ол 29 

кесте, 45 суретпен безендірілген. Әдебиеттер тізімі 198 аталымнан тұрады.  

Кіріспеде зерттеудің ғылыми аппараты, зерттеудің көкейкестілігі, 

зерттеудің мақсаты, нысаны, пәні, ғылыми болжамы, міндеттері, жетекші 

идеясы, теориялық-әдіснамалық негіздемесі, зерттеу көздері, зерттеу кезеңдері 

мен әдістері, зерттеу базасы, зерттеудің ғылыми жаңалығы мен теориялық 

мәнділігі, практикалық маңыздылығы, қорғауға ұсынылатын қағидалары, 

зерттеу нәтижелерінің дәлелділігі мен негізділігі, зерттеу нәтижелерінің 

сенімділігі, мақұлдануы, тәжірибеге ендірілуі баяндалады.  

«Бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыдан оқытудың 

теориялық-әдіснамалық негіздері» атты бірінші бөлімде теориялық тұрғыда 

ғылыми еңбектерге жасалған талдаулар негізінде «метапән», «метапәндік 

тұрғыдан оқыту» ұғымдарының мәні ашылып, бастауыш білім беру пәндерін 

метапәндік тұрғыдан оқытудың психологиялық негіздері мен оның моделі 

сипатталады.  

«Бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыда оқытудың 

дидактикалық-интеграциялық әлеуеті» атты екінші бөлімде метапәндік 

оқытудың ішкі жүйесі және оның сипаттамасы, жаңартылған білім мазмұны 

жағдайында бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыда оқыту 

мүмкіндіктері сараланып, бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыда 

оқытудың педагогикалық шарттары айқындалды.  

«Бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыда оқытудың 

тәжірибелік-эксперимент жұмысы» атты үшінші бөлімде бастауыш білім 

беру пәндерін метапәндік тұрғыда оқытудың әдістемесі негізделіп, зерттеу 

мәселесі бойынша жүргізілген тәжірибелік-эксперименттік жұмыстар мен 

олардың нәтижелері келтіріледі.  

Қорытындыда ғылыми болжамды дәлелдейтін зерттеудің негізгі 

нәтижелері мен тұжырымдары түйінделіп, ғылыми-әдістемелік ұсыныстар мен 
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бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыда оқыту мәселесінің 

болашақтағы зерттелетін бағыттары көрсетіледі.  

Қосымшада диссертацияға енбеген, зерттеу барысында әзірленген арнайы 

курс және диагностикалау материалдары беріледі. 
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1 БАСТАУЫШ БІЛІМ БЕРУ ПӘНДЕРІН МЕТАПӘНДІК ТҰРҒЫДА 

ОҚЫТУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ-ӘДІСНАМАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 

1.1 «Метапән», «метапәндік тұрғыда оқыту» ұғымдарының мәні және 

олардың  зерттелу жайы  

Бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыда оқытудың әдіснамалық 

негіздерін жүйелеудің бастауы «метапән», «метапәндік тұрғыда оқыту» 

ұғымының мәнін анықтап алудан басталатыны белгілі.  

Алдымен метапән, метапәндік тұрғыда оқыту түсінігінің отандық 

педагогика ғылымында термин тұрғысынан қолданыла бастауына мән береміз. 

Бұл терминнің қазақ тілінің ғылыми әдебиеттерінде қолданылу аясын зерттей 

келе, жаңа ұғым екендігіне көз жеткіздік.  

Бұл бір жағынан, осы мәселенің қазақ педагогика ғылымында жаңадан 

зерттеліп жатқандығын аңғартса, екінші жағынан қазақ тіліндегі ғылыми 

термин ретінде қалыптаса қоймағандығын, қазақ тілінің түсіндірме сөздігіне 

енгізілмегенін көрсетеді.  

Зерттеу барысында диссертацияның түйінді ұғымы «метапәндік тұрғыда 

оқыту» түсінігінің негізі ретінде «метапән» мәселесін қарастырған шетелдік 

және отандық еңбектерге талдау жасалды. Ең алдымен, «метапән» ұғымның 

түбірі «мета» сөзінің беретін мағынасына көз жүгіртуді жөн санадық.  

«Мета» түбіралды қосымшасымен құрылған сөздер түрлі тәжірибеде жаңа 

мәнге ие болады, бірақ та мағыналас келеді. Грек тілінде «мета» сөзі 

«арасында», «кейін, келесі, одан кейін», «арқылы» деген абстракциялау, 

жалпылау, аралық, басқа сапаға көшу мағынасын білдіреді. Сонымен қатар 

кейбір сөздіктерде «бір нәрсенің арқасында тұру», «үстінде» деген мағынаны 

береді. Мәселен: «метагалактика» (барлық галактикалар), «метаболизм» 

(айналу, айналдыру, зат алмасу), «метадеректер» (ақпарат параметрлері туралы 

деректер), метаморфоз (құрылыстың (форманың) өзгеруі, күйдің алмасуы, 

айналу), «метагенез», «метафизика», «метафора» және т.б [70-72]. 

Эпистемология (ғылыми дүниені тану негізін, мүмкіндігін, құралын 

тексеретін философияның бір тарауы) ғылымында «мета» түбірі  «өзі туралы» 

мағынасын береді. Физикада «физикадан кейінгі нәрсе» жалпылаудың, 

әмбебаптылықтың, кіріктірудің ең жоғары деңгейін білдіреді [72,б. 1267]. 

Тарихқа көз жүгіртетін болсақ, «метапәнділіктің» негізін Аристотельдің 

«Метафизикасы» салған болып табылады. Философтың түсіндіруінде 

«метафизика» физикалық білімнен жоғары, сол уақытта жаратылыстану-

ғылыми біліммен теңестірілген білімнің ерекші түрі болып анықталды. Ол 

терминді ежелгі грек ойшылы Андроник Родосский енгізді. Әуелде 

«метафизика» термині болмыстың түпкі себептері туралы философиялық 

еңбектерге сілтеме жасау үшін қолданылды. Кейін «метафизика» ұғымын 

барлық нәрсенің бастауы туралы ілім ретінде қарай бастады. Аталған ұғымның 

тікелей немесе тура мағынасында бұл сөз әлем,  атап айтқанда, адамзат әлемі 

туралы біртұтас білімді білдірді [4].  
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Сонымен қатар «метапсихология» ұғымы да пайда болып, дамып келеді. 

И.Е.Гарбердің баяндауы бойынша «метапсихология» Д.Гильберттің метағылым 

тұжырымдамасы мен В.Ф.Турчиннің метажүйесіне өтуге негізделген 

психологиялық пән ретінде анықталады. Г.В.Суходольскийдің еңбектерінде 

метапсихологияны ғылым ретінде, оның пәнін психика және әлем, яғни 

метажүйе деп қарастырған. З.Фрейд оның психологиясын санадан тыс ретінде 

көрді [73-75].  

Тағы да психологияда «метажады» түсінігі бар. Яғни «өз жадысының 

жұмыс істеуі туралы білу» деген мағына береді [70,б. 1280].  

Сонымен бірге кез келген ғылыми пәннің осы ғылымды теориялық 

тұрғыдан негіздейтін, оның мәнін, мақсатын және қолданылу аясын ұғынуға 

жол ашатын метатеориясы болады. Мәселен, метаматематикада кез келген 

күрделі теорияның толық еместігін немесе сәйкессіздігін көрсететін әйгілі 

Гедель теоремасы бар. Егер кімде кім белгілі бір ғылымды (математика, тарих, 

тіл) түсінгісі келсе, осы мета мағынаны сақтап, бір сатыға жоғары үңілуі тиіс.  

Жоғарыда айтылып өткен анықтамалардан мета ұғымының белгілі бір 

нәрсені байланыстырушы, үстінен қараушы деген қорытындыға келіп 

отырмыз. Бұл сөзімізді ғалымдардың «метапән» ұғымына берген 

анықтамасымен дәлелдегіміз келеді. Алайда, «метапәнділік» ұғымының 

ғылымдағы және педагогикадағы ұзақ тарихына қарамастан, оның бірыңғай 

түсіндірмесі жоқ екендігі анықталды. 

Метапәнділіктің қолданылу аясы өткен ғасырдың 20-жылдарында кең 

таралған болатын. 1917 жылы төңкерістен кейін білім берудің классикалық 

жүйесінен шеттеуге ұмтылыс жасалды, сондықтан бұрынғы оқыту түрінің 

орнына метапәндік оқыту келді. Ол бірнеше сатыларға бөлінді. Атап айтсақ, 

бірінші сатыда – ең шағын сатыда − балалармен жай серуен жасады, 

әңгімелесті, оларға пәндік оқытудан тыс, қоршаған әлем туралы біртұтас 

ұғымдар мен түсініктерді берді. Оқытудың ересек сатыларында балалармен 

экскурсиялар, пікірталастар, диспуттар жүргізілді. 1930 жылы жалпы бірдей 

міндетті оқыту енгізілді, ал 1932 жылы жоба әдісі қоғамның тарапынан қатаң 

сынға ұшырады, сондықтан кеңестік мектеп революцияға дейінгі әдістемеге 

қайта оралды, ал ондай әдістеменің негізі пәндік оқыту еді [70,б. 12]. 

1980 жылдардағы білім берудің метапәндік мазмұнының алғашқы 

зерттеулері дәртүрлі пәндер аясындағы фундаментальді константаларға 

арналды. Олар: физикалық, математикалық, химиялық және астрономиялық. 

Сөз, сан, әріп, белгі, дыбыс, даму, қоғалым, әлем, уақыт, кеңістік, адам 

категориялары  метапәндік мазмұнның үлгілері болып табылады. Оқушы 

әлемдік константаларды тану және ұғыну арқылы метапәндік білімге және 

әлемді бейнелі қабылдауға келіп жетеді.  

1987 жылы әдіскер ғалым, педагог, психология ғылымдарының докторы, 

профессор Юрий Вячеславович Громыко өзінің әріптестерімен, ізбасарларымен 

бірге білім берудегі жаңа бағыттың әзірлемесін қолға алды. Бұл ұғым 1990 

жылдың соңында – 2000 жылдың басында психология ғылымдарының докторы 

Ю.В.Громыконың педагогика ғылымының және тәжірибесінің аса кең 
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бағытының – Г.П.Щедровицкийдің жүйелі-ойлау тұғыры идеясына сүйенетін 

ойлау-әрекеттік педагогиканың компоненті ретінде метапәндік оқытудың 

тұжырымдамалық негіздерін негіздеумен байланысты енгізілген болатын.  

Біздің ойымызша, Ю.В. Громыко ұсынған білім берудің жаңа  бағытының 

болашағы әлі де кең арналы болады. Өйткені, метапәндік тұрғыдан оқытудың 

ұстанатын идеясы   кең арналы болып табылады. 

«Метапедагогика» ұғымының мазмұны педагогиканың пәндік саласынан 

тыс және әдіснама, философия, дүниетаным мәселелеріне қатысты теориялық 

мәселелерді қамтиды. 

Ю.В.Громыко өз зерттеулерінде «метапән» ұғымына төмендегідей 

анықтама береді. 

«Метапән» – дәстүрлі циклдегі оқыту пәндерінен өзгеше пән. Ол пәнішілік 

және пәнүстілік идеясын біріктіреді. Метапәнділік пән аясынан шығу, бірақ 

олардан кетіп қалу дегенді білдірмейді. Метапән  пәннің немесе бірнеше 

пәннің «арқасында» тұрады, ол олардың негізінде, олармен тамырлас 

байланыста болады. Метапәндік пәндіктен бөлек шыға алмайды [51,б. 159],  

дейді Ю.В.Громыко. Ғалымның басшылығымен өткен ғасырдың соңында 

мектепте метапәндердің оқытылуын көздеуші оқыту технологиясы әзірленді. 

Ғалым «Метапән оқу материалының ой-әрекеттік типте кіріктірілуіне 

негізделеді және дәстүрлі мектеп пәндерінің үстінде тұратын білім беру 

формасы» деп тұжырымдайды. Ол «Білім», «Белгі», «Проблема», «Тапсырма» 

секілді метапәндерді атап өтеді.  

Осы ретте мектептегі білім беру үдерісі қарқындап дамып жатқандықтан, 

осындай жаңалықтардың өз орнымен болып жатқандығын атап кеткіміз келеді. 

Ғалым А.В.Хуторской бойынша «метапән»  білім беру жүйесінің және 

кез келген оқыту түрінің бөлінбейтін бір өлшегі. Бүгінгі метапәнділік  

эвристикалық оқытудың қажетті шарты «Білім мұғалім арқылы берілмейді, 

оқушының оқу әрекетінде туындайды» деген тұжырымға келеді [50,б. 73]. Біз 

де А.В. Хуторскойдың ізімен, білімнің оқушының белсенді әрекеті негізінде 

қалыптасады деген идеяны басшылыққа аламыз. 

О.М.Корчажкин метапәнділікті дәстүрлі оқу пәндеріне негізделетін білім 

беру формасы ретінде қарастырады. Негізінде оқу материалын кіріктірудің ой 

әрекеттік типін қолданады [76].  

Біздіңше, О.М. Корчажкиннің пікіріне терең үңілетін болсақ, 

метапәнділікті дәстүрлі пәндерге негіздей оқытудың әлі де болса қарастырылуы 

тиіс әлеуетті қырлары анықталуы керек. 

А.А.Кузнецова өзінің зерттеулерінде: «Білім беру әрекетінің метапәндік 

нәтижелері  бір немесе бірнеше пәндер аясында игерілген білімді шынайы 

өмірлік жағдайда проблемаларды шешуде және білім беру үдерісінде 

қолданылатын әрекет тәсілдері» [71,б. 1534],  дейді.  

Негізінде, А.А. Кузнецованың метапәндік нәтижелер туралы пікірі өте 

дұрыс. Өйткені, метапәндік білім шынайы өмірдегі мәселелерді шешуде 

қолданылатын құрал болуы керек. 
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Ресей ғалымы С.В.Галянның пікірінше, метапәндік оқыту оқу пәнінің 

маңызды ұғымдарын «жаттап алуды емес», «ойлауды» көздейді. 

Оқушылардың оқу әрекетінің болуын, пәндік базалық қабілеттердің 

қалыптасуын, оқу үдерісінде ғылыми жаңалықты қайталауды және 

рефлексиялық әрекеттің бар болуын білдіреді [77].  

Осы тұста С.В. Галянның білімді «жаттанды» етіп емес, жан-жақты 

дамыту үшін меңгерту идеясының құныдылығы айқын байқалады. 

Ресейдің федералды мемлекеттік білім беру стандартында метапәнділік 

теориялық ойлаудың әмбебап оқу әрекеті және білім алушылардың әлемді 

тұтас бейнеде көруді қалыптастыру құралы ретінде қарастырылады [77,б. 87]. 

Атап кететін мәселе, метапәндік тұрғыдан оқытудың жаңа әдіснамалық  

бағыты ретінде қойылған метапәндік оқытуды Ресей білім беру жүйесі 

мемлекеттік білім стандартына енгізіп, оны ғылыми және практикалық 

тұрғыдан негіздеу үдерісі қарқынды түрде жалғасуда.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

А.Г.Асмолов [51], Ю.В.Громыко [49], О.Лебедева [78], А.В.Хуторской [50] 

және басқалардың еңбектерінде әлемді тұтас қабылдау идеясы көрініс табады. 

Олардың тұжырымдарына сәйкес білім берудегі метапәндік тұрғыда оқыту 

әртүрлі ғылыми пәндердің және оқу пәндерінің бір-бірінен алшақтығы, 

бытыраңқылығы, бөлінуі мәселесін шешуді көздейді. Метапәндік тұрғыда 

оқыту  пәнаралық өзара әрекеттесу, қоғамда ойлау мәдениетін, тұтас 

дүниетанымды қалыптастыру мәдениетін сақтауға, қорғауға мүмкіндік береді 

деген тұжырымға келеді. Біз соның ішінде еңбегімізге жақын келетін 

зерттеулерді кестеге түсіріп, оларға талдау жасадық (кесте 1).   

 

Кесте 1 – Шетелдік әдебиеттерде метапәндік тұрғыда оқыту мәселесінің 

зерттелуі 

 
Ғалымдар Зерттеу пәні Қорғау 

жылы 

Позднякова Е.П. Развитие метапредметных компетенций у младших 

школьников посредством интерактивных технологий 

2010 

Храмцова Н.В. Проектирование метапредметного компонента содержания 

начального общего образования в условиях региона: на 

примере курса "Забайкаловедение" 

2017 

Дроздова О.Е. Метапредметный подход к обучению русскому языку в 

разных предметных областях школьного образования 

2017 

Рагозина С.И. Разработка метапредметных заданий по теме «Дроби» 2017 

Телеушин Т.А. Формирование метапредметных образовательных 

результатов обучающихся начальной школы во внеурочной 

проектной деятельности  

2018 

Гормакова В.В Формирование метапредметных умений младших 

школьников в исследовательской деятельности 

2019 

Сизова Е.В. Педагогические особенности подготовки будущих учителей 

биологии к работе по формированию метапредметных 

результатов обучающихся основной школы средствами 

смыслового чтения 

2019 
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Кестеден байқалып тұрғандай, кіші мектеп жасындағы оқушылардың 

метапәндік құзыреттілігін дамытуды Е.П. Позднякова, бастауыш білім беру 

мазмұнындағы метапәндік компонентті жобалауды Н.В. Храмцова, метапәндік 

тапсырмаларды құрастыруды С.И. Рагозина зерттеген. О.Е. Дроздова түрлі 

пәндік облыста орыс тілін оқытудағы метапәндік тәсілдемені зерделесе, 

сыныптан тыс жобалау әрекетінде бастауыш сынып оқушыларының метапәндік 

білім беру нәтижелерін қалыптастыруды Т.А. Телеушин қарастырған. В.В. 

Гормакова зерттеушілік әрекет арқылы кіші мектеп жасындағы оқушылардың 

метапәндік білігін қалыптастыруды өз жұмысында арқау етті. Болашақ 

биология пәнінің мұғалімдерін оқушылардың метапәндік нәтижелерін түсініп 

оқу құралдары арқылы қалыптастыру бойынша жұмысқа даярлаудың 

педагогикалық артықшылықтары мәселесін Е.В. Сизова қарастырды [79-85].  

Заманауи білім беру үдерісінің жаңа кезеңі – метапәндік оқытудың  

ерекшеліктерін терең зерттеген аталған ғалымдардың еңбектерін метапәндік 

тұрғыдан оқытуды ұйымдастыруда теориялық тірек етіп алу керек деп 

ойлаймыз. Метапәндік тұрғыда оқыту мәселесіне қатысты зерттеулер 

метапәндіктің негізі  пәнаралық байланыс, интеграция мәселелері аясында 

көптеген зерттеулер жүргізілді.  

Классикалық педагогикада пәнаралық байланыс идеясы оқу материалы 

мазмұнының табиғи тұтастығын көрсететін жолдарды іздестіру барысында 

дүниеге келген. Ұлы дидакт Я.А.Коменский пәнаралық байланыс идеясына 

білімді жан-жақты жалпылау, олардың бір-бірімен байланыстылығы 

тұрғысынан  келіп, онсыз дүниедегі құбылыс пен заттар ара қатынасындағы 

себеп-салдарлық байланыстарды тану мүмкін еместігін айтады. Ол оқыту 

үдерісінің тұтастығын қамтамасыз ету және оқушыларда білім жүйесін 

қалыптастыру үшін пәнаралық байланыстарды анықтаудың маңыздылығын 

түсініп: «Өзара байланысты болғандардың барлығы да нақ сондай байланыста 

оқытылуы тиіс» [13,б. 22], – дейді. 

Осы идеяны кейін көптеген педагогтер дамытты. Д.Локк: «Бір пән басқа 

пәннің элементтері және фактылерімен толығу керек, ал жалпы білім 

қолданбалы біліммен бірігу керек»,– десе, И.Г.Песталоцци дамыта оқыту 

идеясын насихаттап, пәндер байланысының көп түрлілігін ашады. Ол мынадай 

талап тұрғысынан келеді: «Өз санаңда өзара байланыста тұрған заттардың 

барлығын олардың табиғатта қандай байланыста тұрғанымен сәйкес 

байланысқа келтір» [14,б. 537; 15,б. 567]. 

К.Д.Ушинский теориясында пәнаралық байланыс оқытудың жүйелілігі 

проблемасының бөлігі ретінде қаралады. Ол балаға беретін білімнің жүйеге 

келтірілуінің маңыздылығына баса назар аударады. Үзік, байланыссыз 

білімдермен толтырылған бала басын иесінің өзі ешнәрсе таба алмайтын, бәрі 

ретсіз жатқан қоймаға теңесе, ал білімсіз жүйені сыртында жазуы бар, іші бос 

жәшіктер жиналған дүкеншікке теңеп, жүйелі білімнің маңыздылығын 

түсіндіреді. Жүйелі білім жоғары логикалық, философиялық ойға 

көтеретіндігін айтады. 
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Ғалым білімді меңгеру үдерісіндегі байланысты бұрынғы алған білім мен 

жаңа білім арасындағы байланыс деп түсінеді. Оқытуды таным үдерісі деп 

қарап, оның негізгі міндетін баланың ойлау қабілетін дамытумен байланысты 

жүзеге асатын ғылыми білімдер жүйесін қалыптастыруда деп біледі. Бұл таным 

мен даму үдерісінің бірлігінде де түйсіну, сезіну және ойлау,  әдістер мен білім 

арасында да бір-біріне әсер ететін өзара байланыс бар. Ол оқыту үдерісін 

ғылыми негіздей отырып, оны тұтас үдеріс деп таныды. Оның түсінігіндегі 

ортасында оқушы тұратын «жүйесі іштей байланысқан, идеялық – қатталған 

оқытудың» қазіргі педагогика үшін де әдіснамалық маңыздылығы зор. 

Ғалым пәнаралық байланыс теориясының әдістемелік жағына да зор ықпал 

етті. Әдістемелік нұсқауларының ішіндегі ең маңыздылары мыналар: жаңа 

материалдарды түсіндіруде де, қайталауда да басқа пәннен алған білімге 

сүйену; пәндер мазмұндарының байланыстылығы, туыстас пәндерді 

жақындастыру, бірнеше пәндерге ортақ жалпы ғылыми идея мен танымдық 

дағдыларды дамыту. 

Сөйтіп, педагогика тарихында пәнаралық байланыс теориясы мен 

практикасынан құнды мұралар қалды. Атап айтқанда: 

– оқу үдерісінде объектілер мен табиғат, қоғам құбылыстарының шынайы 

байланыстылығын бере білу қажеттілігі психология, педагогика және әдістеме 

тұрғысынан негізделді; 

– пәнаралық байланыстың дүниетанымдық және дамытушылық қызметі, 

олардың білім жүйесін қалыптастыру мен оқушы ойын дамытуға әсері 

анықталды; 

– әр түрлі пәндерді сабақтастырып оқытудың әдістемесі жасалды [13,б. 

22]. 

Жинақтай атсақ, классикалық педагогиканың жарқын өкілдерінің 

еңбектеріне метапәндік көзқарас тұрғысынан қарайтын болсақ, онда метапәндік 

оқытудың «дәні» осы еңбектерде жатқанын көреміз.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

«Ғылыми білім негіздерінің интеграциясы мен дифференциясының бірлігі 

– оқытудағы әр алуан пәнаралық байланыстардың көзі», – дейді В.Н.Максимова 

[22,б. 219]. Осындай көзқарастағы педагог ғалымдардың (Б.Г.Ананьев, 

И.Д.Зверов, Н.А.Лешкарева т.б.) зерттеу жұмыстарының нәтижелері 

педагогикалық тәжірибеге кеңінен енгізілді. Соның салдарынан пәнді оқытумен 

байланысты бағдарламалардың бәрінде дерлік пәнаралық байланыстарға 

қатысты бөлім міндеттілік деңгейге жетіп отыр. 

Әрине, мұның пайдасы мен зиянын ажырата білген жөн. Өйткені 

«пәнаралық байланыс» және «интеграция» ұғымдары жайында белгілі бір 

болжам және ол категориялардың маңызына берілген бағалар, бастапқыда бір-

бірінен өзгеше болғанымен, кейініректе бірте-бірте теңестірілуге бет алып бара 

жатқан сыңайы байқалады. Оған қоса, мұғалімдердің және әдістемелік 

жұмыспен айналысатын адамдардың белсенділігінің арқасында 

«интеграцияланған» сабақтардың жиілене түсуі әр түрлі «интеграцияланған» 

курстардың жасалуына ден қою және т.с.с. іс-әрекеттер «интеграция» 

терминінің қарапайым түрде «біріктіру» деп ұғынылуынан туындап отыр. Яғни 
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«интеграцияны» бұрыннан белгілі «пәнаралық байланыс» ұғымына келтіруге 

талпыну орын алуда. Бұл екеуін бір нәрсе деуге болмайды. 

Ал интеграция ғылыми ұғым ретінде педагогикада ХХ ғасырдың 80-

жылдарының бірінші жартысында пайда болды.  

Интеграция мәселесімен ең алғаш айналысқан педагогтер екендігі, ол 

алғашында пәнаралық байланыс деп қарастырылғаны және интеграция тарихы 

ХХ ғасырда үш кезең боп қалыптасқаны анықталды: 

1-кезең – 20-жылдар – пәнаралық байланыс негізіндегі проблемалық-

комплекстік оқыту (еңбек мектебі); 

2-кезең – 50- 70-жылдар – пәнаралық байланыс; 

3-кезең – 80 -90-жылдар – интеграция [86]. 

Интеграция негізіндегі проблемалық-комплекстік білім жүйесін құрудың 

алғашқы тәжірибелік талпынысын ХХ ғасыр басында американдық Дж.Дьюи 

жасаған, одан кейін 20-жылдары Ресейде С.Т.Шацкий, М.М.Рубинштейн т.б. 

қолға алған. Сөйтіп, еңбек мектебі деген атпен педагогика тарихына енеді. Бұл 

оқытудың негізгі ұстанымы «комплекстік метод» (кешендік әдіс) болды. 

Кешендік әдіс (немесе жобалар методы) бір проблема айналасына түрлі пәндер 

білімін интеграциялайды.  

Біздің ойымызша, бұл пәнаралық байланысқа негізделген үдерісті 

ұйымдастырудың бірінші практикалық тәжірибесі болды деп айтуға толығымен 

болады. 

20-жылдары кешендік әдіспен бірге оған қарама-қарсы пәндік ұстаным 

пайда болады. Сөйтіп, екі дидактикалық ұстаным арасында күрес басталып, 

1931 жылы пәндік жүйенің жеңісімен аяқталады. Содан бері пәндік жүйе 

дәстүрге айналады. Бірақ интеграция түбегейлі жоғалмайды: ол пәннің ішінде 

өзінің дамуының жаңа кезеңін жалғастырады. 

50-жылдары интеграция идеясы пәнаралық байланыс түрінде жаңғырады 

да, пәндік жүйеге қарсы болмай, ол жүйені толықтыратындай байланыс ретінде 

ғана міндет атқарады. 

Әрі қарай дидактикада пәнаралық байланысты ұстаным ретінде 

қарастыратын көптеген түсініктердің пайда болуына әкеп тірейді де, тарихи 

дәстүр бұзылады. Сөйтіп, білім беруде интеграция ұғымы пайда болады. 

80-90-жылдардағы интеграция ғасыр басындағы комплекстік оқыту 

идеясының ғылыми жағынан дамыған түрі болып есептеледі. Интеграция екі 

жақты қарастырылады: біріншісі – дәстүрлі пәндік білім жүйесін анықтайтын 

генетикалық ұстаным ретінде, яғни әр пән күрделі жүйе ретінде қаралып, 

дербес дидактикалық жүйе – пәннің ішіндегі үрдістерді модельдеудің алғы 

шарты жасалады; екіншісі – осы генетикалық ұстанымның әрі қарай дамуы 

жаңа сапалы жүйе – интегралдық білім аймағын қалыптастыруға ықпал етеді. 

Бұл жағдайда пәнішілік интеграция деңгейінде шешуге келмейтін, өзінің 

ерекше қызметтерімен ерекшеленетін жоғары деңгейдегі күрделі дидактикалық 

біртұтас жүйе жасалады. Интегралдық білім аймағында жеке пән интеграция 

ұстанымын жүзеге асыратын формаға айналады. 
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«Интеграция» терминінің педагогикалық тұрғыдағы түсініктемелеріне 

тоқталайық: 

– интеграция, латынның integration – қалпына келтіру, қайта құру, толысу, 

толықтырылу сөзінен шыққан және білімнің бірнеше салаға тарамдалуымен, 

яғни білімнің дифференциалдануымен, қатарлас жүретін білімнің өзара 

жақындасуымен байланысын білдіретін үдеріс ретінде түсіндіріледі [87];                                            

– интеграциялау – бөліктерді бүтін шығатындай етіп біріктіру, яғни 

бөліктерді біртұтас болатындай етіп біріктіру [88]; 

– қандай да бір бөліктердің, элементтердің бүтінге біріктірілуі және бірдей 

типті қоғамдық құрылыстағы екі немесе одан да көп мемлекеттердің ұлттық 

шаруашылықтарының өзара бейімделу және біріктірілу үдерісі [89]. 

Бұл түсіндірмелердегі «интеграция» сөзінің жалпы мағынасы бірдей 

екендігі байқалады да, ал сол сөзді ғылыми термин  деңгейіне көтеру үшін 

оның қандай да бір мәнді белгісін бөліп көрсетудің қажеттігін аңғартады. 

Демек біріктірудің өзі қалай болса, солай жасала салмайды, алдымен оның 

негізіне алынатын жалпы мақсат, міндет, шарт, белгі және тағы сол сияқтылар 

анықталуы тиіс. 

«Интеграция» ұғымын анықтауда «жалпыны» құрайтын «жекенің» жаңа 

сапалық күйін, яғни қалпын басшылыққа алу жиі кездеседі. Сонда «жеке» 

деңгейде қарастырылатын білім  жалпыға көшкенде, жаңа сапаға ие болады. 

Демек «интеграция» бұл жағдайда әрқайсысы жеке бірлік (оқу пәндері, іс-

әрекеттердің түрлері және т.с.с.) болып табылатын бір типті элементтер мен 

бөліктердің негізінде  біртұтас жаңаның жасалуы, сондай-ақ осы элементтер 

мен бөліктердің және олардың бірігуінің бұрын болмаған ерекше бүтіндік 

сапаға бейімделуі ретінде анықталады.  

Тұжырымдау формасы әр түрлі болғанымен, мына сияқты түсіндірмелер 

«интеграция» ұғымын осы жолмен анықтаудың мысалдары бола алады. Атап 

айтқанда: 

– интеграция жаңа байланыстардың жасалуын, сапалық емес, сан жағынан 

көбею деп қана қарастыру жөн болмайды. Бұл үдерісте байланыстардың 

«саны» жаңа сапаға ауысады, яғни жалпы алғанда бұрын ғылымда белгісіз 

болған немесе қанатын кең жая  қоймаған және сипаты да өзгеше жаңа мәселе 

көрініс береді: 

– интеграция белгілі бір жүйенің қозғалысқа келуі және дамуы, сонда оның 

элементтерінің саны өседі және олардың өзара әсері күшейе түседі; 

– интеграция – жүйе құрамына енетін әрбір элементтің өзімен тікелей 

байланысты болатын сапалық түрлендірулерге және оның дамуына, жаңа 

бағыттарына тәуелділігін сипаттайтын табиғи үдеріс. 

«Интеграция» ұғымын анықтау – ғылымдағы, әсіресе, педагогика 

ғылымындағы негізгі мәселелердің бірі. Өйткені педагогикадағы интерактивтік 

үдерістер оқыту және тәлім-тәрбие беруді жетілдіре түсудің әдіснамалық 

негізін және қолданбалы салаларын кешенді және біртұтас түрлендірулер 

жүргізу арқылы шешуді талап етіп отыр. 
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Осыған орай, айқын тұжырымдалған стратегиялық және тактикалық 

заңдылықтар мен ережелердің жиынтығынан тұратын (білім, білік, дағды және 

іс-әрекеттердің түрлерімен қажетті деңгейде қаруландыратын, сондай-ақ 

қоғамның талабынан туындайтын жеке адамға тән сапалық белгілерді игертуге 

мүмкіндік беретін) педагогикалық технологияны жетілдіре түсу қажет болады. 

Осы мәселеге деген педагогика ғылымындағы  түбегейлі  бетбұрыс  кезеңі 

ХХ ғасырдың 90-жылдарынан  басталады. Алғаш  рет 1993 жылы ЮНЕСКО 

сессиясында интеграция  ұғымының  жұмыстық  анықтамасы  берілді,  яғни  

«интеграция – табиғи байланыстағы  білімдердің бір-бірімен кірігуі, оқушының  

ғылымды  біртұтас  түсінуіне  қол  жеткізу».  

Үшінші кезең  ретінде «интеграция» ұғымына берілетін  әр алуан  

анықтамалардың дүниеге  келуін  атар  едік. Осылардың үлгісі осы  мәселені  

арнайы  зерттеудің  нәтижесі  іспеттес  еңбектерде  келтірілген.  

Мәселен, «интеграция» ұғымын ғалым  А.А.Бейсенбаева: үдеріс, тұтасқа 

бірігу, жаңа сапалардың пайда болуы, бұрын әр басқа болған элементтердің 

бірігуі, мақсаттылық, ортақ мақсат, екі ғылым  элементтерінің  жай  қосылуы  

емес, олардың  жаңаша  жүйеленген  ішкі  бірлігі  ретінде [90]; 

– Ә.М.Мұханбетжанова: үдеріс, бұрын әр басқа  болған элементтердің  

бірігуі, тұтасқа бірігу, бұрын дифференцияланған  ғылым  элементтерінің  жаңа  

сапаға тұтастық белгісімен  бірігуінің  объективтік  үдерісі  ретінде [91]; 

– В.И.Загвязинский: үдеріс, тұтасқа бірігу, ортақ мақсат [92]; 

– Ю.М.Колягин: үдеріс, жаңа сапалардың  пайда болуы, мақсаттылық [93]; 

 – Н.И.Светловская: бұрын  әр басқа  болған элементтердің  бірігуі, ортақ 

мақсат [94]; 

– М.Г.Чепиков: жаңа сапалардың  пайда болуы [95] сияқты мәнді  белгілер 

бойынша анықтаудың  мүмкіндігі  көрсетіледі. 

А.А. Бейсенбаева өз зерттеулерінде «пәнаралық байланыс», «интеграция» 

категорияларының қызметіне аса мән бере отырып: «...оқушыларға пәнаралық 

байланысты меңгерту үшін мұғалімнің әуелі сол жекелеген пәндердің өзін жан-

жақты, терең меңгергені қажет етіледі. ...Пәнаралық байланысты, яғни жеке 

пәндерге тән ортақ қасиеттерді білу, саналы меңгеру – оқушылардың білім 

танымының жоғары дәрежелігін көрсетеді, дүниетанымдық көзқарасының 

орнықты қалыптасу үдерісін танытады»; «...ғылымдар интеграциясы – бұл екі 

ғылым элементтерінің жай қосылуы емес, ол табиғат заңдылықтарын тереңірек 

түсінуге мүмкіндік беретіндей дәрежеде олардың жаңаша жүйеленген ішкі 

бірлігі»,–деп, «пәнаралық байланыс» және «интеграция» ұғымдарын 

тұжырымдайды [90,б. 439]. 

Біз ғалымның осындай пікірінен пәнаралық байланыстың білім үдерісінде 

жоғары деңгейде жүзеге асуы үшін ең алдымен, білім қорының, оны іске 

асыруда педагогикалық шеберліктің болуы қажет екендігін байқай аламыз.  Ал 

бұл, біздің жағдайымызда, болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің кәсіби 

тұрғыда дамуын қамтамасыз етуді көздеп отыр.  

Н.А. Оразахынова өзінің кандидаттық диссертациясында: «...пәнаралық 

байланыс – педагогика ғылымында философиялық, психологиялық және 
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диалектикалық тұрғыдан қарастырылатын күрделі мәселе. Ол жеке пәндерді 

меңгерту негізінде іске асады. Пәнаралық байланыс арқылы оқушылардың жеке 

пәндерден алған білімі барынша күрделенсе, тиянақтала түседі, оқушылар бір 

пән аясымен шектелмей, оны өзге сабақтас пәндермен байланыстыра отырып, 

пәнді еркін меңгеруге мүмкіндік алады. Бұл – оқушының белгілі бір пәннен 

алған білім шеңберінің кеңеюіне, басқа сабақтас пәндердің мүмкіншілігін 

пайдалана білуі деген сөз» деп өз анықтамасын береді [96,б. 57]. Ғалым өз 

зерттеулеріндегі идеяларды мектеп тәжірибесіне енгізіп, бүгінгі күнде 

«Сатылай кешенді талдау технологиясының» авторы атанып отырғаны белгілі. 

Сондай-ақ, Республикамыздың көптеген мектептерінде эксперименттен 

өткізіліп, қазіргі таңда барлық педагогтер үшін тиімді технологиялардың бірі. 

Ғалымның негізгі ойы бізге, өзіміздің педагогикалық тәжірибемізде тиімді 

шешімдер қабылдауымызға жол ашады.  

Зерттеу жұмысымызға идеялық жағынан жақын келетін еңбектердің бірі 

А.М. Мұханбетжанованың докторлық диссертациясында: «...Ғылымның 

интеграциясы «қиылысушы» және «өтпелі» ғылымның пайда болуында 

байқалады. Ал білімнің синтезі неғұрлым жалпылама ұғымдарда, қағидаларда, 

теорияларда, тұжырымдарда, дүниенің локальдық бейнесін құруда, дүниенің 

жалпы ғылыми бейнесін жасауда көрініс табады»,– деп өз пікірін білдіреді. Біз 

ғалым А.М. Мұханбетжанованың пайымдауларынан ескіден жаңа сапаны 

тудыру, екі ғылымның сабақтастығы мен байланыстары элементтерінің 

нәтижесінде келесі бір ғылымның өмірге келу мүмкіндіктерін өз зерттеу 

жұмысында алға шығарғанын аңғарамыз. 

Г.К. Шолпанкулова кандидаттық диссертациясында пәнаралық байланыс  

«...ғылымдар арасындағы интегративті фактор бола отырып, оқыту үдерісінің 

функциялары негізінде жеке тұлғаның гумандық қарым-қатынасты 

қалыптастырушылық қызмет атқарады» деп нақтылана түседі [43,б. 59]. 

Ғалымның бұл анықтамасынан біз, оқушыларда гумандық қарым-қатынасты 

қалыптастыру оқыту үдерісінде пәнаралық байланыс негізінде көрініс 

табатынын пайымдаймыз. 

Д.Ж. Кішібаева кандидаттық диссертациясында пәнаралық байланыс 

жайлы: «пәнаралық байланыс тұрғысынан практикалық іс-әрекеттерді 

жоспарлау және орындау – бұл төмендегідей тапсырмаларды орындаудан 

тұрады: тапсырманы орындау жоспарын құрастыру; бақылауды; өлшеуді және 

эксперименттерді жоспарлау және жүргізу; жүйенің дамуын болжау, іс-әрекетті 

орындау жоспарын талдау» [9,б. 44]  деп көрсетеді. Бірақ біздің ойымызша, 

пәнаралық іскерліктердің оқушылардың бойында қалыптасуы үшін алдымен ой 

еңбегі дұрыс жүзеге асырылуы қажет. Ғалымның зерттеулері бүгінгі таңдағы 

Блум таксономиясының ойлау деңгейлеріне мүмкіндік ашады. 

Жаңа форматтағы дайындалған ғалымдардың еңбектері де көптеп 

кездеседі. Соның бірі ғалым Ш.А. Убниязова философия (PhD) докторы 

дәрежесін алу үшін дайындалған диссертациясында: «...ғылымдар 

интеграциясының ерекшеліктерін талдау оқыту үдерісінде айқын көрініс 

табатын жалпы тенденцияларды бөліп көрсетуге мүмкіндік береді. Олар 
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ғылымдардың дамуын барлық аспектіде сипаттайды: білім жүйесінде, жаңа, 

шекаралық ғылымдардың пайда болуы, зерттеудің кешенді бағыт алуы; 

ісәрекеттер жүйесінде, ғылымаралық синтез тәсілдерін қалыптастыра отырып, 

әдістерді ғылымның бір түрінен екіншісіне көшіруді күшейту; ғылымның 

қоғамдық сананы басқа формаларымен қатынас жүйесінде, ғылымның аралас 

саласының техникалық маңызын арттыру; ғылымды ұйымдастыру жүйесінде, 

әр түрлі ғылым өкілдерінің ынтымақтастығын, ұжымдық шығармашылығын, 

кешенді зерттеушілігін дамыту» деп талдайды [98,б. 28]. Ғалымның 

анықтамасын байыппен талдай келе, пәнаралық байланыс тұрғысынан жақын 

келіп тұрған категория интеграция болып отырғанын, ондағы ғылымаралық 

байланыс, ондағы бөліктердің тұтасқа біріге келе, үшінші бір ғылыммен 

шекаралық байланыстардың анықталуы және ондағы байланыстар дамуы 

тереңдетілген іс қимылдың жүзеге асуына мүмкіндік беретіндігін айтуға 

болады. 

Р.А. Дарменова өзінің кандидаттық диссертациясында пәнаралық 

байланыс ұғымын нақтылауда: «...пәнаралық байланыс – ғаламдық біртұтастық 

диалектикалық заңдылықтарды ғылыми тұрғыда, жүйелі түрде қарастырып 

пәндік бірлестік негізде жаңа мазмұндық идеяға жетелейтін педагогикалық 

үдеріс», – деген анықтама береді. Пәнаралық байланыстың классификациясын 

талдап көрсетеді. Олар: пәнаралық байланыстың формалары (тақырып құрамы 

жағынан, байланыс бағыты бойынша, элементтердің байланысу тәсілі, 

байланысу вариантының түрлілігі); пәнаралық байланыстың типтері 

(мазмұндық, операциялық, әдістемелік, ұйымдастырушылық, біржақты, 

екіжақты, көпжақты, хронологиялық, хронометриялық); пәнаралық 

байланыстың түрлері (дәлелді деректер, заңды фактілер, ғылыми теория, 

біліктілік, жүйелілік, ептілік, ойлау қабілеті, педагогикалық әдіс-тәсілдерді 

қолдану, тура байланыс, апперцептік – кері байланыс, вертикальді және 

горизонтальді, сабақтастық жалғастық, синхрондық (сәйкестік), келешектегі 

(перспективный), локальді (нақты бөлім), орташа мерзімді, ұзақ мерзімді) 

болып классификацияланады [99,б. 31]. Ғалымның еңбегінде оқыту үдерісіндегі 

тақырыпты ашуда, басқа пәндермен байланысындағы сипаттамаларын 

толығырақ оқуға болады. 

Біздің зерттеу объектіміз бен пәнімізге  жақын келетін зерттеу  жұмыстары  

да  баршылық. Осы  тұрғыдан  алғанда,  қазақстандық  ғалымдардың зерттеу 

жұмыстарын мәселен, Т.Қ.Оспанов [100], И.В.Баранова [101] т.б. нәтижесі 

көңіл аударарлықтай. Әсіресе, «интеграция» ұғымына педагогикалық  тұрғыдан  

түсінік  беріп, бұл  ұғымды үдеріс, қалып, ұстаным, күй, заңдылық, танымның  

тәсілі  ретінде анықтайтын  деректердің  келтірілгенімен  толық  қосыламыз. Біз 

де сонымен бірге, «интеграция» ұғымының төмендегідей түсіндірмелерін  

құптаймыз және олардың  қарастырылып отырған ұғымды педагогикалық 

категория деңгейіне  көтерілуіне септігін  тигізеді  деп  ойлаймыз.  

Ғалым Т.Қ.Оспанов [100,б. 25] аса маңызды, интеграция  ұғымының 

қолданбалы  саладағы мән-мағынасын  ашуға  септігін  тигізетін және  ықпал  

ететін мынадай  ой  тұжырымдайды: 
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– білім мазмұнын интеграциялаудағы басты  мәселе әр текті және әр 

саладағы білімнің элементтерін «кіріктіру» мүмкін болатын ортақ негізді 

(мақсат, міндет, идея, іс-әрекет) анықтау болмақ, сондай-ақ осындай ортақ негіз 

дәл және үйлесімді, орынды анықталса, «интеграция» проблемасы да өз 

шешімін табуы мүмкін, яғни  білімнің ортақ типті бөліктері немесе элементтері 

болса, онда әр саладағы білімді интеграциялаудың әдіснамалық негізі 

анықталады деп есептеуге болады; 

–  жалпы алғанда, әр алуан білім саласынан  мағлұматтарды интеграциялау  

үшін, алдымен, олардың негізін құрайтын басты немесе  жетекші  ғылыми  

ұғымдар, заңдылықтар,   теориялар, идеялар, сондай-ақ  ортақ іс-әрекеттер  мен  

әдіс-тәсілдер анықталуы  тиіс және де  оларды  анықтау  мүмкін  болмаса, онда  

әр текті білімді  табиғи  бірлікте  болатындай  етіп  кіріктіру  мүмкін  емес, ал  

«зорлықпен» кіріктірілген білім мазмұнының пайдасынан гөрі зияны  

басымырақ  болатыны  ақиқат; 

– білім мазмұнын  анықтауда пәндерді блоктар бойынша  топтай  отырып, 

гуманитарлық пәндерден жаратылыстану-математика пәндеріне, 

интеграцияланған пәндерден пәнаралық курстарға, олардан жекелеген  

пәндерге (ғылыми  негіздеріне) және  одан  жинақтау  курстарына  көшуді  

бірте-бірте  жүзеге  асыру қазіргі  заман   талабынан   туындап  отырған  үрдіс  

болып  отырған  тәрізді. 

Сөз жоқ, ғалымның айтқан идеяларының маңызы жоғары. Осымен де 

байланысты, бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыда оқытуды 

ұйымдастыруда біздің тарапымыздан бұл пікірлер басшылыққа алынатыны 

белгілі. 

Білім мазмұны интеграциясының психологиялық негізі ретінде, 

ғалымдардың пікірінше (В.А.Далингер [102], А.А.Бейсенбаева [90,б. 437], 

С.Рахметқызы [103], Т.Қ.Оспанов [100,б. 23], Ә.М.Мұханбетжанова [91,б. 362]) 

кеңес психологі Ю.А.Самариннің [104] ассоциативтік ойлау идеясын алуға 

болады. Шындығында, бұл идея  бойынша, кез-келген  білім – ол ассоциация, 

ал  білімдердің жүйесі – ол  ассоциациялар  жүйесі. Демек, қарапайым  білімнің  

шегінен  аспайтын, дербес  жүйелілік, жүйеішілік, жүйеаралық  ассоциациялар  

болатынына орай, қарапайым, дербес, пәнаралық, пәнішілік білімдердің  

қарастырылуы  мүмкін. Осындай көзқарас  ғылым дамуындағы  интеграциялық  

және дифференциациялық үдерістерге қарама-қайшы емес. Олай болса,  

пәнішілік және пәнаралық байланыстар интеграциялық үдерістердің  

қарапайым формасы  немесе оны  жүзеге  асырудың  жолы  деуге  толық  негіз  

бар. Бұлар білім берудегі интеграцияның бастауы іспеттес және  керісінше, 

пәнішілік пен пәнаралық байланыстардың  әдіснамалық негізі - интеграция 

және дифференциация үдерістері, олардың бірлігі мен қарама-қайшылығы, 

өзара  байланысы,  өзара әсері  және  өзара  әсерлесуі  мен  өзара  қатынасы.  

Интеграция ұғымының көп мағыналылығы оны педагогиканың әр алуан 

салаларында (дидактикада, тәрбие теориясында, дербес пәндердің оқыту  

әдістемесінде) пәрменді қолдануға мүмкіндік туғызуда. Атап айтқанда: 



28 
 

– экономикалық қоғамдық-саяси, әлеуметтік, мәдени өмірдің әр түрлі 

салалары мен мектептің өзара әсерін жүзеге асыру бағытында; 

– жалпы білім беретін және кәсіби дайындыққа баулитын білім берудің 

біртұтас жүйесін жасауда; 

– жастарға білім берумен  байланысты дайындықты білім берудің әр түрлі 

салаларындағы жалпы педагогикалық заңдылықпен табиғи ұштастыруға; 

– оқыту жүйесінің дидактикалық заңдылықтарымен тәрбиеленуінде жан-

жақты дамыту мәселесінің табиғи бірлікте шешілуін үйлестіруде; 

– педагогикалық ғылым мен білімнің бірлігін жүзеге асыруда және т.б. 

бағыттарда «интеграцияны» қолдануға қатысты біршама тәжірибе де жинақтала 

бастады. Алайда, мұнда да «интеграция» ұғымын нақты жағдайда ұғымдық 

категорияға барабар деңгейде дәл, нақты пайдалану мүмкін болатындай 

терминологиялық классификацияның ара жігі әлі ашыла қойған жоқ. Осының 

салдарынан тіпті әр текті, кейде үйлесімді бола бермейтін тұжырымдар, 

пайымдаулар мен ұсыныстардың орын алуы да байқалады. Олай болса, 

«интеграция» терминінің жалпы педагогикалық, дидактикалық, әдістемелік 

мағыналары мен мән-маңызын бірмәнді анықтау мүмкін болатындай, ол 

ұғымның аса мәнді белгілерін сұрыптай отырып, ғылыми термин жасау 

қажеттілігі бар. 

Осы бағыттағы арнайы жүргізілген жұмыстың барысында, жоғарыда шолу 

ретінде қарастырылған «интеграция» терминінің әр алуан түсіндірмелерін 

салыстырудың нәтижесінде мынадай тұжырымдарға, қорытындыларға келдік: 

1. Көпшілік жағдайларда «интеграция» ұғымы әрдайым орынды бола 

бермейтін «біріктірілу», «қосылу» сияқты түсініктерге келтіріледі. Сонымен 

бірге осы ұғымды «жалпының» құрамында көрініс беретін «дербестің» жаңа 

сапасы ретінде түсіндіруге де болмайтын сияқты, өйткені интеграция осы 

күрделі деңгейдегі құбылыс іспеттес. 

2. Ұғымның категориялық қатары әлі де болса толық түрде анықтала 

қоймаған сияқты. Әсіресе, осы ұғымды әдіснамалық деңгейде анықтауды, яғни 

ұстаным, заңдылық, белгі, ойлаудың және танымның тәсілі ретінде анықтаудың 

жетілдіріле түсуі тиіс. 

3. Педагогиканың әр алуан салаларында «интеграция» ұғымының кеңінен 

қолданылуы, сондай-ақ интегративтік үдерістердің педагогика ғылымы 

дамуының негізгі бағытына айналуы осы ұғымға қатысты терминологияны 

жасауды жан-жақты жетілдіру және әр терминді бір мәнді қолдануды 

қамтамасыз ету тұрғысынан арнайы зерттеулер жүргізу педагогика 

ғылымындағы өзекті мәселенің бірі екендігін байқатты. 

Жалпы алғанда, интеграция проблемасы бастауыш мектепке қатысты 

қойылуы мүмкін бе және ол қандай деңгейде деген сұрақтар жиі қойылып, оны 

шешумен байланысты ізденістер мен зерттеулер үдей түсуде. Дегенмен 

бастауыш буын үшін мақсаты мен міндетінің бірдей типтілігін ескере отырып, 

оқу іс-әрекеттерінің түрлерін, олардың элементтері мен бөліктерін біріктіру 

және үйлестіру арқылы бір тұтас түрге келтіру үдерісі – интеграцияның 

қарапайым көрінісі ретінде бұрыннан орын алып келе жатқан құбылыс. 
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 «Integration» сөзінің қазақша мағынасы «қайта құру», «толықтыру» 

дегенді білдірсе, «integrer»» сөзі «бүтін» деген мағынаны білдіреді. Соңғысы 

екі мағынада қолданылады: бөліктерді бүтінге біріктіру. 

Бұдан интеграция ұғымы барлық салаға да қатысты екені байқалады. Білім 

беру үдерісіндегі негізгі ұстаным оқу-тәрбие қызметтерін табиғи бірлікте 

интеграциялау болып жүргені де сондықтан. 

Интеграция – тығыз байланысқан бір бүтінді жасаудың нәтижесі. Ол 

оқытуда бір бүтін синтезделген курсқа түрлі пәндердің элементтерін (тақырып, 

бөлім), ғылыми түсініктерін және таным әдістерін біріктіру, пәнаралық 

байланысты шешу ғылым негіздерін комплекстеу арқылы жүзеге асады. 

Әдебиеттерде мысал ретінде бастауыш сыныптағы табиғаттану, жоғары 

сыныптағы адам анатомиясы, физиологиясы және гигиенасы пәндері 

келтірілген. Соңғысы медицина, биология, химия, физикамен біріктіліген. Олар 

осы пәндердің координацияланған мазмұнына сәйкес бір пәнде логикалық 

құрылымымен беріледі [105]. 

Координация – өтілетін ұғымдары мен құбылыстары және олардың оқу 

танымдылығы  мен уақыттары ортақ туыстас пәндердің оқу бағдарламаларын 

ыңғайластыру (пәнаралық байланыстың тар мағынасы). 

Еуропа елдерінің педагогикасында пәнаралық байланыс, көбіне пәндерді 

оқу-танымдық мақсаттарына қарай координациялау бағыты арқылы дамиды. 

Білім мазмұнын құрастыруда пәндік емес, нысандық ұстаным (объективный 

принцип) қолданылатындықтан, негізінен оқытудың нысандары (жекелеген 

ұғымдар, ұғымдар топтары) мен әрекет түрлері ескеріледі [105,б. 14]. 

Интеграция идеясы әр дәуірдегі және түрлі қоғамдық жүйедегі 

педагогтердің философиялық, идеологиялық көзқарастары бойынша, дидактика 

дамуындағы ортақ бағыттар бойынша қалыптасты. Барлық тарихи кезеңде де 

педагогтер пәнаралық байланыс идеясының маңыздылығын білім жүйесі мен 

ғылыми дүниетанымды қалыптастыруда, танымның жалпы әдістерін және 

белгілі бір әрекет түрлерінің негізінде білімді біріктірудегі еңбек дағдылары 

мен машықтарын меңгертуде, оқушыларды тәрбиелеуде көрді. Бұл аспектілер 

оқытудың білімдік, дамытушылық және тәрбиелік міндеттерімен сәйкес келеді. 

Сондықтан пәнаралық байланыс проблемасы қазіргі оқытудың кешенді 

бағыттарының бірі ретінде әдіснамалық негізі болып саналады. 

И.Д.Зверевтің, В.М.Максимованың еңбектерінде пәнаралық байланыс 

оқыту мен тәрбиенің кешенді бағытының құралы ретінде жалпы педагогикалық 

тұрғыда қарастырылып, оның білімдік міндеті оқушыларда жалпы білім 

жүйесін қалыптастыру екендігі аталады [106; 107]. Біз де осы құнды пікірді 

қостай отырып, білімді жүйелі құбылыс ретінде меңгерту жолын құптаймыз.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Пәнаралық байланыстың білімдік және тәрбиелік міндеттерінің өзара 

байланысын ашудың психологиялық негізі – адамның сана, сезім және 

әрекетінің бірлік заңдылығы. Оқытудағы осы бірлікті жүзеге асыру – 

оқушының дүниетанымын қалыптастыруға бағытталған кешенді бағыттың 

педагогикалық шарттарының бірі. Кешендік бағыт және оқытудың тәрбиелік 
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міндеті жайлы идея пәнаралық байланыстың тәрбиелік қызметін анықтауды 

мақсат еткен зерттеулерді күшейтті.  

Пәнаралық байланыс білімдік, тәрбиелік міндеттермен бірге 

дамытушылық міндет те атқарады. Көптеген ғалымдар оны әрекет тәсілдерінің 

жүйесінен көреді [105,б. 19]. Оқу-танымдық үдерісте ойлау, сөйлеу, 

эстетикалық сезім, логикалық және бейнеліліктің өзара байланыстарының жаңа 

жолдары анықталған (И.Э.Унт, А.Ф.Меняев т.б.). пәнаралық байланыстың 

дамытушылық қызметінде оқушылардың танымдық белсенділігін және 

өздігінен оқу әрекетімен шұғылдану мен қызығушылығын қалыптастырудағы 

рөлі зерттелген (А.В.Усова, И.К.Журавлев, В.П.Шуман, С.Л.Алумаэ т.б.). 

Оқушылардың оқу әрекеті теориясы негізінде пәнаралық байланыстың 

дамытушылық қызметін ашудың зор маңызы болды. Жалпы әрекет түрлерінің 

ішінде сөйлеу (Т.А.Ладыженская, Н.Н.Ушаков, Н.А.Лошкарева), өлшемді-

есепті (Н.С.Антонов), шығармашылық (И.Я.Лернер, Н.Н.Рахманина) т.б. 

әрекеттері қаралды.  

Оқушының жалпы дамуына әдістер мен тәсілдердің ішкі логикалық 

құрылымын жетілдіру мен қайта құру арқылы да тиімді әсер етуге болады. 

Ізденушілік әдісі, проблемалық-танымдылық міндет қою, зерттеу элементтерін 

қолдану негізгі әдістер болып саналады. Сөйтіп, пәнаралық байланысты 

оқушының әрекетімен байланыста қарау арнайы зерттеу нысандары болды. 

Дегенмен, бұл бағыттың да теориялық негізі жеткілікті түрде 

жасалмағандығы туралы тұжырым бар. Зерттеушілер «әрекет түрі» деген 

терминді қолданғанмен, оның мәнін ашпайды. Зерттеулерде әрекеттің 

операциялық жақтары (әрекет, тәсілдер, дағды, білік) ғана алынады, ал бұл 

білім мазмұны мен әрекеттің бірлік ұстанымын бұзуға әкеліп тірейді», – 

делініп, болашақта білім жүйесі мен танымдық әрекеттер тәсілдері жүйесінің 

пәнаралық негіздегі сәйкестігі зерттелу қажеттігі айтылды [105,б. 19]. 

А.Кенжеғұлованың зерттеу жұмысында үш құрамдас бөліктен тұратын оқу 

әрекетінің мәні ашылып, оның оқушыны субъект ретінде дамытатын тәсілдері 

білім жүйесімен байланыста қарастырылады [108]. 

Білім мазмұнын интеграциялауда ғылыми таным қызметінің әдістері мен 

түрлерін синтездеуді білудің маңызы зор. 

Интеграция білім мазмұнының негізгі үш компонентінде көрініс табады: 

пәнаралық байланыс әсерімен сапа жағынан өзгеретін білім жүйесінде; 

пәнаралық байланыс жүзеге асыратын оқу-танымдылық қызметте ерекше 

қасиетке ие болатын дағдылар жүйесінде; әр түрлі пәндер білімдерінің синтезі 

үдерісінде қалыптасатын оқу-танымдық қатынастар жүйесінде. 

Пәнаралық байланыстың көпжақты гносеологиялық шарттары мен ғылыми 

танымның диалектикасын түсіндіретін ғылым мен практиканың синтездері 

мыналар: ғылымаралық синтез, әдіснамалық синтез және ғылымның 

әлеуметтенуі әсерінен болатын синтез [109]. 

Ғылымаралық синтез ғылыми білімдердің құрылымын  жасайды, олардың 

жүйесінен жаңа «қабаттар», блоктар, элементтер бөлініп шығады. Қазіргі 

ғылым көпдеңгейлі, көпфункционалды сипаттар алуда. Оның жүйесінде жаңа 
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синтезделген элементтер – шекаралық ғылымдар (биофизика, биохимия, 

физикалық химия, математикалық лингвистика, биокибернетика, 

психолингвистика т.б.) пайда болады. Ғылымның интеграциялануы мен 

саралануы білімнің жай ғана сандық жағынан өзгерісі емес, ғылымның қайта 

жаңаруының заңды құбылысы. Қазіргі ғылым дүниесі туралы түсінік нақты бір 

ғылым түрі мен философиялық ұғымдардың синтезінен құрылады. Нақты 

ғылымдар арасындағы және ғылым мен философия арасындағы білім 

интеграциясының қарқынды дамуы олардың арасындағы қатынасты 

күрделендіріп жіберді. Араларында интегративтік теория, ғылым, бағыт сияқты 

жаңа «қабаттар» пайда болды (жүйе туралы теория,жүйелілік бағыты, 

информатика мен кибернетика теориясы, семиотика т.б.). Бұлар философия мен 

арнайы ғылымды тығыз байланыстыратын аралық рөл атқарады. Ғылымаралық 

синтез білім мазмұнын, жүйе ретінде оның құрылымын өзгертеді. Сонымен 

қатар оның әдістері мен құралдары туралы мәселе де алға шығады. Бұл – 

ғылыми танымның әдіснамалық синтезі болады. Интеграция таным үдерісінің 

операциялық  та қызметін атқарады. 

Қазіргі ғылыми танымға білімнің біржақтылығының жойылуы, көрнекі-

концептуальды модель қалыптастыратын абстракцияның күшеюі, ақпараттық 

жүйелер, заттардың жалпыланған көрнекі бейнелері тән. Интеграция зерттеудің 

бір әдісін – жалпы концептуальды аппаратын жасауға ықпал етеді де, әр пән 

арасындағы бөлшектенушілікті жояды.Интеграция – білім беру ісін қайта 

құрудың өте бір маңызды және ең күрделі проблемаларының бірі. Бұл мәселе 

терең, жан-жақты негіздеуді қажет етеді. Білім мазмұнын интеграциялаудың 

ұстанымдары, интеграцияланған білімнің маңызы, қызметі (функциясы) т.б. 

аспектілері туралы арнай зерттеулер, ғылыми-әдістемелік еңбектер өте аз. Бұл 

проблеманың кейбір аспектілерінің нышандарын 20-жылдардағы оқу 

материалын комплекспен оқытуды ұсынған мемлекеттік ғылыми кеңестің 

бағдарламаларынан табуға болады. Оларда ВК(Б)П Орталық Комитетінің 1931 

– 1932 жылдардағы «Бастауыш және орта мектеп туралы», «Бастауыш және 

орта мектептердің оқу программалары мен режимі туралы» қаулыларында 

көрсетілген елеулі кемшіліктеріне қарамастан, мектептің практикамен 

байланысын нығайтып, мектепті елдің саяси және шаруашылық өміріне 

жақындастыру, оқушыларға қоғамдық-саяси тәрбие беруді тереңдету көзделеді. 

Комплекспен оқытуда  оқушылардың білімін оның дене және ақыл-ой 

дамуымен, еңбекпен байланыстыруға ерекше көңіл бөлінді. 

Комплекспен оқытудың идеясы, мәні, өзекті ұстанымдары, маңызы, пәндік 

жүйемен салыстырғандағы артықшылықтары  Ж.Аймауытовтың «Комплекспен 

оқыту» деген кітабында баяндалған. Осы еңбегінде автор былай деп жазады: 

«Комплекспен оқытқанда: 

– ... оқытушы балаға икемделеді. Баланың сұрауын, қызық көруін еске 

алып, баланың өзіне тапқызуға, істетуге тырысады. 

– ... бала өмірді, құбылысты өзі бақылауды, зерттеуді тәжірибе қылады. 
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– ... сабақ үзіліссіз бірінен-бірі туып, біріне-бірі жалғасып отырады; бір 

сағатта бітпеген нәрсе екінші сағатта зерттеледі, үзіліс (тыныс) деген сабақтың 

арасын жіктеу үшін емес, тек демалу, бой көтеру үшін істеледі. 

– ... керексіз көп материалдар шағындалады, сұрыпталады, тек еңбек пен 

жаратылысқа, қоғамға қатынасы бар, өмірге керектері алынады. 

– ... негізгі зерттелетін нәрсе, кіндік тақырып – еңбек» [110,б. 21].  

Бұл айтылғандардан комплекспен оқыту оқу пәндерін, білім мазмұнын 

интеграциялаумен үндес, оның мәніне, негізіне үйлес екені көрінеді.  

Білім мазмұнын интеграциялау оқушыларға берілетін білімнің теориялық 

және ғылыми деңгейін жоғары сатыға көтеру, танымдық маңызы зор идеяларды 

кіріктіріп, жалпылау, оқушыларда диалектикалық-материалистік көзқарас 

қалыптастыру т.б. осылар сияқты өзінің әдіснамалық функциялары жағынан 

пәнаралық байланыс мәселесіне де жақын. Негізінде, білім мазмұнын, оқыту 

әдістерін интеграциялаудың психологиялық, дидактикалық аспектілерін 

М.Н.Скаткин, Г.И.Шукин. В.В.Давыдов, П.Я.Гальперин, Д.Б.Эльконин, 

В.Н.Максимова [17,б. 144; 18,б. 629; 19,б. 22-32; 20,б. 322; 21; 22,с. 219].т.б. 

ғалымдардың еңбектерінде жан-жақты қарастырылғаны белгілі. «На пути к 

новой школе» кітабында көрсетілгендей, интеграция – жастарға білім беру ісін 

қайта құрудың өте бір маңызды және ең күрделі проблемаларының бірі. Бұл 

проблема терең, жан-жақты негіздеуді қажет етеді. 

Осы мәселеге қатысты қазақстандық ғалымдар К.Ж.Жүнісова мен 

Ж.А.Қараевтың, Т.Қ.Оспанов пен И.В.Баранованың, Н.Жапанбаеваның 

еңбектерін атауға болады [111-114]. 

Білім мазмұнын, оқу пәндерін интеграциялаудың қажеттігі былайша 

негізделеді: біріншіден, интеграцияланған білім оқушыларда дүниенің тұтас 

ғылыми бейнесін қалыптастыруға (бастауыш сынып оқушыларының дүниені 

эмоциялық-тұтас қабылдауына) мүмкіндік береді. Осы арқылы оқушылардың 

дүниетанымындағы бөлшектенушілікке, есте сақтау қабілетіне шамадан тыс 

жүк түсіруге, шығармашылық ой-өрісін тарылтуға жол берілмейді. 

Екіншіден, оқытудың бастапқы (1 – 2 сыныптарда) және соңғы (10 – 11 

сыныптарда) кезеңдерінде білім мазмұнын, оқу пәндерін интеграциялау үшін 

де, әсіресе, соңғы кезеңінде қоғам үшін де практикалық жағынан маңызды 

мәселелерді дұрыс шешуге көмектеседі. Бастапқы кезеңде (1 – 2 сыныптарда) 

комплекспен оқыту 6–7 жасар балаларды мектеп өміріне, оқу ісін 

психологиялық-физиологиялық, эмоциялық және практикалық жағынан 

нәтижелі дайындауға мүмкіндік береді. Олар музыкалық, көркемөнер, еңбек 

және дене тәрбиесін алады; тыңдай білу, жазу, оқу, бақылағыштық, көргенін, 

естігенін, оқығанын айтып беру; есеп шығару сияқты білік, дағдыларды, 

жергілікті материалдар, айналадағы дүние негізінде табиғат, адам, еңбек т.б. 

туралы алғашқы білім, біліктерді меңгереді. Осының барлығы оқудың келесі 

сатыларында оқушылардың әр түрлі пәндерді терең талдап оқып, білімді 

жүйелі курстар бойынша сапалы меңгерулеріне, оқу ісіне білгірлікпен еркін 

араласуына жол ашады. Оқытудың соңғы сатысында интеграцияланған курстар 

оқушыларды кешенді (комплексті) біліммен, білік, дағдылармен 
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қаруландырып, олардың мамандық таңдау, жоғары білім алу, еңбекке араласу, 

тағы басқа осылар сияқты өмірлік мәні бар, әлеуметтік мәселелерді дұрыс 

шешіп, өмірден адаспай өз орнын табуына көмектеседі. 

Үшіншіден, оқу пәндерін интеграциялау жалпы білім мазмұнын, көлемін 

едәуір ықшамдауға, апталық оқу сағатын азайтып, эстетикалық тәрбие мен дене 

тәрбиесіне көбірек уақыт, көңіл бөлуге мүмкіндік береді. Бұл – білім мазмұнын, 

оқу-тәрбие жұмысын гуманизациялау мен оқытуды дифференциялауды жүзеге 

асыруды қамтамасыз ететін тиімді жолдардың бірі. 

Жаңа бір затты, я құбылысты көрсеткенде, бала ол затты (құбылысты) 

және оның айналадағы дүниемен кейбір байланысын біртұтас қабылдайды. 

Содан кейін ғана тұтас қабылданған бейне талданады. Жаңа затты, я 

құбылысты қабылдаудағы мұндай сатылықтың өзіндік физиологиялық 

себептері, тетігі бар: объектіні көрсеткенде, нервтік қозу үдерісі мидың үлкен 

жарты сыңарлары клеткаларына әп-сәтте таралады. Осымен бір мезетте жүзеге 

асатын нервтік тұйықталу (нервтердің өзара түйісуі) нәтижесінде көру, есту, 

тері сезінуі т.б. осылар сияқты сезім мүшелері арқылы баланың тікелей алған 

түйсіктері алғаш рет синтезделіп, зат я құбылыс біртұтас бейнеде қабылданады. 

Сондықтан, әдетте, бала объектінің, айналадағы дүниенің ең алдымен біртұтас 

бейнесін оңай қабылдайды. Тек осыдан соң ғана дифференцияланған тежелу 

басталады да, біртұтас бейне талданады, қорытындыда ол қайтадан неғұрлым 

тереңірек синтезделіп, мәні, мазмұны жағынан ғылыми дәрежедегі біртұтас 

ұғым болып қалыптасады. Осылайша ойлау үдерісі алғашқы жеңіл синтезден 

талдауға қарай дамып, неғұрлым терең синтезбен аяқталады [5,б. 45-46]. 

Психологияның деректері бойынша 6–7 жас – адамның «адамдық» мәнінің, 

басқаша айтқанда, адамға тән қасиеттердің білініп, толысатын, жетілетін, 

ядросының қалыптасатын шағы. Бұл жастағы баланың жеке басының 

ерекшелігі – қиялдауға бейімділігі. Ал оның қиялы, яғни ойша елестетуі тікелей 

өз көргендерінің, заттар мен құбылыстар туралы естігендерінің, осыдан туған 

сол заттарға, құбылыстарға деген қатынасының синтезі болып табылады. 

Осының арқасында баланың ойы біртұтас болып, қиялында дүниенің 

жалпыланған біртұтас қатынасын білдіре алады. Бұдан бала ойының 

біртұтастығын көреміз. Балаға тән тағы бір ерекшелік – оның эмоциялық көңіл-

күйі мен практикалық іс-әрекетінің тікелей және тез байланысатынында, 

бірлігінде, яғни жеке басының біртұтастығында. Жеке бастың осы 

біртұтастығын тәрбие арқылы бекітіп, тұрақтандыру, адамгершілік дамуының 

сенімді кепілі болып табылады. Баланың шығармашылық іс-әрекетінің, бір 

жағынан, ойлаумен, екінші жағынан, эмоциялық көңіл-күйі сферасымен 

байланыстылығы оның жеке басын үйлесімді дамыту проблемасының негізгі 

аспектілерін ертерек, неғұрлым баланың жас кезінде  белгілеп, оларды тәрбие 

арқылы жүзеге асыруды ертерек бастауды қажет етеді. Егер баланың дүниені 

біртұтастықта көре білу және дүние туралы біртұтас түсінігін өзінің 

щығармашылық іс-әрекетінде жүзеге асыра білу сияқты қабілеттерін тиісті, 

сәйкес іс-әрекеттер арқылы іске асыруға мүмкіндік туғызса, онда бұл 

қабілеттер мақсатты сипат алып бекиді. 
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Н.С.Сердюкова оқу пәндерін интеграциялау жағдайында төмендегілерді 

бөліп көрсетеді: 

– жетекші пәндер мазмұнының жақындығы; 

– олардың логикалық жағынан өзара байланысы. 

Біз де автордың ізімен, бұл жағдайларда білімдер жүйелілігіне сай келеді, 

оқушылар оқып отырған материал мазмұнын жақсы меңгереді, оқылған 

материалды анағұрлым еркін де, жеңіл айтып бере алады деп есептейміз.  

Интеграция іске асуы үшін үшін төмендегі шарттар қолайлы: 

– кіріккен оқу пәндерінің оқылып отырған нәрсеге сай жақын болуы; 

– зерттеуде қолданылатын әдістердің бірегейлігі; 

– әр пән негізіндегі теориялық тұжырымдама мен заңдылықтардың 

жалпылығы [115]. 

Жоғарыдағы талдауларды топтай отырып, «пәнаралық байланыс», 

«интеграция» ұғымдарының контент-талдауын 2-кестеде ұсынамыз. 
 

Кесте 2 – «Пәнаралық байланыс», «интеграция» ұғымдарының контент-талдауы 
 

Зерттеген ғалымдар Ұғымдарға сипаттама 

1 2 

Н.Д.Хмель Оқушыларда ғылыми дүниетанымды қалыптастырудың тұтас 

үдерісі оқытудағы сабақтастықпен, оқу пәндерінің бір-бірінің 

байланысымен қамтамасыз етіледі. Пәнаралық сабақтастықты 

жүзеге асыру бір құбылысты жан-жағынан көруге, ол туралы 

тұтас түсінік алуға мүмкіндік береді [116]. 

В.М.Лихач 

Р.С.Туревич 

Оқытудағы сабақтастық – түсініктер, ұғымдар, біліктіліктер, 

дағдылар арасындағы өзара байланысты іске асыру мүмкіндігі 

[117]. 

Б.Г.Ананьев 

Ш.И.Ганелин 

Пәнаралық сабақтастық – білім алушыларда білім, білік және 

дағдыларды қолдану және әрі қарай дамытуға тірек жасау, бұл 

арқылы оқушыларда әртүрлі байланыстар құрылады, тақырыптың 

негізгі идеялары ашылады, жаңа ескі білімдер өзара әрекет етеді, 

нәтижесінде терең және берік білімдер жүйесі қалыптасады [118]. 

А.А.Бейсенбаева Пәнаралық байланысты, яғни жеке пәндерге тән ортақ қасиеттерді 

білу, саналы меңгеру – оқушылардың білім танымының жоғары 

дәрежелігін көрсетеді, дүниетанымдық көзқарасының орнықты 

қалыптасу үдерісін танытады»; Ғылымдар интеграциясы – бұл екі 

ғылым элементтерінің жай қосылуы емес, ол табиғат 

заңдылықтарын тереңірек түсінуге мүмкіндік беретіндей дәрежеде 

олардың жаңаша жүйеленген ішкі бірлігі [90,с. 437]. 

Б.Г.Ананьев Оқытудағы сабақтастық – бұл ғылым негіздерін байланыстыру 

барысында студенттер үшін берілетін білім жүйесін дамыту. Ол 

әр сабақта жаңа оқу материалын іс-әрекеттің ұқсас құбылыстары 

туралы жақында пайда болған немесе бұрыннан бар біліммен 

байланыстыру кезінде жүзеге асырылады. Сабақтастық бір пәннен 

келесі бір пәнге ауысу кезінде қызмет атқарады, яғни сабақтар 

жүйесінде бір пәннен сабақтас пәнге және т.б. әмбебап 

педагогикалық сипаты бар пәнаралық байланыс [119]. 
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2 – кестенің  жалғасы 

 
1 2 

Н.А.Оразахынова Пәнаралық байланыс арқылы оқушылардың жеке пәндерден алған 

білімі барынша күрделенсе, тиянақтала түседі, оқушылар бір пән 

аясымен шектелмей, оны өзге сабақтас пәндермен байланыстыра 

отырып, пәнді еркін меңгеруге мүмкіндік алады. Бұл – оқушының 

белгілі бір пәннен алған білім шеңберінің кеңеюіне, басқа 

сабақтас пәндердің мүмкіншілігін пайдалана білуі деген сөз [109]. 

 

С.Н. Жиенбаева Білім беру мазмұнындағы сабақтастық – бұл пәндік-мазмұнды 

компоненттің үздіксіз дамуы, атап айтсақ,: әр кезеңде еңбек 

тақырыбын кеңейту және тереңдету есебінен, жоғары деңгейдегі 

базаны құру [117]. 

 

А.М.Мұханбетжанова Ғылымның интеграциясы «қиылысушы» және «өтпелі» 

ғылымның пайда болуында байқалады. Ал білімнің синтезі 

неғұрлым жалпылама ұғымдарда, қағидаларда, теорияларда, 

тұжырымдарда, дүниенің локальдық бейнесін құруда, дүниенің 

жалпы ғылыми бейнесін жасауда көрініс табады [91,б. 362]. 

 

Г.К. Шолпанкулова Пәнаралық байланыс – ғылымдар арасындағы интегративті 

фактор бола отырып, оқыту үдерісінің қызметтері негізінде жеке 

тұлғаның гумандық қарым-қатынасты қалыптастырушылық 

қызмет атқарады [43]. 

Д.Ж. Кішібаева Пәнаралық байланыс тұрғысынан практикалық іс-әрекеттерді 

жоспарлау және орындау – бұл төмендегідей тапсырмаларды 

орындаудан тұрады: тапсырманы орындау жоспарын құрастыру; 

бақылауды; өлшеуді және эксперименттерді жоспарлау және 

жүргізу; жүйенің дамуын болжау, іс-әрекетті орындау жоспарын 

талдау [97,б. 134]. 

Ш.А.Убниязова Білім жүйесінде жаңа, шекаралық ғылымдардың пайда болуы, әр 

түрлі ғылым өкілдерінің ынтымақтастығын, ұжымдық 

шығармашылығын, кешенді зерттеушілігін дамытады; интеграция 

кез-келген бөліктердің, субъектілердің тұтасқа бірігуі арқылы, 

олардың арасындағы байланыстарды дамытып, өзара 

ынтымақтастықты іс-қимылын тереңдету [98,б. 170]. 

В.Т.Сопегина Интеграция – бұл белгілі бір тұтастықтың қалыптасу үдерісі мен 

нәтижесі, онда синтезделген компоненттердің өзара әрекеттесу 

қарқындылығы өседі, олардың салыстырмалы дербестігін азайту 

кезінде олардың өзара байланысы мен өзара тәуелділігі 

күшейтіледі [120]. 

Р.А. Дәрменова Пәнаралық байланыс – ғаламдық біртұтастық диалектикалық 

заңдылықтарды ғылыми тұрғыда, жүйелі түрде қарастырып 

пәндік бірлестік негізде жаңа мазмұндық идеяға жетелейтін 

педагогикалық үдеріс [121]. 
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Біздің ойымызша, кестеде берілген барлық анықтамалар бір ортақ 

мәселенің сан түрлі қырын танып, соның анықтамасын жасайды.  

Сабақтағы метапәндік тәсілдеме сабақтастықты мазмұн деңгейінде ғана 

емес, сонымен бірге өзіндік жолмен білімді алуға бағытталған қызметтің белгілі 

бір типтеріне қабілеттерді ұйымдастыру деңгейінде сабақтастықты болжайды. 

Мұндай үрдістің нәтижесі білімдер мен өмірлік қарекеттің әртүрлі 

аумақтарында қолданылатын, белгілі-бір қабілетті игеру болып табылады. Шын 

мәнінде, оқытудағы метапәндік тәсілдеме арқасында оқушылар икемді болады. 

Себебі олар кез-келген бейтаныс жағдайларда қолдана алатын, әмбебап оқу 

әрекеттерін игереді. Шын өмірде оқушылар өз білімдері мен біліктерін қолдана 

отырып, жылдам әрекет ете және шешімдерді қабылдай алады. Нәтижесінде 

бітіруші түлек табысты әрі еңбек нарығында бәсекеге қабілетті болады. 

Пәндердің дербестігі, олардың бір-бірімен әлсіз байланысы оқушыларды 

әлемнің тұтас бейнесін құрудағы күрделі қиындықтарды туғызады. Бұдан 

пәндерді метапәндік тұрғыда оқыту қажеттілігі туындайды.  

Пәндерді метапәндік тұрғыда оқытудың әлеуметтік-педагогикалық  

тұрғысынан өзіндік ерекшелігін қарастырып өтудің де маңызы үлкен. Пәндерді 

метапәндік тұрғыдан оқытудың мақсаты оқушыға тек білім ақпараттарын 

меңгертіп қою ғана еместігі белгілі. Қандай білім ақпараттары болса да, олар 

уақыт өте келе ұмытылады. Өйткені оқушыға өзі өмір сүріп отырған әлеуметтік 

ортаға байланыстырылмаған білім мазмұны оқушы үшін керексіз болып 

қалатыны белгілі. Екінші қырынан қарайтын болсақ, ғылымның қарқынды 

дамуы білім мазмұнының уақыт өте келе ескіріп қалуын танытатын бір 

көрсеткіш екені белгілі. Сондықтан білім мазмұны дегеніміз – білім 

жиынтығын жай ғана меңгерту емес, оқушыны ойлауға үйрету, бір пән мен 

екінші пәннің арасындағы байланысты тани отырып, біртұтас дүниетаным 

қалыптастыратын әдістерді меңгерту [122]. 

Оқушы – қоғамдық-тарихи тіршілік иесі. Оның басты сипаттарының бірі –   

оның әлеуметтілігі. Белгілі ғалым С.Л. Рубинштейн былай деп жазады: 

«Адамның өмір сүруінің алғашқы шарттарының ең біріншісі – басқа адамның 

бар болуы. Басқа адамдар – орталықтар, солардың айналасында адамның әлемі 

құрылады. Басқа адамға, өзге адамдарға деген қатынасы Адам өмірінің негізгі 

тінін, оның өмірінің өзегін құрайды» [123]. 

А.В. Мудрик адамның әлеуметтенуі туралы өзінің зерттеу еңбегінде жаңа 

әлеуметтік-мәдени, жаңа әлеуметтік-экономикалық жағдаяттарға байланысты 

өскелең жас ұрпақтың әлеуметтану үдерісіндегі заман дамуымен байланысты 

жаңа мазмұндық контенттің пайда болатыны туралы атап көрсетеді. Сөйтіп, 

дәстүрлі және инновациялық оқыту жүйелерінің арасындағы алшақтық байқала 

беретін болады [124]. Жаңа заман жағдайындағы қоғамның бастауыш мектепке 

қоятын жаңа әлеуметтік тапсырыстары оқушының алдағы өміріне дайын 

болуын қалыптастырумен тікелей байланысты. Метапәндік тұрғыдан оқыту 

барысында қалыптасатын дағдылар мен әрекеттер оқушыға өмір талабына 

жауап бере алуына тірек болуы керек. 
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Бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыдан оқыту оқушының жас 

ерекшеліктері ескерілген, педагогикалық бейімделінген әлеуметтік-мәдени 

тәжірибе деп те түсініледі. Ол әлеуметтік-мәдени тәжірибеде адам баласының 

мәдени-тарихи тәжірибесін танытатын жалпыадамзаттық құндылықтар, ұлттық 

мәдени құндылықтар, базалық ұлттық құндылықтар, аксиологиялық мазмұн 

қамтылады. Ол білім мазмұны оқушының дүниені біртұтастықпен танып-

қабылдауына және сол арқылы таным үдерісін өз бетімен ұйымдастыруға 

дағдылануына сенімді тірек болып табылады [128]. 

Метапәндік тұрғыдан оқытудың әлеуметтану аспектілерін қарастыруда 

білім әлеуметтануының негізін қалаған Э.Дюркгейм [125] және М.Вебер [126], 

Т.Парсонс [127], Н.Гросс [128,б. 204], Р.Будон [129], Р. Коллинс [130] еңбектері 

басшылыққа алынады.  

Білім берудің әлеуметтік қызметін, білім алушының әлеуметтік жағдайын, 

оның жетістіктерін әлеуметтік тұрғыдан талдаудың жолдарын қарастырған 

аталған еңбектерде білім философиясы мен білім әлеуметтануының негізі 

қаланған [131]. 

Метапәндік тұрғыдан оқыту үдерісінің әлеуметтік жүйенің болмысымен 

байланысын тану, метапәндік тұрғыдан оқытудың ішкі жүйесіндегі 

субъектілердің өзара әлеуметтік қарым-қатынасын анықтау осы жүйенін жақсы 

нәтижелерге қол жеткізуінің тиімді жолы болып табылады. 

Метапәндік тұрғыдан оқытудың әлеуметтік қыры келесі ерекшеліктерімен 

танылады деп ойлаймыз: 

– оқушы тұлғасын дамыту және әлеуметтендіру; 

– адамзат жинақтаған білім жүйесін бастауыш сынып оқушысына 

метапәндік тұрғыдан меңгерте отырып, білімнің келесі ұрпаққа сапалы жолмен 

жеткізілуін қамтамасыз ету; 

– білімнің интеграциялануын жүзеге асыра отырып, қоғамның 

интеграциялануына сеп болу; 

– білім беруді ізгілендіру. 

Метапәндік тұрғыдан оқыту, білім берудің тұтас табиғаты сияқты белгілі 

бір әлеуметтік қызметтерді орындайды [132]. 

Ғалымдардың еңбектеріне сүйене отырып, біз де екі маңызды қызметті 

көрсете аламыз. Метапәндік тұрғыдан оқытудың бірінші әлеуметтік қызметі – 

бастауыш сынып оқушысына білім бере отырып, «әлеуметтік типті» 

қалыптастырып шығаруы. Нақты айтқанда, дәстүрлі білім берудің әлеуметтік 

қызметінен өзгеше мақсат-міндеттерді көздейтін метапәндік тұрғыдан 

оқытудың мақсат-міндетіне сай оқушының тұлғасы қалыптасуы көзделеді. 

Метапәндік тұрғыдан оқытудың екінші әлеуметтік қызметі – 

дамытушылық немесе бейімдеу-өзгертушілік қызметі, яғни анықтап айтар 

болсақ, бастауыш сынып оқушысында, әлеуметтік субъект ретінде даму мен 

инновацияға деген қабілетінің қалыптастырылуы. Бүкіл қоғам тұтас қозғалысқа 

түсіп, өзгерістер жүргізілген кезде, субъектінің нақ осы қызметі бел алып, 

оқушының өмірлік қабілетінен көрініс береді. Сөйтіп қиындықтарға төзу және 

лайықты жолмен шыға алу қабілетін қалыптастырады [133]. 
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Осылайша, ғылыми еңбектерге жасалған талдау негізінде, біз «метапән», 

«метапәндік оқыту» ұғымдарының  мазмұны мен мәнін түсіну, метапәндік 

оқытудың «кешенді оқыту», «интеграциялау» ұғымдары арасындағы  өзара 

байланыстың факторларын ашу мен анықтауда келесі қорытындылар жасадық:  

– бастауыш мектепте білім мазмұнын кіріктіру тиімді, сондықтан пәндерді 

кіріктіруде оқушылар іс-әрекетінің дамуына сәйкес келетін пәндерді есепке алу 

қажет. Бұл жерде бастауыш сыныптарда жүргізілетін пәндерде жалпы 

тақырыптарға, әрекет-дағдыларға құрылған тығыз, өзара байланыстар ескерілуі 

тиіс; 

– бірақ кез келген оқу пәндерін біріктіру, олардың жақындығы интеграция 

болып есептелмейді. Интеграция тұтастығы мен байланысын жүзеге асыратын 

жетекші идея қажет. Жетекші идея ретінде баланың іс-әрекетінің дамуы 

негізінде барлық элементтердің жүйелік байланысын қамтамасыз ететін, әр 

баланы тұлғалық-бағдарлы дамыту арқылы дүниенің ғылыми бейнесін 

қалыптастыру  алынуы қажет;  

– бастауыш сынып оқу пәндерін метапәндік тұрғыдан оқыту мәселесінің 

жеткіліксіз зерттелуі аталған мәселенің  диагностикалық әдістемесін жасауды 

қажет етеді.  

Осы жасалынған қорытындымызға сүйене отырып, біздің тарапымыздан 

«метапән» ұғымына келесідей анықтама берілді (сурет 1): 

 

 
 

Сурет  1   Метапәндік оқыту анықтамасы 

 

Қорыта келе, білім берудегі метапәндік тәсілдеменің мәні оның қоғамдық 

ойлау мәдениетін және тұтас дүниетанымды қалыптастыру мәдениетін сақтауға 

және алға тартуға мүмкіндік беруінен көрінеді. Сондықтан да метапәндік 

тұрғыда оқытуды насихаттай отырып және оқыту үдерісінде жүзеге асыра 

отырып, отандық педагогиканы дамытудың қандай да бір бағыты деп 

есептейміз. Метапәндік тұрғыда оқыту білімнің пәндік нысанын дамытудың 

озық дидактикалық-әдістемелік үлгілерін көрсете алады, бұл ретте ол оқу пәні 

және оқу сабағы сияқты білім беру нысандары үшін дамудың жаңа 

перспективаларын ашуға мүмкіндік береді. 

• оқушының пәндер аясында 
әмбебап оқу әрекеттері 
арқылы қалыптасқан 
метапәндік нәтижелерді өз 
тәжірибесінде бекіту үдерісі

«Метапәндік 
оқыту» 

дегеніміз 
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1.2 Бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыда оқытудың 

психологиялық негіздері   

Бастауыш білім беруде пәндерді метапәндік тәсілдемені негізге ала 

отырып оқыту – бүгінгі күні өзекті үдеріс. Пәндерді метапәндік тұрғыда 

оқытуда оқушылардың игерген метапәндік білімі мен дағдылары теориялық, 

сыни және шығармашылық ойлаудың, ақпаратпен жұмыс істеудің және өзін-өзі 

реттеу тәсілдерінің жиынтығына айналады.  

Бастауышта оқытудың білім беру бағдарламаларын талдау нәтижесінде 

бастауыш сынып оқушыларының әрбір нақты жас кезеңі үшін метапәндік 

біліктерге қойылатын талаптардың жіктемесі анықталды. Төменде бұл 

жіктеудің мазмұны 3-кестеде берілген.  

 

Кесте 3 – Бастауыш сынып оқушыларының әрбір нақты жас кезеңі үшін 

метапәндік біліктерге қойылатын талаптар  

 
Жас кезеңі Реттеуші 

МПБ 

Когнитивті 

МПБ 

Ақпаратпен жұмыс істеу 

МПБ 

1 2 3 4 

6 жастан 8 

жасқа дейін 

(1 сынып)  

Өзінің іс-әрекетін  берілген 

эталонмен салыстыру 

тәсілімен бақылау.  Өзінің 

 жұмысын эталонмен 

(үлгімен) алшақтығы 

жағдайында түзету. 

Мұғалімнің көмегімен 

аталған жас кезеңіне тән 

көрнекі-бейнелі ойлауға 

сүйеніп, материалды 

зерттеу жоспарын 

құрастыру.  

Ортақ белгілерін 

және 

айырмашылықтары

н тауып, 

оқытылатын 

пәндерді 

салыстыру білігі. 

Айқындалған 

белгілері бойынша 

бұрын берілген 

критерийлерге 

сәйкес оқытылатын 

пәндерді жіктеу 

және топтастыру.  

Оқулықтың құрылымын 

түсіну және онда 

бағдарлана білу, 

шартты белгілермен 

қолдана білу. 

Мұғалімнің көмегімен 

қажет болған жағдайда 

оқулықтың қосымша 

анықтамалық бөлімінде 

тапсырманы шешу үшін 

қажет ақпаратты табу. 

Мәтінді, суреттерді және 

оқулықтың сызбасын 

түсіну 

8 жастан 9 

жасқа дейін  

(2 сынып)  

Мұғалімнің 

басшылығымен оқу 

әрекетінің мақсатын 

құрастыру. Мұғалімнің 

басшылығымен сабақта, 

сабақтан тыс іс-әрекетте, 

өмірлік 

 жағдайларда тапсырманы 

орындау жоспарын құру. 

Мұғалімнің нұсқауларын 

орындау, алгоритмді 

ұстану. Ағымдық өзін-өзі  

және өзара тексеруді 

жүзеге асырып, 

тапсырманы орындау 

барысын бақылау. 

Заттарды өз 

бетімен салыстыру, 

жіктеу және 

топтастыру білігін 

ғана емес, олар 

үшін ортақ 

заңдылықтарды 

табу және өзінің 

мысалдарымен 

толықтыру. Өз 

бетімен 

бақылау жүргізу 

және соған сәйкес 

тұжырымдар 

жасау. 

Оқулықтарға бағдарлану. 

Оқулықтың 

анықтамалық бөлімінде 

ақпаратты өз бетімен 

табу. 

Оқулықта берілген 

суреттерде, сызбаларда, 

кестелерде бағдардану. 

Оқылғанды немесе 

тыңдалғанды толық және 

қысқа қайта әңгімелеп 

беру, қарапайым жоспар 

құру. Шығарманың 

атауының мағынасын 

түсіндіру, оны 

мазмұнымен  
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3 - кестенің жалғасы 

 
1 2 3 4 

 Тапсырманы орындау 

барысында қажетті 

түзетулерді енгізу. Келесі 

параметрлер бойынша өз 

тапсырмасын орындауды 

бағалау: орындауы оңай 

немесе қиын, орындаудың 

күрделілігі. 

 байланыстыру.  

9 жастан 10 

жасқа 

дейін  

(3 сынып)  

Мұғалімнің жетекшілігімен 

тапсырманы орындау 

 жоспарын құру. Оқу 

 тапсырмаларын шешуде 

әрекеттің тәсілдері мен 

амалдарын саналы ұғыну. 

Жұмыстарды өзіндік 

тексеруді және өзара 

тексеруді жүзеге асыру. 

Алдыңғы тапсырмалармен  

салыстыру негізінде немесе 

әртүрлі үлгілер мен 

критерийлер негізінде  

орындалған тапсырманың 

дұрыстығын бағалау. 

Белгілі кезеңде жоспарға, 

орындау жағдайларымен, 

әрекет нәтижесімен  сәйкес 

тапсырманың орындалуын 

түзету. Белгілі тапсырмаға 

сәйкес әдебиеттерді, 

инструменттерді, 

приборларды таңдауды 

жүзеге асыру. Тапсырманы 

орындауда өзіндік 

табыстылықты бағалау. 

Талдау, 

салыстыру, 

топтастыру, 

себепті-салдарлы 

байланыстарды 

 орнату 

(қолжетімді 

 деңгейде). 

Тапсырманы 

орындауда 

аналогияларды 

табу және 

қолдану. 

Белсенді талқылау 

және тапсырманы 

шешудің өзіндік 

бірегей тәсілдерін 

ұсыну. 

Оқулықта бағдарлану, 

оның жекеленген  

тарауларының  

тақырыптарын және 

мақсаттарын анықтау, 

тапсырманы орындау 

үшін талап етілетін 

анықтама көздерін өз 

бетімен анықтау, оларды 

табу және қолдану. 

Сонымен бірге, қосымша 

анықтамалық әдебиетті 

қолдану. Әртүрлі формада 

ұсынылған ақпаратты 

шығару, модельдерді, 

диаграммаларды, 

сызбаларды және т.б. 

түсіну. Мәтіндік және 

сөздік ақпаратты модель 

түріне алмастыру және 

жекеленген міндеттерді өз 

бетімен шешу үшін 

модель құру. Өзінің 

жұмысын АКТ қолдану 

арқылы және әртүрлі 

тәсілдермен ұсыну 

(презентациялау). 

10 жастан 

11 жасқа 

дейін  

(4 сынып)  

Өз бетімен тапсырмаларды 

құрастыру, өзінің іс-

әрекетін жоспарлау және 

оны жүзеге асыру 

құралдарын анықтау. 

Нақты міндеттер үшін 

нақты құралдарды таңдау. 

Өзіндік іс-әрекетіне 

ағымдық және қорытынды 

бақылау жүргізу. Өзінің іс-

әрекетін бағалау және 

бағалаудың қандай  
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3 - кестенің жалғасы 

 
1 2 3 4 

 критерийлер 

бойынша 

жүргізілгенін 

түсіндіре білу. 

Конструктивті сынға 

адекватты жауап 

қайтару және оны әрі 

қарай жұмыста 

назарға алу. Өзіндік 

танымдық 

 іс-әрекетінің 

мақсатын қою және 

оны сақтау. Өзінің 

танымдық іс-

әрекетін оқу 

құралдарына сүйеніп  

жоспарлау.  Әртүрлі 

жағдайдағы өзінің 

мінез-құлқын 

жалпыадамзаттық 

нормаларға  сәйкес 

реттеу және өзінің 

күн тәртібін 

жоспарлау. 

Әртүрлі объектілерді, 

құбылыстарды, 

фактілерді талдау, 

салыстыру, топтастыру; 

тапсырмаларды 

орындауда 

заңдылықтарды орнату 

және қолдану, себепті-

салдарлы 

байланыстарды орнату, 

логикалық ой  

тұжырымдарын құру, 

аналогиялар жүргізу, 

жалпылама тәсілдерді 

қолдану және жаңа 

 тәсілдерді, амалдарды 

меңгеру. Өз бетімен 

тұжырымдар жасау, 

ақпаратты қайта өңдеу, 

оны қайта құру, 

ақпаратты сызбалар, 

модельдер, кестелер, 

гистограммалар, 

хабарламалар түрінде 

ұсыну.  

Оқулықтарда бағдарлану: 

аталған тарауды оқыту 

негізінде қалыптасатын 

біліктерді анықтау; өзінің 

білімсіздік шеңберін 

анықтау, өзінің мақсатты 

болжауына сүйеніп, 

тапсырмаларды таңдауды 

жүзеге асыру. Өз бетімен 

таныс емес материалды 

зерттеу үшін қажет болатын 

қосымша ақпаратты 

болжау. Әртүрлі  көздерден 

алынған ақпаратты 

салыстыру және іріктеу 

(сөздіктер, 

 энциклопедиялар, 

анықтамалықтар, 

электронды дисктер,  

ғаламтор желісі). Мәтіннің 

күрделі жоспарын құру. 

Мазмұнды ықшамдалған, 

таңдамалы, кеңейтілген 

түрде, АКТ қолдану 

арқылы презентация 

түрінде көрсете білу. 

 

Сонымен бастауыш сынып оқушыларымен бірнеше бағыттар бойынша 

метапәндік біліктерді кешенді дамыту жүреді: коммуникативті (сөйлеуді ойлау 

құралы ретінде меңгеру және белсенді қолдану); когнитивті (біріктіру және 

өзара байыту: дайындық және орындаушы кезеңде салыстырмалы тәуелсіз 

интеллектуалды дамыту үдерісінде ойлаудың көрнекі-әрекеттің, көрнекі-

бейнелі және сөздік-логикалық түрлері). Міндетті шешудің дайындық кезеңінде 

оның жағдайларын талдау жүзеге асырылады және жоспар құрылады, ал 

орындаушылық кезеңде бұл жоспар практикалық түрде жүзеге асырылады. 

Содан  кейін алынған жағдайлар мен проблемамен арақатынасы белгіленеді. 

Бұл айтылғандарға, сонымен бірге логикалық пайымдау дағдысы, ұғымдарды 

қолдану, өзінің іс-әрекетін жоспарлау және өзінің мінез-құлқын реттеу 

дағдылары қосылатыны белгілі.  

Бастауыш сынып оқушыларының жас физиологиялық және психологиялық 

ерекшеліктеріне сүйене отырып, жоғарыда көрсетілген  бағыттардың 

ерекшеліктерін түсіндіруге болады. Е.Л. Головейдің пікірі бойынша кіші 

мектеп жасындағы кезең физиология тұрғысынан мидың белсенді даму кезеңі 

болып табылады. Бұл дерек балалардың жүйке-психикалық іс-әрекетін 

дамытудың биологиялық алғышарттарын қамтамасыз етеді. Осылайша, 



42 
 

сананың мінез-құлықты бақылауы күшейеді, бұл өз кезегінде психикалық 

үдерістердің дамуына әкеледі. Аталған жас кезеңінде бала өзінің ойлау үдерісін 

саналы ұғына бастайды және оларды басқаруға ұмтылады. Бұрын атап 

өтілгендей, аталған меңгерген тәсілдер реттеуші метапәндік біліктерді құрайды. 

Бұдан басқа, автор мидың дамуының өзінің қалыпты қызметінде аналитикалық-

синтетикалық қызметтерінің дамуына ықпал ететінін атап көрсетеді, бұл өз 

кезегінде когнитивті метапәндік біліктердің компоненті болып табылады 

[134]. 

Үш-төрт жылдағы ақыл-ой дамуының барысы айқын болады. Егер бұған 

дейін көрнекі-әрекеті және қарапайым бейнелі ойлау басым болса, ал 

логикалық пайымдаудың қоры жеткілікті жұтаң болса, онда мектепте оқыту 

кезеңінде бастауыш сынып оқушысы өзінің дамуында озық болады және 

сөздік-логикалық ойлау арқылы нақты ұғымдар деңгейінде әрекет етеді.                   

Л.С. Выготскийдің терминологиясына сілтеме жасай отырып, аталған жас 

кезеңінің басында операциялыққа дейінгі ойлаудың басымдылығымен және 

соңында ұғымдар негізінде операциялық ойлаудың басымдылығымен 

байланысты болатынын атауға болады [135]. 

Осыған байланысты Л.Ф. Обухованың еңбектеріне сүйене отырып, 

бастауыш сынып оқушыларының когнитивті метапәндік біліктерін дамытуда 

екі негізгі сатыны бөлуге болады. Бірінші сатыда (оқытудың 1-ші және 2-ші 

сыныптарына сәйкес келеді) бастауыш сынып оқушыларысының ойлауы әлі де 

мектепке дейінгі жастағы баланың ойлауына көп жағдайда ұқсас болады. Оқу 

материалын қабылдау негізінен көрнекі-әрекеттің және көрнекі-бейнелі тәсіл 

арқылы жүреді. Аталған сатыда балалардың заттар мен құбылыстар туралы 

тұжырымдары олардың жекеленген сыртқы белгілерін талдаудан біржақты 

және үстірт құрылады. Көрнекілік ой қорытындысының алғышарттары болып 

табылады. Тұжырымдар логикалық операциялар  негізінде емес, пайымдау мен 

қабылдаудың тікелей арақатынасы негізінде жасалады. Аталған сатыда 

жалпылау және ұғымдар заттардың сыртқы сипаттамаларына тікелей 

байланысты болады. Тек кеңістікте болатын қасиетттер тіркеледі. Жалпылау 

ретінде бала өз бетімен алынған білімге сәйкес мысалды келтіре алады [136]. 

Балалар ұғымдардың жекеленген белгілері арасындағы тектік-түрлік 

арақатынастарды тек 3-сыныпқа қарай меңгереді. Яғни, іс-әрекеттің  

аналитикалық-синтетикалық типіне сәйкес келетін жіктеуді жүргізу білігі  

қалыптасады. Бір мезгілде формальды-логикалық ойлау қалыптаса бастайды. 

Мұндай ойлау негізінде бала ақпаратты өңдеудің метапәндік біліктерінің 

компоненті болып табылатын модельдеу әрекетін меңгереді. 

М.В.Аверина [137], Л.Ф.Обухова [138], Дж.Варгас [139] және т.б. 

зерттеулеріне сүйене отырып, когнитивті метапәндік біліктердің элементі 

болып табылатын талдау әрекетін дамыту практикалық-әрекеттік түрден 

сезімдік түрге қарай, содан кейін ғана ақыл-ой әрекетіне ауысатынын сенімді 

түрде айтуға болады (1-сыныптан 3-сыныпқа өтуге сәйкес келеді). Бұдан басқа, 

алдымен ішінара талдау біртіндеп кешенді және жүйелі талдауға айналады. 

Синтез операциялары қарапайымнан, жиынтықтан неғұрлым қамтылатын және 
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күрделіге дейін дамиды. Сондықтан бастауыш сынып оқушылары үшін талдау 

әрекеті аса жеңіл үдеріс болып табылады және синтезге қарағанда тез дамиды. 

Алайда, бұл екі үдерістің өзара байланысты болатынын атап өткен жөн (талдау 

неғұрлым терең болса, синтез соғұрлым толық болады). Салыстыру сияқты 

маңызды элемент сыртқы белгілерге бағдарланған жүйелі емес түрінен, 

жоспарлы, жүйелі түріне қарай дамиды. Аталған жас кезеңінің ерекшелігі  

ретінде балалардың таныс, белгілі заттарды салыстыруда  ұқсастықтарды оңай 

байқайтыны, ал жаңа заттарды салыстыруда айырмашылықтарды байқайтыны  

алынады. 

Метапәндік пәндерден алысқа кетпеуі қажет болғандықтан, метапәндік 

біліктерді компоненті ретінде ғылыми ұғымдар туралы түсініктер алынады.  

Пәндік ұғымдарға заттардың жалпы және маңызды белгілері мен қасиеттерін – 

құстарды, жануарларды, жемістерді және т.б. жатқызуға болады; метапәндік 

ұғымдарға – қатынас ұғымдарын (объективті заттар мен құбылыстардың 

байланысы мен қатынастарын көрсететін білімдер –  шама, эволюция және 

т. б.) жатқызуға болады. 

Жеті жасқа дейін, жас психологиясы мәселелерімен айналысатын 

психологтердің зерттеулеріне сәйкес (А.В.Аверина [140], Л.Ф.Обухова [139], 

В.В.Давыдов [65,б. 22-32] және т.б.) балаларда мектепке дейін репродуктивті 

бейнелер – заттар туралы ұғымдар байқалады, бұл бейнелер көп жағдайда 

статикалық болып саналады. Мысалы, олар тік және көлденең арасындағы 

құлап бара жатқан таяқшаның аралық орнын көрсетуде қиындықтарға кезігеді. 

7-8 жас аралығында өнімді бейнелер-ұғымдар қалыптаса бастайды. 

Білімді меңгеру үдерісінде оқушы ұғымдарды құрастыру үдерісімен 

танысады. Осылайша, ұқсас белгілері бойынша емес (олардың жалпылық 

шамасы болса да), жалпылауды құрудың метапәндік біліктерін абстракциялау 

негізінде қалыптастыру жүреді. Басқаша айтқанда, оқушы ұғымдарды меңгеріп, 

ондағы алғашқы мағынаны да меңгереді. Пайымдаулар кешені пайда болады, 

нәтижесінде аталған кешен ұғымнан ұғымға,  өзіндік пайымдауға өтіп, яғни 

теориялық тұрғыда талқылауға өтіп, кеңейтілу мүмкіндігіне ие болады. 

Балаларда жалпы ұғымдарды құрудың қиындықтары көрнекті психолог 

Л.С. Выготскийдің еңбегінде толыққанды сипатталған, онда автор дамудың 

белгілі сатысында ұғымдар арасындағы ортақтықтың, осындай 

қатынастарының бала үшін мүлдем қолжетімді болмайтыны туралы тұжырым 

жасайды. «Бұрын құрылған ұғымдардың жанында тұрған алғашқы жоғары 

ұғымның пайда болуы, «жиһаз» немесе «киім» түріндегі бірінші сөздің пайда 

болуы, алғашқы саналы ұғынылған сөздің пайда болуынан гөрі, балалар 

сөйлеуінің мағыналық жағын дамытудағы прогрестің маңызды белгісі» [135,б. 

362]. 

Психологтер кіші мектеп жасын метапәндік байланыстарды орнатудағы 

ерекше қиындықтармен байланыстырады. Балаға салдардан себепке қарай 

байланысты қадағалаудан гөрі, себептерден салдарға қарай қадағалау оңай. 

Мұндай ерекшелік себептен салдарға қарай ой қорытындысын жасауда тікелей 

байланыстың орнатылатынымен түсіндіріледі. Ал фактіден себепке қарай ой 
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қорытындысын жасауда, тікелей байланыс қадағаланбайды: көрсетілген факт 

жеке талдау қажет болатын әртүрлі себептердің салдары болуы мүмкін. 

Мысалы, балаға «Бұл ағаш неге қурап қалған?» дегеннен гөрі, «Егер өсімдікке 

су құймаса, не болады?» дегенді түсіну оңай. 

В.В.Давыдовтың зерттеулері бастауыш сыныптарда когнитивті метапәндік 

біліктер топтарының құрамдасы болып табылатын теориялық ойлаудың 

элементтерінің қалыптасу мүмкіндігін дәлелдейді. Кіші мектеп жасында 

теориялық ойлаудың меңгерілген тәсілдері ретінде біліктерді қалыптастыру 

эмпирикалық негізде жүреді. Теориялық ойлауға келесі қасиеттердің 

жиынтығы тән болады: рефлексия; тапсырманың мазмұнын оны шешудің 

жалпы тәсілін, әрекеттің ішкі жоспарын бөліп көрсете отырып талдау. 

Эмпирикалық ойлау қоршаған әлемнің заттары мен құбылыстарының сыртқы 

ұқсас, жалпы белгілерін «Сынақтар мен қателер» әдісімен салыстыру арқылы 

жүзеге асырылады [19,б. 22-32]. 

Бұрын атап өтілгендей, бастауыш сынып оқушылары оқыту үдерісінде 

ғылыми ұғымдар жүйесін меңгереді, мұны  оқушыларда ұғымдық немесе 

теориялық ойлаудың негізгі тәсілдерінің дамуы көрсетеді. Оқушыларға 

объектілердің сыртқы, көрнекі белгілері мен байланыстарына емес, ішкі 

маңызды қасиеттері мен қатынастарына бағдарлана отырып, тапсырманы 

шешуге мүмкіндік беретін біліктер қалыптасады. 

Дж.Варгас кіші мектеп жасында еріктілік және қиялдың дамуы жүретінін 

атап көрсетеді, бұл өз кезегінде басқа жаңа құрылымдардың қалыптасуына 

немесе құрылуына ықпал етеді. Балалар объектінің мазмұнды талдауын 

меңгереді, тапсырманың маңызды қатынастарын анықтауға қабілетті болады, 

рефлексиялауға қабілетті – оқушының әрекет тәсіліне қаратылу қабілеті, 

жоспарлау операциясын меңгереді, мақсаттар қояды, әрекеттерді құрады, 

нәтижені болжайды, оңтайлы шешімді іздеуді және таңдауды жүзеге асырады. 

Барлық аталған жаңа құрылымдар балалардың жағдай контексінің тұтастығын 

көру қабілетіне және жоғары ситуативті позицияны сақтау қабілетіне 

негізделеді [138]. 

Бастауыш сынып оқушыларының сыни ойлауы мүмкін қателерді  табу 

қабілетінде көрінеді; таным объектісіндегі жағымды және жағымсыз жақтарды 

көру, содан кейін фактілерге негізделген пайымдаудан  субъективті алынған 

бағалаушы пайымдауды ажырату және анықталған қателерді дәлелдеу білігінде 

көрінеді. Осылайша, В.В.Давыдовтың [19,б. 22-32], Л.С.Выготскийдің [113], 

Л.Ф.Обухованың [136] және басқалардың еңбектеріндегі балалар ойлауының, 

жас даму психологиясының психологиялық-педагогикалық зерттеулерін 

талдау, кіші мектеп жасы метапәндік біліктерді дамыту үшін сенситивті 

кезең деп атауға мүмкіндік береді. 

Бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыдан оқытудың өзіндік 

психологиялық талаптары бары белгілі. Ол талаптардың қатарында келесілерді 

атауға  болады: 

– метапәндік тұрғыдан оқыту бағытына сәйкес сабақтың мазмұны мен 

құрылымын айқындау; 
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– оқушылардың оқу-танымдық әрекетін ұйымдастыру ерекшеліктері; 

– жаңа білімді меңгерту барысында оқушылардың ойлауы мен қабылдауын 

ұйымдастыру ерекшеліктері; 

– оқушылардың жас ерекшеліктері мен ұйымдаса білу ерекшеліктері [140]. 

Ол талаптар орындалуы арқылы метапәндік тұрғыдан оқыту үдерісі 

оқушының білім алу мотивациясына, білімді қабылдауына, оқушының 

интеллектуалдық эмоциясына, оқу-танымдық қабілетіне, ойлауына, зейініне 

қандай дәрежеде игі ықпалын тигізе алғаны анықталады. Осы ойымызды                 

4-кестеде көрсетуге тырыстық. 

 

Кесте  4 – Метапәндік тұрғыда оқытудың психологиялық үдерісі 

 
Оқушының 

психологиялық 

сапалары 

Бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыда оқытудың баланың 

психологиялық әсер етуінің көрсеткіштері 

1 2 

мотивіне Метапәндік тұрғыдан оқытуда оқушыда жаңа білім алуға және жаңа 

дағдыларды үйренге деген оң мотивациясы қалыптастырылады. Білім алу 

барысында кездескен қиындықтарды жеңу жолын іздеу, оған үйрену 

және оны әрдайым қолдану арқылы жаңа әрекеттерді үйренуге деген 

құлшынысы оянады. Оқушы өзінің қолынан келетін позитивті 

дағдыларды білген соң, қоғамның жақсы азаматы ретінде сезінуі 

басталып, қоғамдағы моралды-этикалық нормаларды үйрену, сақтау және 

біртіндеп басқалардан да талап ету дағдыларын қалыптастырады. 

Метапәндік сабақтардың ерекшелігі арқасында оқушы әрбір сабақ – 

өмірдің сырын жан-жақты танытатын мәні мен бағасы зор уақыт екенін 

түсінеді. Сол арқылы білімді мол әрі терең етіп алу қызығушылығы  

мотиві дамытылады. 

қабылдауына Метапәндік тұрғыдан оқыту үдерісінде бастауыш мектеп оқушысының 

қабылдауы тиімді және жайлы нәтижелерге алып келуі маңызды болып 

табылады. Ол үшін арнайы әзірленген оқу бағдарламасында белгіленген 

білім мазмұнын мұғалім мұқият әрі тиянақты түрде оқушылардың 

қабылдауына лайықтап әзірлейді. Сол білім мазмұны оқушылардың 

метапәндік білім мазмұнының базасын құрайтын болады. Мұғалім 

оқушылардың жас және тұлғалық ерекшеліктеріне сәйкес бірқатар 

жұмыстар жүргізіп, қабылдау ерекшеліктері түрлерін анықтап алады. 

Соларға сәйкес оқу материалын бейімдеп ұсыну жұмыстары жасалынады. 

Оқушылардың ішінде визуалдар, аудиалдар, кинестетиктер болатыны 

белгілі. Әрине осының үшеуі де бірдей дамыған оқушылар бары да анық. 

Солардың әрқайсысына лайықталған тапсырма түрлері беріледі. 

эмоциясына Метапәндік тұрғыдан оқытуда оқушыда өзіне және қоршаған ортаға 

тұлғалық, эмоциялық қарым-қатынас орнату дағдылары 

қалыптастырылады.Өзін және қоршаған ортасын эмоциялық, 

интеллектуалдық эмоциялық тұрғыдан қарау қызығушылығын 

қалыптастырылады.Эмоциялар мен сезімдер – адамның жүйке жүйесінің 

аса қуатты стимуляторлары. Олар адам ағзасының психикалық және 

физикалық  резервтерін қуатты қозғалысқа келтіре де алады, тіпті өшіріп 

те тастай алады.  Оқушыны да эмоцияның жағымды не жағымсыз 
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4 - кестенің  жалғасы 

 
1 2 

  түрлеріне бірыңғай бағыттау мүмкін еместігі белгілі. Сондықтан 

метапәндік оқытуда тек жағымды эмоциямен оқытуды  ғана емес, кейбір 

жағымсыз эмоциялармен күресу қабілеттерін қадлыптастыру да аса 

маңызды болып табылады. Оқушы диалог не монолог құруда, өз ойын 

дұрыс және орнымен, эмоциялық шектеулер қою керек тұсты реттеп 

отыруға дағдыланады. Мұғаліммен, басқа оқушылармен, жалпы барлық 

адамдармен қарым-қатынас жасауда сыйластық танытып, эмпатиялығын 

танытады. 

қабілетіне Оқушы өзі оқу мақсаттарын қоя алатын және ол мақсаттарды оқу 

әрекетінде қолдана алатын болады. Өзінің алдына қойға мақсатынан 

ауытқымауға және табандылық танытуға қалыптасады. Оқу әрекетін 

жоспарлай алу қабілеті дамытылады және сол жоспарды басшылыққа 

алып отыруға дағдыланады. Метапәндік оқыту үдерісін бақылауға оқушы 

өзі де қатысып, өзінің оқу әрекетінің нәтижесін бірге анықтай алатын 

болады. Оқу міндетінің объективті қиындық дәрежесін және объективті 

күрделілігін айырып тани алатын болады. Метапәндік тұрғыдан оқу 

бағдарламасы бойынша көзделген педагогикалық міндеттер шешілуі 

арқасында қажетті қабілеттер қалыптастырылып, дамытылады. 

ойлауына Метапәндік тұрғыдан оқыту үдерісі оқушының ойлауын дамытуда нақты 

оқу әрекеттерін орындатуға сүйенеді. Логикалық әрекеттер мен 

логикалық операциялардың түрлерін біледі және оқу тапсырмасын 

орындауда орнымен қолданады. Сол оқу-танымдық әрекеттер негізінде 

оқушының жинақтау (синтездеу) қабілеті дамытылады, салыстыра алады, 

жіктей алады және ұғымдарды, заттарды жіктеуде басшылыққа нені алып 

отырғанын негіздей алады және критерийлерін атай алады. Сонымен 

бірге оқушы өз бетімен құбылыстың, нәрсенің себеп-салдарлық 

байланысын табады; өзінің көзқарасын дәлелдеуге үйренеді; болжамдар 

айтып, оны негіздей алады. Алдына қойылған оқу міндетін шешудің 

нәтижелі жолдарын нақты шарттарға сүйене отырып, ойлап табады. Оқу 

проблемасы қойылса, оның жетпей тұрған кесіндісін анықтап, таба 

алады. 

зейініне Ұсынылатын метапәндік тұрғыдан оқыту бағдарламасы  оқушылардың 

өздері танып-меңгеріп отырған құбылыстарға деген зейінін 

шоғырландыруға толыққанды жауап бере алады. Нәтижесінде оқушы оқу 

материалын зейін қойып тыңдай алады, ести алады. Мұғалімді, басқа 

оқушыларды зейін қойып түсінуге тырысады. Оқушылармен бірігіп оқу 

тапсырмасын орындау барысында жоспарлай алады және үйлесімді түрде 

бірігіп жұмыс жасауға бар ықылас-зейінін қояды. 

 

Жас ерекшелік психологиясы саласындағы зерттеулерді қорытындылай 

келе, белгілі психологиялық-педагогикалық шарттардың болуы жағдайында, 

кіші мектеп жасының метапәндік біліктерді қалыптастыру үшін сенситивті 

кезең болып табылатынын сенімді түрде айтуға болады. Келесі тармақшада 

бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыда оқытудың құрылымдық-

мазмұндық моделі ұсынылады. 
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1.3 Бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыдан оқыту үдерісін 

модельдеу 

Оқытудың, жас ұрпақты жан-жақты тәрбиелеудің жаңа, инновациялық 

модельдерін жасау – педагогика ғылымындағы басты міндеттердің бірі. 

Модельдеу зерттелетін нысанның мінездемесін көрсететін ұқсастықтарды, 

көрініс пен үдерісті бейнелеу үшін керек екені белгілі. Модель түпнұсқа туралы 

ақпаратты құрастыру және көбейту, жаңа құрылымын жасау, басшылық ету 

мен дамыту қызметін атқарады. Модельді құрастыру іске асырудан әрекетке 

даярлықты бейнелейтін аралықты көрсетеді. Модельдеу әдістемесі – танымның 

көрінісі мен нысанын саналы талдаудың белгілі түрі. Сондықтан зерттеу 

жұмысымыздың міндетіне сай бастауыш білім беру пәндерін метапәндік 

тұрғыдан оқытудың құрылымдық-мазмұндық моделін жасау қажеттігі 

туындады. 

М.Вартофскийдің пікірінше, модельдеу болашақ әрекетке бағдарланған 

прототип деп аталуы тиіс. «Ең алдымен менің есептейтінім, модельдер – біздің 

техникалық жабдықтауымыздың жоғары мамандандырылған бөлігі, олардың 

өзіндік қызметтері болашақты жасаудан тұрады. Модель ретінде мен кейбір 

мәнді ғана емес, осы мәнді анықтайтын әрекет тәсілін көремін. Бұл мағынада 

үлгілер – мақсаттарды іске асыру және сонымен қатар осы мақсаттарды іске 

асыратын құралдар ... үлгі бір мезгілде мақсатты ескеріледі және оның жүзеге 

асуын кепілдейді» [139,б. 507]. Осы ретте біз, ғалымның мәнді ғана емес, сол 

мәнді анықтайтын тәсілін де модель ретінде көруі туралы пікірін құптаймыз.   

Н.Д.Хмель модельдеуді біртұтас педагогикалық үдерісті жүзеге асырудың 

маңызды бөлігі деп есептейді, яғни зерттеуші ұстаз үшін модельдеу 

зерттелінетін құбылыстың идеалдық моделін қайта жасаудың тәсілі болатынын 

айтады. Практик ұстаз үшін модельдеу іс-әрекетінің мақсатына сәйкес оның 

жағдайын өзгерткісі келетін белгілі бір педагогикалық құбылысты немесе 

үдерісті тұтасымен ойша (алдын-ала) қайта құру тәсілі болады. Басқаша 

айтқанда, модельдеу ұстаз үшін педагогикалық теория мен нақтылы 

практикалық іс-әрекет арасындағы бөлік болады [116,б. 128]. Ғалымның осы 

ойын толықтай зерттеу жұмысымызда басшылыққа аламыз. Өйткені әуелі ойша 

модель жасап алудың маңызы қор екені белгілі. 

«Модель» сөзі француз тілінен «үлгі» деген мағынаны білдіреді. 

Ш.Т.Таубаева «Педагогика әдіснамасы» атты зерттеу еңбегінде педагогика 

саласындағы модельдеу мәселесіне кеңірек тоқталған. ««Модель» түсінігі, 

латынның «modules» сөзінен туындаған, ол «өлшем», «бейне» деген түсінікті 

білдіреді. «Модельдеу» түсінігі ғылым саласында әртүрлі мағынада 

пайдаланылады. Нақты мағынада «модельдеу» объектінің арнайы жасалған 

пішінінің, нақты нысанның сипаттамасын өңдеп жасауы» [141],– деген пікір 

айтады. Ғалымның ізімен біз де модельге осындай анықтама берілуін 

қолдаймыз.   

Жоғарыдағы ой-пікірлерді жүйелеп тұжырымдау негізінде, біз 

модельдеудің адамның кәсіби қызметінің әр түрлі салаларында кеңінен 

қолданылатын әрекет екеніне көз жеткіземіз. Педагогикада модельдеу 
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теориялық зерттеудің әдісі ретінде де, дәстүрлі проблемаларды дәстүрлі емес 

тәсілмен (педагогикалық новация) шешуге шоғырланған сана-сезім, қиял және 

логика жұмысының ерекше тәсілі ретінде және студенттермен, біліктілігін 

арттыру курсының тыңдаушыларымен, мектеп оқушыларымен және т.б. сабақ 

өткізу үшін оқу құралы ретінде пайдаланылады. 

Педагогикадағы модельдеу – педагогикалық материалдардың, 

құбылыстардың, үдерістердің көшірмесін құрастыру, зерттелетін 

педагогикалық жүйелерді схемалық бейнелеу үшін қолданылады. Қазіргі 

педагогикалық модельдердің басым көпшілігі дидактикалық құбылыстарға 

жатады. Дидактикалық модельдеуді төмендегідей маңызды міндеттерді шешу 

үшін қолдануға болады: оқу материалының құрылымын оңтайландыру; оқу 

үдерісін жоспарлауды жақсарту; танымдық әрекетті басқару; оқу-тәрбие 

үдерісін басқару; диагностика, болжам жасау, оқытуды жобалау. 

Осы айтылғандарды негізге ала отырып, біз педагогикада модельдеу 

мынадай жағдайларда қолданылатынын байқадық:  

а) педагогикалық міндеттерді және педагогикалық жағдаяттарды 

модельдеу; 

б) оқыту, тәрбие, үйренушілерді дамыту үдерісін модельдеу; 

в) білім беру мекемелерін басқару жүйесі жағдайын модельдеу.  

Сонымен біз модельдің алғашқы құрылымдық элементі көп ақпарат 

арасынан зерттелетін объект туралы негізгі мәліметтерді бөліп алуға мүмкіндік 

жасайтын, педагогикалық үдерістің мақсатын, мазмұнын, формасы, 

технологиялары мен құралдары және нәтижесін анықтайтын ұғым деп 

тұжырымдаймыз. 

Бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыдан оқыту моделін 

жасауда біз бастауыш білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті 

стандарттарын, бастауыш сыныпқа арналған жаңартылған оқу 

бағдарламаларын, дербес пәндердің әдістемесін басшылыққа алдық [142; 143].  

Ұсынылып отырған модельдің мақсаты – бастауыш білім беру пәндерін 

метапәндік тұрғыда оқыту. Модельдің теориялық негіздері – жұмысымыздың 

алғашқы тармақшасында талданып кеткен «метапән», «метапәндік тұрғыда 

оқыту» ұғымына қатысты ілімдер және Д.В.Давыдов, Ж.Пиаженің, Д.Дьюидің 

тұлғаның дамуы, дамыта оқыту, прагматикалық педагогикаға қатысты 

еңбектеріндегі түйінді ойлар.  

Бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыдан оқытуға арналған 

модель арнайы әдіснамалық тұғырлар мен дидактикалық ұстанымдарды 

басшылыққа алуды талап етті.  

Бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыда оқыту стратегиялық 

бағытын анықтайтын теориялық негіздеме мен ұстаным, тұғырлар, жетекші 

идеялардың анықтамасын талап етеді.  

Ғылыми әдебиеттерде «тұғыр» түсінігі мәселенің шешімі ретінде әдістер, 

ұстанымдар, ойларға сәйкес қолданылады. Тұғыр  әдіснамалар мен 

көзқарастардың шешімін табатын, философиялық, психологиялық-
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педагогикалық алғышарттардың негізгі ойларын ашатын құрал, мақсатқа 

жетудің механизмі, ұстанымдары, басты мақсаттары болып табылады.  

Психологиялық-педагогикалық көзқарас негізінде бастауыш білім беру 

пәндерін метапәндік тұрғыда оқытуда мынадай әдіснамалық тұғырлар негізге 

алынады: синергетикалық, аксиологиялық, біртұтастық, жүйелік, іс-әрекеттік, 

кешендік, тұлғалық-бағдарлы, құзыреттілік. 

Синергетикалық тұғырдың негізін қалаушы Г. Хакеннің тұжырымы 

бойынша, синергетика жүйелердің уақытша эволюциясын зерттеумен 

айналысады және оны жалпы жүйелік талдаудың бір бөлігі ретінде санауға 

болады, себебі синергетикада да және жүйелік талдауда да жүйе қызметінің 

негізі болып табылатын жалпы ұстанымдар басты қызығушылық тудырады 

[144,с. 361]. Синергетикалық заңдардың кеңінен қолданылуы синергетиканы 

өзіне физиканы, философияны, кибернетиканы, әлеуметтануды, биологияны, 

педагогиканы және т.б. ғылымдарды қамтыған «жалпыға ортақ және әмбебап» 

сала деп санау керек деген ойдан алыспыз. Бірақ, синергетикалық 

заңдылықтардың ашылуы жүйелік тұғырдың ілгері дамуымен байланысты және 

жеке зерттеу пәніне ие жаңа ғылымды емес, көптеген ғылыми мәселелерді басқа 

қырынан байқауға мүмкіндік беретін жаңа көзқарастар мен парадигмалар 

жүйесін білдіреді.   

Жаңа әдіснама ретіндегі синергетиканың маңыздылығы өзін-өзі 

ұйымдастыру мен ұйымдастыру құбылыстарының жалпы тетіктері мен 

заңдылықтарын аша келе, «барлық тіршіліктің тұтастығын барынша толық 

суреттеуге, әлемнің ортақ процессуалдық үлгісін құруға мүмкіндік береді және 

онда барлығы – өлі-тірі табиғаттың тіршілігі, адамның өмірі мен 

шығармашылығы, қоғам өмірі, мәдениет пен білім беру тұтас үзілмейтіндей 

түйінге байланысқандығымен» анықталады [144,с. 181-182].  

Синергетикалық тұғыр әдіснамалық аппаратының (зерттеу амалдарының) 

қолданылу салалары айтарлықтай кең. Оған мыналар жатады: тепе-теңдіктен 

алыс ашық жүйелердің термодинамикасы; әр түрлі табиғаты бар жүйелердің 

өзін-өзі ұйымдастыру және ұжымдық тәртібінің теориясы; сызықты емес 

ортаның (плазма физикасы, химиялық реакциялар, биологиялық жүйелер және 

т.с.с.) көп кластарында (түрлерінде) пайда болатын шиеленістік күйдегі 

режимдер теориясы. Синергетиканың маңызды проблемаларының бірі – 

динамикалық хаостағы жүйелерді зерттеу. Табиғатта тәртіптен хаосқа 

(ретсіздікке, тәртіпсіздікке) және керісінше – хаостан тәртіпке көшудің әмбебап 

сценарийлері барлығы анықталды. Осы үдерістерді зерттеу хаосты басқарудың 

принципиалды мүмкіндігін ашты. 

Жалпыға ортақ түсініктерге сәйкес үдеріс ретіндегі білім беру 

диалектикалық өзара байланысқан, бірақ дербес, өзіндік сипаттамаларына ие екі 

жақты қамтиды. Бір жағынан, білім беру «адам, қоғам, мемлекет мүддесіндегі 

тәрбие беру мен оқытудың мақсатқа бағытталған үдерісі» [145]. Осы тұрғыдан 

алғанда, үдеріс ретіндегі білім беру объектілендірілген сипатқа ие, яғни шынайы 

болмыстың бір бөлігі болып, ал оның субъектісі ретінде білім беруші (оқытушы, 

педагог) саналады. Екінші жағынан, білім беру – ол білім алушының білім, білік 
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және дағдыларды меңгеруі, дамуы, жетілуі, сонымен қатар барынша жоғары 

білім деңгейіне жету мақсатымен білім алу тәсілдерін меңгеру. Осы жағдайда 

білім беру субъектісі болып білім алушы саналады, яғни білім беру үдеріс 

субъектілік деңгейде жүзеге асады [146]. 

Метапәндік тұрғыда оқыту өзінің объективтелген аспектісінде 

«оқушылардың әлемді біртұтас қабылдауына, реттеуші, танымдық, 

коммуникативтік оқу әрекеттерін ұйымдастыруға мүмкіндік беруші үдеріс» 

болып табылады.  

Синергетика тұрғысынан алғанда, білім беру феномені тепе-теңдіксіз 

күйдегі кез келген күрделі ұйымдасқан жүйелердің өзіндік ұйымдасуынан 

тұрады. Мұндай өзіндік ұйымасудың себебі болып осы жүйелердің барлық 

құрамдас бөліктерінің өзара әрекеттестігі саналады. Сондықтан оқыту (тәрбие 

беру) тек педагогтің ықпалымен ғана емес, сонымен қатар білім беру үдерісінің 

барлық субъектілерінің ұжымдық өзараәрекеттестігімен шартталған үдерісі 

болып табылады. Олардың әрқайсысы кез келген жағдайда өзін барлығының 

дамуына ықпал ететін бастамашы (аттрактор) сияқты көрсете алады. Бұл арада 

педагогтерге білім алушылардың жағымды бастамаларын қолдауы маңызды 

[147]. 

Зерттеушілер синергетикалық өз табиғатынан педагогикалық жүйелерді 

басқаруда өзіндік ұйымдасу мен өзін-өзі дамыту тетіктеріне сүйенудің 

маңыздылығын да бөліп көрсетеді, яғни оқу қоғамдастықтарының (білім беру 

саласы, білім беру мекемесі, оқу тобы және т.б.) деңгейінде, тұлғалық (білім 

алушының, педагогтің) деңгейінде, әсіресе жеке, топтық рефлексия арқылы 

ұйымдастыруды айтады [147,б. 172]. 

Қазақстандың ғалымдар арасынан З.Ж.Жаңабаев педагогика мен 

синергетиканың арасындағы тығыз байланысты көрсете отырып, 

педагогикадағы жүйелілік-қызметтік әдістер синергетикалық тұғыр негізінде 

дамиды деген пікір айтты [148; 150]. 

Білім беру мазмұны аспектісінде синергетика бүгінгі күнде аса өзекті 

мәселені шешу үшін оның тәртіптік құрылымынан арылып және әр түрлі пәндер 

бойынша білімдерді біріктіру, кіріктіру ұстанымын жүзеге асыру бойынша 

әдіснамалық негіздерді қамтамасыз етеді. Әр түрлі жаратылыстағы құбылыстар 

мен үдерістердің тұтастығын аша келе, синергетика әр түрлі пәндік ғылыми 

білімдерді ортақ жүйеге біріктіру, кіріктіру үшін жалпы негіздемелерді 

айқындауға, бағыт белгілеуге мүмкіндік береді, сонымен қатар олардың 

теориялық және әдіснамалық деңгейлерінде бірігуінің жаңа тұжырымдамалық 

тұғырнамасы болуы мүмкін [151]. 

Осылайша, педагогикалық құбылыстарды қарастыруға синергетиканың 

әдіснамалық түсініктерін қолдану олардың мәнін терең және жан-жақты ашып 

қана қоймай, тәжірибелік педагогикалық іс-әрекетті барынша тиімді атқаруға 

мүмкіндік береді деп ойлаймыз. 

Синергетиканың өзін-өзі ұйымдастыру теориясының зерттеуіміз үшін 

маңызы зор. Өйткені бастауыш сынып оқушылары метапәндік  білімді  

белсенді  түрде игере отырып, қойылған міндеттер мен талқыланатын өзекті 
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мәселелерді түсінуге, өздігінен шешім іздеуге, қорытынды жасауға, 

жалпылауға ұмтылады. Бұл кезде оларда ақпарат жайлы білімдер 

бейберекеттіліктен (хаостан) реттілікке өтеді. Осылайша  бастауыш сынып 

оқушыларында жүйелі әрекет өрісі пайда болады, танымдық және 

шығармашылық қабілеттері артады. 

Метапәндік білім беру барысындағы ұжымдық (топтық) таным үдерiсiн 

синергетикалық бағытта ұйымдастыру оның қатысушыларының ынтымақтаса 

әрекет ете білуі және ұжымның (топтың) әр мүшесiнiң жауапкершiлiктi сезінуi, 

басқалардың құқықтарын аяқ асты етпеу, топ мүшелерінің құндылықтарын 

мойындау арқылы бiрлесе бiлiм алуда демократиялық үдерiстi қалыптастыру 

болып табылады. Бұл қазiргi уақытта көп айтылып жүрген шыдамдылық немесе 

толеранттылықты нәтижелi етедi. Сонымен білімнің синергетикасы білім 

берудің байырғы үлгiлерiнен өзге, жаңа педагогикалық әлемдi синергетикалық 

тұрғыдан қарастыратын, балаларға өзiн-өзi танудың, өзiн-өзi дамытудың жаңа 

әдiстерiн меңгеруге бағытталған жаңа әдiснамасы болып табылады. Оны 

басшылыққа алу оқушылардың метапәндік білімді игерудегі бәсекеге 

қабілеттілігін арттырады. 

Білім беру саласында осындай біріктіруші болып біртұтастық, іс-әрекеттік, 

құзыреттілік тұғыр саналады. Адамгершілік көзқарастар мен жалпы адами 

құндылықтарға жүгінудің ерекшелігіндегі қоғамдық дамудың заманауи 

тұжырымдамасы бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыда оқыту 

аксиологиялық дамудың мәнін белсендіреді.   

Аксиология грек тілінен аударғанда («axia» – құндылық және «logos» - 

ғылым) әлемдегі құндылық жүйесі мен табиғаттағы философиялық ғылымның 

құндылығын білдіреді. Барлық антропологиялық ғылым адамды зерттей отырып, 

кез-келген қызметтің түрлеріне қатысты оның көптеген құндылықтарын  

анықтайды. Философияда «құндылық»  қоғамдағы адамның дамуы мен тұлғаның 

өзін-өзі жетілдіру мүмкіндігіндегі, объективті өмірдегі адамдық қатынасты 

білдіреді.  

Біртұтастық тұғыры мағынасы және құрылымы бойынша барлық күрделі  

объектілердің жалпыланған сипаттамасы ретінде жүреді. Бұл жүйе элементтерінің 

арасында даярлықтың әр түрлі деңгейдегі іс-әрекеттердің үйлесімін, теориялық 

жүйенің тәжірибелік кәсіби іс-әрекетпен байланысын, білім беру 

бағдарламаларының сабақтастығын қамтамасыз ететін белгілі қатынастар мен 

байланыстардың болуын болжайды. Біртұтастық белгілі сипаттамалардан тұрады: 

құрылымдық, өзара байланыстылық, өзара тәуелділік, өзара әрекеттестік.  

Кәсіби білім беру жүйесінде біртұтастық тұғырының жүзеге асырылу 

мәселесі педагог-ғалымдардың арасында үнемі пікірталастар тудырады. 

Біртұтастық тұғырды қарастыру төңірегінде дүниетанымды қалыптастыру 

мәселесіне және тұлғаның тұтас құрылымындағы зияткерліктің, 

эмоционалдылықтың және еріктік компоненттерінің өзара әрекеттестігі сияқты  

оның құрамдас бөліктеріне де ерекше назар аударылады (А.И.Липкина, 

Н.А.Менчинская, Т.К.Мухина, Г.М.Шакирова және т.б.). 
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Психологияда біртұтастық тұғыры (ағ. holistic approach) тұтас 

феномендер тәрізді психиканы, сананы және мінез-құлықты зерттеу 

ұстанымдарының жиынтығы ретінде қарастырылады [152, 153].  

В.С.Ильин өзінің зерттеуінде, педагогикалық үдерісті тұтас құбылыс 

ретінде қарастыра келе, ондағы мақсаттар тұлғаның қалыптасу мақсаттарына 

қызметтер сәйкес келген жағдайда ғана жүзеге асырылады; адамның іс-әрекеті 

онда айтарлықтай толық үлгіленген кезде; педагогикалық үдерісті құрайтын 

барлық компоненттер олардың қызметтерінің, мақсаттары мен әдістерінің 

бірқалыптылығы негізінде біртұтас құбылысқа айналған жағдайда; олардың 

әрқайсысының дербестігі барлық үдерістер мен компоненттердің тұтастығын 

бұзбай; жалпы тәрбие беру жүйесінің динамикасы тұлғаның сұраныстарына 

сәйкес төменгі жастан бастап жоғары жас ерекшелігіне қарай жүргізілген 

жағдайларда ғана орындалады деп көрсеткен [154].   

Педагогикалық үдерістің көптеген қырын айқындаған осы анықтама 

біздің зерттеу жұмысының тәжірибелік бөлімін ұйымдастыруда басшылыққа 

алынды.   

Педагогикалық тәжірибеде қолданылатын басқа тұғырларға қарағанда, 

біртұтастық тұғыры – ғылым ретіндегі педагогиканың өзіне барабар объектіге 

ие, нақтырақ айтқанда тұлғаның тұтас қалыптасу үдерісі. Тұтас білім беру 

үдерісінде тұтас тұлғаның қалыптасуы – бұл оқыту және тәрбие беру үдерісінің 

барлық компоненттерінің және олардың біртұтас құбылысқа бірігуінің ықпал 

ету нәтижесінде жүзеге асады.  

Біздің пікірімізше, қоғамның қарқынды даму жағдайларында, қазіргі 

білім берудің жаңаруы кезінде оқушылардың бойында әр пәннен алған 

шашыраңқы, бытыраңқы, бөлшектенген білімнен гөрі, бастауыш білім беру 

пәндерін метапәндік тұрғыда оқыту негізінде қалыптасқан әлемді біртұтас 

қабылдауға түрткі болатын біртұтастық тұғырдың маңызы зор. 

Ал, іс-әрекет жағдайында адам, тұлға белсенді шығармашыл бастама 

ретінде және әлеммен өзараәрекеттесе отырып, өзін-өзі құруды үйрене 

бастайды. Дәл осы іс-әрекет арқылы және іс-әрекет барысында адам өзіндік 

қалыптасып, оның тұлғасының өздігінен дамуы және өзін-өзі белсендендіру 

жүзеге асады. Осы орайда, іс-әрекеттік тұғыр – бұл адам тұлғасының және 

оның санасының жалпы қалыптасуына бағытталған адамның іс-әрекет үдерісі 

[155,б. 13].      

Зерттеу жұмысында негізге алынатын әдіснамалық тұғыр – іс-әрекеттік 

тұғыр ұғымы психология ғылымында 20 – 30 жылдардан бастап қолданыла 

бастаған. «Іс-әрекет арқылы оқыту» тұжырымдамасын алғаш рет американдық 

ғалым Д. Дьюи ұсынған. Ол оқытудағы іс-әрекеттік тұғырының негізгі 

ұстанымдарын: оқушылар мүддесін ескеруді; ойлау мен әрекет етуге үйрету 

арқылы оқытуды; қиындықтарды жеңу салдары ретіндегі таным мен білімді; 

еркін шығармашылық жұмыс пен ынтымақтастықты анықтады. 

Бұл ұғым туралы бірнеше бағыттағы түсіндірулер болған. Соның бірі – 

С.А .Смирновтың түсіндіруі. Ол іс-әрекеттік амал дегеніміз – объектінің 

біртұтастығын және оның тетіктерін ашу философия, әлеуметтану теориялары 
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бойынша тұлғаның әрекет арқылы қоршаған ортаны тануы және қайта өзгертуі, 

іс-әрекетінің құрылымын, қызметін қарастыруы деп тұжырым жасайды. 

Іс-әрекеттік тұғыр педагогикалық құбылысқа әрекеттің бүкіл 

компоненттерінің тұтастығы позициясымен, яғни мақсаты, мотиві, әрекеті, 

операциясы, ретке келтіру жолы, жөндеу, жеткен нәтижені бақылау және 

талдауға мүмкіндік береді. Тұлғаны қалыптастыру мен дамытудың негізі, 

құралы және басты шарты ретінде қарастыратын, іс-әрекет үдерісінде тұлғаны 

дамытудың оңтайлы шарттарын анықтауға мүмкіндік беретін іс-әрекеттік 

амалды дамытушылар Н.В. Кузьмина, Л.С. Рубинштейн  және т.б. болып 

табылады.  

Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, П.Я. Гальперин, В.В. 

Давыдов еңбектерінде жетілдірілген іс-әрекеттік тұғыр білім беру жүйесіндегі 

тұлғаның дамуы, алдымен, оқыту мен тәрбие беру үдерісінің негізі болып 

табылатын әмбебап оқу-әрекеттерінің қалыптасуымен 

қамтамасыздандырылады [156].   

А.Н. Леонтьевтың айтуынша: «Білім алу үдерісі – ол жаңа білімдер дайын 

түрде берілмейтін, оқушы санасының және жалпы тұлғасының қалыптасуына 

бағытталған іс-әрекет үдерісі. Білім берудегі «іс-әрекеттік тұғыр» деген осы!». 

Іс-әрекеттік тұғыр ретінде білім алушылар ақпараттың пассивті емес 

«қабылдаушылары» болып және өздері оқу үдерісіне белсенді қатысатын, оқу-

танымдық іс-әрекеттерін ұйымдастырудың тәсілі деп түсіндіріледі.  Мақсаты – 

тіршілік ету субъектісі ретіндегі бала тұлғасын тәрбиелеу. Субъект болу – өз іс-

әрекетінің иесі болу: мақсаттар қою, міндеттерді шешу, нәтижелер үшін жауап 

беру [157].     

Іс-әрекеттік тұғырдың мәні қытай даналығымен «Мен естимін – мен 

ұмытамын, мен көремін – мен есте сақтаймын, мен жасаймын – мен 

меңгеремін» деп сипаттауға болатын іс-әрекетте ашылады [158]. Өз кезінде 

Сократ «Сыбызғыда ойнауды тек өзің ойнағанда үйрене аласың», – деп айтқан. 

Дәл осылай білім алушылардың қабілеттері де олардың өзіндік оқу-танымдық 

іс-әрекетке толық қатысқан кезінде ғана қалыптасады. Оқыту іс-әрекеттік тұғыр 

негізінде білім алушының және оның түрткілері, мақсаттары, қажеттіліктерін 

жүзеге асырудың жағдайы ретінде саналады.         

Сонымен қоғамның қарқынды даму жағдайларында, қазіргі білім берудің 

жаңаруы кезінде әлемді біртұтас қабылдау үшін ұйымдастырылған оқу іс-

әрекетін ұйымдастырудың маңызы зор. Сондай ақ, тұлғалық-бағдарлы тұғырды 

айтпасқа болмайтынын аңғарамыз.     

Бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыда оқытуда тұлғалық 

бағдарлы тұғырды басшылыққа алудың негіздемесі төмендегідей. Тұғырдың 

басты мақсаты мен қызметі – оқушы тұлғасының жеке қабілеттері мен 

қасиеттерін дамыту. Белгілі ғалым осы тұғырдың көрнекті өкілі 

И.С.Якиманскаяның пайымдауынша, жеке тұлғаға бағдарланған оқытуда 

даралау тәсілі барлық білім беру үдерісінің  негізгі қағидасы болып табылады, 

оның мақсаты – әрбір баланың мүмкіндіктерін танып, дамыту [159]. Бұл ойдан 

біз жеке тұлғалық тәсіл жағдайында балалардың өзіндік жеке ерекшеліктерінің 
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болуы қойылған мақсатқа жетудің , яғни, қайталанбас жеке тұлға ретінде әрбір 

оқушының дамуын қамтамасыз етудің қажетті шарты екендігін түсінеміз. 

Е.В.Бондаревская жеке тұлғаға бағдарланған оқытудың мазмұнында жеке 

тұлғаны дамытуға және қалыптастыруға қажетті мынадай 4 компонент міндетті 

түрде болуы қажет деп атап көрсеткен. Олар: аксиологиялық, когнитивті, 

шығармашылық-әрекеттік және жеке тұлғалық [160]. Осы жеке тұлғаға 

бағдарланған оқытудың мазмұнының төрт компоненті де негізінен сөйлесу, 

шығармашылық іс-әрекет арқылы әрбір баланы жекелеген дамытуға жағдай 

жасауға, өз бетінше шешім қабылдауға және шығармашылығына, оқу әдістері 

мен мазмұнын таңдауға толық мүмкіндік береді, – деп ойлаймыз.  

В.В.Сериков ұсынған жеке тұлғаға бағдарланған білім беру 

тұжырымдамасының мәні төмендегідей: жеке тұлға дегеніміз – адамның 

арнайы білім алу және даму аясын білдіретін педагогикалық категория; адам 

«жеке тұлға болу» тәжірибесін, яғни жеке тұлға қызметтерін атқара білу 

тәжірибесін меңгеруі тиіс. Ғалым жеке тұлғаға бағдарланған білім беруге тән 

келесі заңдылықтарды атап көрсетеді: жобалау элементі – «тұлға өміріндегі 

оқиға», ол кейіннен біртұтас өмірлік нәтижеге айналады. Ал білім тек оның бір 

бөлігі ғана болып табылады. Оқыту мұғалім мен оқушының бірлескен қызметі 

бола отырып: мұнда сұхбаттасу білім беру субьектілерінің өмір сүру тәсілі 

ретінде танылады. Үдеріс тұлғалық тәжірибенің бастауы болып шығады. Оқыту 

адамның табиғи өмір сүру жағдайына жақын бола түседі.  Мұғалім мен 

оқушының өзара бірлескен әрекеті тұлға аралық, субьект аралық қарым-

қатынас сипатын алады [161]. Автордың келтірілген тұжырымдамалық идеясы 

қазіргі кездегі бірлескен оқу әрекетін ұйымдастырудың басты қағидасы десек 

қателеспейміз. Тек осындай заңдылықтар басшылыққа алынған жағдайда, жеке 

тұлға да, басқа субъектілер де бірлесе дамуға мүмкіндік алады деп есептейміз. 

Осы тұғырды басшылыққа алу арқылы білім алушының субъектілілігі 

қалыптасады, жеке тұлғаның ойлауы, қызығушылығы, мүддесі, ұстанымы, 

бағытталуы, өмірге, еңбекке көзқарасы, құндылық бағыттары, өмірлік жоспары 

және т.б. сияқты аса маңызды тұлғалық қасиеттері жетіледі. Ендеше, жеке 

тұлғаға бағдарланған оқыту дегеніміз – тек оқушыларды бір-бірінен 

айрықшалайтын жеке ерекшеліктерін есепке алу ғана емес, бұл, ең алдымен, 

оқушыға жеке тұлға ретінде, бірлескен қызметтің саналы әрі жауапкершілгі бар 

субьектісі ретінде қарау. Тек осындай қарым-қатынас оқушының жеке тұлға  

ретінде қалыптасуына әсер етеді.  

Келесі негіздейтініміз – модель жасауда басшылыққа алатын танымдық 

әрекеттегі ең әмбебап құрал болып табылатын жүйелілік тұғыр. «Жүйе» 

ұғымының грек тілінен аудармасы «құрастыру» ретінде түсіндіріліп, заттардың 

аморфты еместігін, бөлінбейтіндей болмайтындығын, оларды жақын барып 

талдағанда, бөліктерден тұратындығын білдіреді. Демек жүйені өзгерту үшін 

оның ішкі құрамаларына әсер ету қажет. Бұл үшін жүйелі білім керек. Жүйелі 

білім объектінің құраушыларын зерттеп тану нәтижесінде жинақталады. 

Жүйелілік тұғыр – зерттелетін педагогикалық құбылысты және оның 

арасындағы байланыстың көптеген элементін анықтау. Зерттелуші объектіні 
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жүйе ретінде, оның элементін, олардың арасындағы байланысты және оны 

жіктеп, құрылымын және ұйымдастыруды, тұтастай білім беру ретінде басқару 

жолдарын анықтауға бағытталады. Көрнекті өкілдері В.В.Краевский, Э.Г.Юдин 

және т.б. педагогикалық жүйені өзара байланысты құрамдас бөлшектердің 

жиынтығы ретінде қарастырады. Олар: білім беру мақсаты, педагогикалық 

үдеріс субъектілері (ұстаз бен дәріс алушы), білім беру мазмұны (білім, білік, 

дағды, шығармашылық іс-әрекет тәжірибесі мен көңіл-күй-әрекет қатынас 

тәжірибесінің жүйесі), педагогикалық үдерісті ұйымдастыру әдістері мен 

түрлері, мәліметтер қоры (құралдар) деп түсіндіреді.  

Бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыда оқытуда жүйелілік 

тұғырдың алатын орны ерекше. Себебі бұл жерде, біздің ойымызша, бірнеше 

жүйе бар. Атап айтсақ, оқушының өзі ішкі құрылымдардан (биологиялық, 

психологиялық т.б.) тұратын жүйе, ал білім беру де реттілікті, тәртіпті, 

кезеңділікті сақтауды талап ететін тұтас жүйе. Ендеше осы жүйелердің бір-

бірімен байланысын ретке келтіріп, ортақ іске бағыттау зерттеу нысанына алып 

отырған мәселені шешуді нәтижелі ететіндігі сөзсіз. 

Білім беру саласында құзыреттілік тұғырдың белсенденуіне байланысты 

«құзыреттілік», «құзырет», «негізгі құзыреттер» терминдері жаңа сапалы білім 

беру мәселелерін талқылаған кезде жиі қолданылып, барынша кеңінен 

таралуда. Әдіснамалық сипаттағы бұл зерттеулер негізгі құзыреттердің жалпы 

идеясын педагогикалық концепт пен шынайы болмысқа ауыстырудың негізгі 

жағдайында практикалық жүзеге асырылуын қамтамасыз етеді.  

Психологиялық  тұрғыдан  А.К. Маркова «Құзыреттілік – ол нақты адамның 

сипаттамасы, дәлірек айтқанда, мамандық талаптарына сәйкес келу дәрежесі 

жайындағы жеке мінездемесі» деп белгілейді. Оның айтуынша, қазіргі кезде 

құзыреттілікті көбінесе психикалық қасиеттердің үйлесімділігі; өздігінен және 

жауапкершілікпен әрекет етуге мүмкіндік беретін психикалық күй түрінде, 

адамның белгілі бір қызмет түрлерін орындай алу қабілетін игеру ретінде 

анықтайды. Құзыреттіліктің адам бойында болуы туралы оның еңбек нәтижесінің 

сипатынан аңғаруға болады.  

Жалпы бүгінгі күнде әлемдік білім беру тәжірибесінде құзыреттілік ұғымы 

негізгі, өз кезегінде «түйінді» ұғым болып табылады. Себебі құзыреттілік, 

біріншіден, білім берудің зияткерлік және дағдылық құрамдас бөліктерін 

біріктіреді; екіншіден, аталған ұғымда «нәтижеден», («шығатын өнімге 

арналған стандарт») қалыптасатын білім берудің мазмұнын түсіндірудің 

идеологиясы жатыр; үшіншіден, негізгі құзыреттілік біріктіруші табиғатқа ие, 

өйткені ол өзіне бірқатар аса жақын немесе біртектес, мәдениет пен іс-әрекеттің 

ауқымды салаларына жататын (ақпараттық, құқықтық және т.б.) білімдер мен 

біліктерді қабылдап алады.       

Негізгі құзыреттерді анықтау мәселесі мән-мәтінінде «құзырет» ұғымы да 

жаңа мағынаға толыға бастайды, орыс тілінде ол бірнеше мән береді.     

Қарастырылған әдіснамалық тұғырлар мен ұстанымдар білім берудің 

ерекше өзіндік саласы ретінде педагогикалық білім берудің мақсатқа 

бағытталып дамуы және орынды қайта өзгеруі үшін негіз болып табылады. 
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Олардың қолданылуы өзін-өзі ұйымдастыру мен өзін-өзі басқарудың негізінде 

оның жүйелілігін, тұтастылығын қамтамасыз етеді, білім беру жүйесі 

таныстырылымының барлық деңгейлерінде өзін-өзі ұйымдастыру және өзін-өзі 

дамыту тетіктеріне сүйену мүмкіндігін білдіреді – оқу қоғамдастықтарының 

деңгейінде қалай болса (барлық білім беру салалары, оның аймақтық құрамдас 

бөліктері, нақты оқу мекемесі, оқу тобы және т.б.) дәл солай тұлғалық деңгейде 

де (білім алушының, педагогтың) жүзеге асырылады. 

Метапәндік тұғыр. Оқу материалының мазмұны әлемнің біртұтас 

бейнесін қалыптастыруға және адамның ондағы алатын орны мен рөлін 

түсінуіне ықпал етуі қажет. Метапәндік тұғыр баланың жалпы-мәдени, 

тұлғалық және танымдық дамуының тұтастығын қамтамасыз етеді және  іс-

әрекеттің арнайы-пәндік мазмұнына қатысты емес, оқушының кез келген іс-

әрекетін ұйымдастырудың және реттеудің негізіне алынады.   

Сондай-ақ, бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыда оқытуда 

әдіснамалық ұстанымдарды басшылыққа алынуы қажет. Олардың 

бірқатарына тоқталып кеткенді жөн көрдік. 

Зерттеу жұмысымыздың әдіснамалық негізі ретінде ұсынылып отырған 

модельде ізгіліктілік, диалогтік, кешенділік, теория мен практиканың 

бірлігі ұстанымдары таңдалды. Олар зерттеудің кешенділігін қамтамасыз етіп, 

ғылыми танымды ұйымдастыруды жүзеге асырады. 

Педагогикада, психологияда т.б. ғылымдарда кездесетін «ұстаным» сөзі – 

латынша  әр нәрсенің бастамасын, білгілі бір құбылыстың негізі – дегенді 

білдіреді. Педагогикада ұстаным – негізгі ереже, қағида деп көрсетілген. 

Ұстаным, белгілі бір құбылыстарға байланысты жалпылама сипатқа ие. 

Ұстаным – белгілі бір заңдылықты негізге алатын, практикалық іс-әрекеттің 

шарттарын, одан келіп шығатын қорытындыны байқастыруда негізге алатын 

ережелер жиынтығы.  

Жалпы зерттеулер барысында гуманитарлық ғылым ретінде 

педагогиканың әдіснамалық ұстанымдарына сүйену керек. Бұл ұстанымдар, 

біріншіден – оның нақты проблемалары мен оны шешудің негізгі 

стратегияларын анықтауды, екіншіден – білім беру жүйесіндегі барлық 

түйткілдердің бағасы мен оның иерархиясын айқындауды, үшіншіден – аталған 

болжаудың толық нұсқасын іске асыруға қол жеткізеді.Ұсынылып отырған 

модельдегі әдіснамалық ұстанымдарды қысқаша сипаттап өтуді жөн санадық.  

Ізгіліктілік қоғамдық сананың және қоғамдық қарым-қатынастардың 

ерекше түрі, адамның қоғамдағы әрекетін нормалар көмегімен реттеу 

жолдарының негізгісі; мейірімділік, әділеттік, көрегенділік, ықыластық, 

көмекке келуге даярлық сияқты гуманистік құндылықтарға негізделген адамнаң 

ішкі құқықтарының жүйесі. «Гумандылық», «гуманизм» ұғымдары латынның 

«адамдық» деген сөзінен аударылғанда, «адамға деген құрмет» деген мағынаны 

білдіреді. Ізгіліктілік немесе гуманизм қағидасы мынадай ережелерді сақтауды 

қажет етедi: 

– қоғамдағы барлық балалардың дене, материалдық және әлеуметтік 

жағдайына карамай, оларға деген дұрыс қарым-қатынас пен құрмет болуға тиіс; 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D2%93%D0%B0%D0%BC%D0%B4%D1%8B%D2%9B_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D2%93%D0%B0%D0%BC
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– әрбір баланың бойындағы «мен» ұғымының қалыптасуы мен дамуына 

көмектесу, айналадағы адамдарға құрметпен қарау; 

– мейірімділік пен қайырымдылықты гуманизмнің алғашқы басқышы 

ретінде түсіну. 

Тәрбиені ізгілендіру идеясы Я.А. Коменскийдің еңбектерінде бастау алып, 

ол барлық елдер педагогтері тарапынан насихатталып келеді. 

Ізгіліктілік ұстанымы А.Маслоу бастаған гуманистік психологияда 

қарастырылатын: экзистенциалды-тұрмыстық құндылықтар – игілік, әдемілік, 

әділеттілік, шындық, өзіндік жеткіліктілік, әлемге, қоршаған ортаға 

құндылықты дарыта білуге негізделеді. Оқушылардың рефлексиясын дамытуда 

мұғалім тарапынан оқушыларға көрсетілетін ізгіліктілік пен оқушылардың 

өзара бір-біріне білдіретін сыйластығының орны зор, мәні ерекше. Тек сондай 

қарым-қатынас қана білім алу ортасын дамушы ортаға айналдырады.  

Диалогтік ұстанымның біздің зерттеуімізде орны ерекше. Диалог термині 

сөздіктерде түрліше түсіндіріледі, мысалы: Тіл білімі сөздігінде: «диалог 

(сұхбат) (гр. Dialogos) – әнгіме, сұхбат. Диалогтік сөйлеу – (сұхбаттасу) өзара 

тілдесу негізінде ауызша сөйлеу формасы. «Қазақ тілінің түсіндірме 

сөздігінде»: «Диалог – екі немесе бірнеше адам арасындағы әңгіме» делінген. 

Қазақ тілі энциклопедиясында: «Диалог (гр. Dialogos – сөйлесу, әңгімелесу) – 

екі адамның тіл қатысуы», – деп көрсетілген [162]. 

Диалог – адамды қалыптастыратын құрал ғана емес, танытатын да құрал. 

М.М.Бахтин: «Тек қарым-қатынаста, өзара әрекетте адамдағы «адам» ашылады. 

Қазіргі педагогикалық технологиялар өзара әрекеттестікке негізделген, 

сондықтан оларды екі адамның тіл қатысуы» [162,б. 98] – деп атайды. 

Диалог – екі жақтың сөз арқылы ауызша немесе жазбаша қарым-қатынасы. 

Мұнда екі жақтың құқықтары бірдей болғандықтан, диалогті демократиялық 

қоғамдағы қарым-қатынастың басты нысаны деп атауға тұрарлық. Ал 

демократиялық қоғамның әрбір мүшесі өмірде туындаған қандай да болмасын 

проблеманы терезесі тең тұлғалардың қарым-қатынасында талқылауға дайын 

болып, өзінің конструктивтік көзқарасын басқаларға білдіруге және жеткізуге 

ұмтылады. Бұл қарым-қатынас міндетті түрде конструктивтік ұстанымда 

болып, басқалардың тұлғасы мен пікірін түсіну және сыйлау тұрғысынан 

жасалады. 

Диалог тек қарама-қарсы отырған адаммен ғана орын алмайды, диалогті 

әрбір адам өзімен де жасайды. Атақты структуралист Ю. Лотман қарым-

қатынастың (коммуникацияның) схемасын екі түрде былайша көрсеткен: «Мен 

– Ол» және «Мен – Мен». Бірінші сызбада адамның басқамен жасалған 

диалогі, қарым-қатынасы (бөтен адамдар, ақпарат, кітап, табиғат, бүкіл Әлем) 

көрсетілсе, екіншіде оның өзімен-өзі жасаған диалог тұр. 

XIX ғасырдың 70-жылдары педагогикада пайда болған кешенділік 

ұстанымын басшылыққа алу зерттеудің табыстылығын қамтамасыз етеді деп 

санадық. Бұл ұстаным негізінде педагогикалық жүйенің жүйеқұраушы 

элементтерін айқындау, олардың арасындағы байланыстарды орнату арқылы 

ортақ мақсатқа бағыттау назарда ұсталады. Болашақ педагогтерді кәсіби 
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әрекетке даярлаудың жүйе құраушылары бір жағынан: мақсаттар, міндеттер, 

мазмұн, әдіс, құралдар мен формалар болса, екініші жағынан университеттік 

орта: оқытушылар, білімдік орта т.б. болып келеді. Кез келген педагогикалық 

феномен сияқты біз зерттеп отырған мәселе де басқа құбылыстармен 

байланыста болғандықтан, оны жеке дара қарастыру қателіктерге ұрындырары 

мүмкін. Жалпы білімдік үдеріс көптеген факторлармен біртұтастықта жүзеге 

асатыны белгілі. Сондықтан оны сол элементтер жиынтығы және ішкі ортамен 

бірлестікте қарастыру дұрыс болады. Бұл ұстанымды басшылыққа алу 

себебіміз, бастауыш сынып оқушыларының метапәндік нәтижелерін дамыту, ең 

алдымен оған үйрететін ұстаздардың осы кешенді сапасының қалыптасқан 

болуына тікелей байланысты. Олай болса, болашақ мамандарды даярлау 

үдерісінде олар метапәндік нәтижелермен өздері қарулануы тиіс. Ол бір 

қажеттілікке айналған болуы қажет. Демек болашақ бастауыш сынып 

мұғалімдері ЖОО оқыту үдерісіндегі барлық пәндер аясында бастауыш 

сыныптағы білім беру пәндерін метапәндік тұрғыдан оқытуға қажетті біліммен 

қарулануы тиіс. 

Теория мен практиканың бірлігі ұстанымы педагогикалық зерттеулерде 

үлкен рөл атқарады. Практика – танымдық әрекеттің негізі, сондай-ақ қайсы бір 

теориялық ереженің ақиқаттығының өлшемі. Дегенмен де тәжірибеге 

негізделмеген теория өнімсіз болады. Сондай-ақ, теорияны басшылыққа 

алмаған практикада стихиялылық, тиімсіздік орын алады. Теория тәжірибеге 

жол ашады. Осыған орай, білім алушылардың оқу үдерісінде алған білімдерін 

өздіктерінен қолдана алу білігінің маңызы зор.  Бұл олардың мақсаттарға 

жетудің жолдарын өз бетімен жоспарлауына, оқу және танымдық міндеттерді 

шешудің аса тиімді тәсілдерін саналы түрде таңдауына, нәтижеге жету 

үдерісінде өзінің іс-әрекетіне бақылау жасауды жүзеге асыруына, өз 

әрекеттерін өзгермелі жағдайларға сәйкес түзетуіне, оқу және танымдық 

міндеттерді шешуге арналған белгілер мен символдарды, модельдер мен 

сызбаларды құрастырып қолдануына, өзіндік пікірін дәлелдеп қорғауына 

мүмкіндік жасайды. Бұл – өз білімін тәжірибеде қолданады деген сөз. 

Біздің зерттеуіміздің басты мәселесін дұрыс шешу үшін де дәл осы 

ұстанымды басшылыққа алу тиімді деп есептейміз және ол тәжірибелік жұмыс 

барысында дәлелденетін болады. 

Нәтижеде: келесі беттегі 2-суретте берілгендей, бастауыш білім беру 

пәндерін метапәндік тұрғыдан оқыту аясында метапәндік біліктерді игерген 

оқушы тұлғасы қалыптасады деп күтіледі. 
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Сурет 2 – Бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыда оқытудың 

құрылымдық-мазмұндық моделі 

Мақсат: бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыда оқыту 

 

Міндеттер: 

әлемнің біртұтас бейнесін қалыптастыруды негізге алу 

Әдіснамалық негіздері  

Теориялық негіздері 

Тұғырлар: синергетикалық, аксиологиялық,тұлғалық-бағдарлы, 

іс-әрекеттік, біртұтастық, жүйелілік, құзыреттілік.  

Ұстанымдар: метапәндік, ізгіліктілік, диалогтік, кешендік, теория 

мен практиканың бірлігі 

Ю.В. Громыко мен Н.В. Громыко, А.В.Хуторскойдың метапәндік 

тұрғыдан оқытуға  қатысты ілімдері 

-әлемді біртұтастықта қабылдауға қызығушылық танытуы; 

-ақпаратты бір таңбалау жүйесінен екіншісіне түрлендіруде абстаркциялық ойлауды қажет етуі; 

-ақпараттың бірнеше түрлерін қысқаша мазмұндау жайлы білімі; 

-метапәндік тұрғыда оқытуда мәтіннен айқын берілген ақпараттық фактілерді таба алуы; 

-мәтінді түсіндіру, мәтін мазмұны бойынша тұжырым жасай алуы; 

-метапәндік тұрғыда оқытуда мәтін негізіндегі ой-пікірлерді білдіре алу; 

-мәтіннің негізгі ойын толық түсіну білігінің болуы; 

-логикалық қорытындыны жеңіл түрде жасау, салыстыру, өзара байланыс орнату, топтастыру іскерлігінің 

болуы; 

-пайымның дұрыстығын мәтінге сүйене отырып, бағалау әрекетінің болуы. 

 

Реттеуші 

 

Төменгі деңгей Ортаңғы деңгей Жоғарғы деңгей 

Бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыда оқыту компонеттері 

Оқушылардың метапәндік біліктерін 

қалыптастыру құралдары: 

-Бастауыш сынып оқушыларының метапәндік 

нәтижелерін қалыптастыруға бағытталған 

метапәндік тапсырмалар жүйесі 

-“Бастауыш білім беру пәндерін метапәндік 

тұрғыдан оқыту әдістемесі” атты ғылыми-

әдістемелік семинар 

-«Бастауыш білім берудегі метапәндік 

тәсілдеме» атты арнайы курс бағдарламасы 

Нәтиже: метапәндік біліктері қалыптасқан оқушы тұлғасы 

 

 

Мотивациялық-мазмұндық компонент 

 

Танымдық компонент 

отивациялық 

 

Диагностикалық-нәтижелік компонент 

қ 

отивациялық 

 

Когнитивті 

 
Ақпаратпен 

жұмыс 
Теориялық ойлау 

 
Шығармашыл

ық ойлау 

 

Сыни ойлау 

 

Технология: ИКТ, жобалау, ынтымақтастық, 

портфолио, ТРИЗ 

Форма: жеке, топтық, фронтальді 

Құрал: ИКТ, модельдеу, рефлексия, 

метапәндер 

Әдістер: зерттеушілік, проблемалық, 

практикалық, ситуациялық ойын, жобалау, 

семинар-тренинг 

 
 

Метапәндік нәтиже 

қ 

отивациялық 
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Мотивациялық-мазмұндық компонент бастауыш білім беру пәндерін 

метапәндік тұрғыда оқытуды мотивациялық-мазмұндық жағынан толықтырады. 

Олар: реттеуші, когнитивті және ақпаратпен жұмыс.  

Танымдық компонент бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыда 

оқытуға бағытталған мазмұнды, технологияларды, әдістерді, құралдарды, 

оқыту формаларын құрайды.   

Ә. Жұмабаева, Г. Уайсова, Г. Сәдуақас «Қазақ тілі», З. Муфтибекова, А. 

Рыскулбекова «Әдебиеттік оқу», А.Б. Акпаева, Л.А. Лебедева, М.Ж. 

Мыңжасарова «Математика», Т. Андриянова, В. Беркало, Н. Жакупова, С. 

Кузнецова, А. Полежаева «Жаратылыстану», Б. Турмашева, С. Салиш,  В.  

Пугач  «Дүниетану», Бигазина П., Жаманкулова А., Кажекенова Э., Г. 

Тураканова, М. Хонтай «Жаратылыстану» пәндері бойынша оқу-әдістемелік 

кешендерді талдай келе, ең алдымен ақыл-ой қызметі тәсілдерін 

қалыптастыруға бағытталғандығын байқаймыз. Бұл дегеніміз оқу тәжірибесінде 

жүйелі-әрекеттік тәсілдемені жүзеге асыруға және оқушылардың метапәндік 

нәтижелерді игеруі үшін дидактикалық шарттарды құруға түрткі болады. 

Жоғарыда аталып өткен барлық пәндерді метапәндік тұрғыда оқытып, 

оқушылардың метапәндік нәтижелерін қалыптастыруға болады. Бұл 

мүмкіндіктерді жүзеге асыру оқу әрекетін ұйымдастыру тәсілдеріне тікелей 

байланысты. Маңызды ұстаным: «Оқушыларды алған білім негізінде ойлануға 

үйрету керек». Тақырып аясында берілетін тапсырмалар төмендегідей 

құрылымда құрастырылуы тиіс. Олар: тексер, бағала, салыстыр, түсіндір, 

таңда, заңдылықты тап, тұжырым дұрыс па, бақыла, тұжырым жаса және 

т.б  

Мұндай тапсырмалар оқушылардың түрлі әрекетті орындауға 

бағдарлайды. Қойылған мақсатқа сәйкес метапәндік нәтижелері дамиды; 

осындай типтегі тапсырмалар арқылы оқушылар мәнді және мәнсіз белгілерін 

анықтау мақсатында белгілі бір объектті талдауға үйренеді; белгілері бойынша 

салыстыруға, топтастыру жұмыстарын жүргізеді; ұқсастықтарын және 

айырмашылықтарын анықтайды; себеп-салдарлық байланысын анықтайды;  

Диагностикалық-нәтижелік компонент ұсынылған модельдің нәтижесін 

көрсету мақсатын көздейді. Құрамында бастауыш білім беру пәндерін 

метапәндік тұрғыда оқыту нәтижесін бағалау өлшемдерін, көрсеткіштерін, 

нәтижені тексеру әдістер мен тәсілдерін қамтиды. 

Cонымен бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыда оқытудың 

құрылымдық-мазмұндық моделі ақырғы нәтижеге жетудің теориялық-

әдіснамалық негіздері, оқыту үдерісінің компоненттері мен көрсеткіштері 

айқындалған, метапәндік оқытуда қолданылатын инновациялық әдістер, 

құралдарды сипаттайтын, оқушылардың «метапәндік нәтижелерді» игеруінің 

деңгейлері айқындалған құрылым болып табылады.  

Сонымен бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыда оқытуды 

жүзеге асырудағы компоненттер тұлғаны біртұтас дамыту аясын қамтиды. 

Оның өлшемдері мен көрсеткіштері біз анықтаған оқушының игеруі тиіс 

метапәндік біліктерге сәйкес айқындалады (кесте 5).  
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Кесте 5 – Бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыда оқыту негізінде 

оқушыларда метапәндік нәтижелер қалыптасқандығының компонеттері, 

өлшемдері мен көрсеткіштері 

 
Компоненттері Өлшемдері Көрсеткіштері 

Мотивациялық-

мазмұндық 

Әлемді 

біртұтастықта 

қабылдау 

еріктігі 

 

 

-әлемді біртұтастықта қабылдауға қызығушылық 

танытуы; 

-ақпаратты бір таңбалау жүйесінен екіншісіне 

түрлендіруде абстаркциялық ойлауды қажет етуі; 

-ақпараттың бірнеше түрлерін қысқаша мазмұндау 

жайлы білімі. 

Танымдық Пәндік-

когнитивтілік 

-метапәндік тұрғыда оқытуда мәтіннен айқын 

берілген ақпараттық фактілерді таба алуы; 

-мәтінді түсіндіру, мәтін мазмұны бойынша тұжырым 

жасай алуы; 

-метапәндік тұрғыда оқытуда мәтін негізіндегі ой-

пікірлерді білдіре алу.  

Диагностикалық

-нәтижелік 

 

Рефлексивті-

бағалаушылық 

-мәтіннің негізгі ойын толық түсіну білігінің болуы; 

-логикалық қорытындыны жеңіл түрде жасау, 

салыстыру, өзара байланыс орнату, топтастыру 

іскерлігінің болуы; 

-пайымның дұрыстығын мәтінге сүйене отырып, 

бағалау әрекетінің болуы. 

 

Көрсетілген компоненттер, өлшемдер мен көрсеткіштерде айқындалған 

жоғары, орта, төменгі деңгейлерде бастауыш білім беру пәндерін метапәндік 

тұрғыда оқыту аясында бастауыш сынып оқушыларының игеретін метапәндік 

нәтижелер көлемін көрсетеді. Зерттеу барысында оларға сипаттама береміз. 

Жоғары деңгей: практикалық тапсырмаларды орындау кезінде 

тапсырманың мақсатын түсінеді, ол тапсырманы орындау жолдарын біледі, 

тапсырманы шығармашылықпен орындайды, қажетті ақпаратты жылдам әрі 

өздігінен таба алады, мұғалімнің кішігірім қолдауымен өз жұмысы бойынша 

қорытынды жасайды, өз шешіміне дәлелдемелер келтіруге қабілетті, әрекеттері 

нәтижелі, топ мүшелерімен келіссөздер жүргізе алады, олардың әрекетін 

ұйымдастыруға қабілетті, олардың пікірін тыңдайды және ол пікірге өз 

көзқарасын білдіреді. 

Орта деңгей: тапсырманың шартын түсінеді, оны орындауға 

қызығушылық туындайды, танымдық тапсырманы орындаудың дұрыс 

тәсілдерін таңдайды, бұрыннан орындап жүрген әрекеттерді қайталайды, 

қажетті ақпаратты дербес және топ мүшелерінің көмегімен таба алады, 

қорытынды жасайды, әрекеттері нәтижелі, топ мүшелерімен келіссөздер 

жүргізе алады, олардың пікірін тыңдайды, бірақ өз көзқарасын білдіру кезінде 

қиналады.  

Төмен деңгей: жұмыс жасау кезінде тез ойы бөлінгіш келеді, әрекеті 

ретсіз, әрдайым мұғалімнің бақылауын қажет етеді, тапсырманың шартын 

түсінуде, әрекетін жоспарлау және жүзеге асыруда, қажетті ақпаратты табу 
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кезінде, топпен жұмыс барысында (диалогты орната алмайды, топ мүшелерінің 

пікірін тыңдамайды) қиындықтарға тап болады.  

Жоғарыда «метапән», «метапәндік тұрғыда оқыту» ұғымдары зерттелген 

ғылыми еңбектерге жасалған жан-жақты талдау және 1.1 тармақшасында 

метапәндік тұрғыда оқыту ұғымын талдаудан туындаған тұжырымдар бізге 

зерттеу проблемамыздың түйінді мәнін нақтылауға мүмкіндік берді. Біздің 

тұжырымдауымызша, бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыда 

оқыту барысында метапәндік нәтижелері қалыптасқан оқушы дегеніміз   

мазмұндық, реттеушілік, когнитивтілік құрамдарына сәйкес теориялық ойлауы 

жетілген, ақпаратты қайта өңдеу дағдылары қалыптасқан, сыни және 

шығармашыл ойлайтын, реттеушілік біліктерін игерген оқыту үдерісінің 

субъектісі. 

Осы аталған оқушы тұлғасын қалыптастыру бастауыш білім беру пәндерін 

метапәндік тұрғыда оқыту негізінде жүзеге асады. Бұл келесі тарауда 

мазмұндалады. 
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2  БАСТАУЫШ БІЛІМ БЕРУ ПӘНДЕРІН МЕТАПӘНДІК ТҰРҒЫДА 

ОҚЫТУДЫҢ ДИДАКТИКАЛЫҚ- ИНТЕГРАЦИЯЛЫҚ ӘЛЕУЕТІ 

 

2.1  Метапәндік оқытудың ішкі жүйесі және оның сипаттамасы 

Метапәндік оқыту жүйесінің жасалу мақсаты оқушының да, мұғалімнің де 

санасын бір пән ақпаратының аясында тоқтап қалмай, басқа пәндермен де өзара 

байланыста оқытуды бастау болып табылады. Метапәндік оқыту барысында 

мұғалімді де, оқушыны да пәндердің ерекше тоғысындағы оқу-танымдық 

әрекетке енгізу мүмкін болады. Метапәндік жүйеде білім алу үдерісінде оқушы 

екі мазмұнды меңгерді, олардың біріншісі  пәннің мазмұны, екіншісі – іс-

әрекет. Осылайша, метапәндік оқыту үдерісінде оқу еңбегінің өнімділігі бір 

сабақтың өн бойында екі еселенеді. Оған қоса, оқушыға бір сабақта  түрлі 

типтегі оқу әрекеттерін орындату оның өзінің танымдық мүмкіндігі мен 

ерекшелігіне сай талдау жасауымен байланысты болады, осылай әрі баланың 

тұлғалық өсуіне тың жол жасалынады. 

Ю.В. Громыко өзінің «Мыследеятельностная педагогика» атты 

монографиясында: «олар бір жағынан, міндетті түрде пәндік-тәртіптік 

ұйымдастырудың сызбасына сәйкес құрылуы керек, екінші жағынан, олар 

ойлау әрекетінің басқа пәндік және пәннен тыс жүйелеріне – ойлау 

үдерістеріне, нақты практикалық саладағы ойлау коммуникациясының 

әрекеттеріне қатынасы бойынша рефлексивті функцияда әрекет етеді»  деп 

жазады [163]. 

Метапәндер жүйесін құраушыларды жіктемес бұрын жіктеме 

(классификация) ұғымын анықтап алу керек. «Философиялық сөздікте»: 

«Классификация (лат.classis – разряд және facere – жасау) – бөлудің әлдебір 

жиынтығы (кейбір кластарды түрге бөлу, осы түрлердің әрі қарай бөлінуі және 

т.т) болып табылатын ұғым аумағын бөлудің логикалық операциясы, 

қолданудың ерекше көрінісі», – деген анықтама берілген [162]. Демек 

метапәндік жіктемеде пәндік және пәндіктен тыс идеяны, пәндікке қатынасы 

бойынша рефлексивтілік идеяны біріктіретін дәстүрлі емес пәндер циклы 

қарастыралады. Ю.В.Громыконың пайымдауынша, әрбір пәннің негізіне белгілі 

«ойлау әрекетінің ұйымдастырылуы», «мақсатты бағытталған түрде 

пысықталатын өзіндік ойлау әрекеті» ұйымдастырылуы тиіс боп саналады.    

Ю.В.  Громыконың ғылыми мектебінде метапәндер төмендегідей жіктеледі 

( сурет 3). 
 

                 
 

    Cурет 3  Ю.В.   Громыконың ғылыми мектебінде метапәндердің жіктелуі 

Метапәндер

Білім

Проблема

Белгі

Белгі
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Зерттеу жұмысымызда Ю.В. Громыко жіктеп көрсеткен осы «Білім», 

«Белгі», «Проблема», «Тапсырма» пәндерін негізге аламыз.  

Метапәндер бірнеше оқу пәндерінің материалымен бір мезгілде жұмыс 

істеуді қамтитын оқу пәндері болып табылады. Бұл – оқу материалын 

интеграциялаудың ойлау әрекеттік типі және ойлаудың базистік 

ұйымдастырушыларына рефлексивті қатынас ұстанымы негізіне алынатын 

жаңа типтегі оқу пәні болып табылады. Оның аясында:  

- білім алушылар әртүрлі пәндік материалда жаңа ұғыммен жұмыс істеудің 

өзіндік тәсілін біледі;  

- оқушының жұмыстың өзіндік үдерісін рефлексиялауды бастауы үшін 

жағдайлар құрылады;  

- әдеттегі оқу пәндерінде ең алдымен «өтілген» оқу материалындағы білім 

ерекше құнды болып бағаланады, ал метапәндерде оқушылар мен 

мұғалімдердің теңдей жауапкершілігімен, жеке және барлығымен бірге 

орындалатын еркін ойлау әрекеті жүзеге асырылады [164]. 

«Белгі» метапәнінің аясында оқушылардың сызбалау қабілеті 

қалыптасады, олар сызбаның көмегі арқылы өздері түсінетін және айтқысы 

келетін ой-пікірлерін көрсетуді үйренеді, ойлануға немесе ойдан шығаруға, 

бірнәрсені жасауға тырысады. Белгілі болғандай, ойлау сызбаларда жүзеге 

асырылады. Алайда ойдан құрастыруға, зерттеуге, тануға ұсынатын нысанның 

сызбасын құру оңай емес. Кез-келген графикалық бейне немесе сурет сызба 

болып саналмайды. Сондықтан аталған метапәнде оқушылар әртүрлі пәндік 

материалдағы сызбалармен жұмыс істеуді үйрену үшін арнайы сызбалық 

алфавитті меңгереді. 

Бұл жұмыс оларға дәстүрлі оқу пәндері аясында  жаттайтын графикалық 

бейнелерді саналы түрде қолдануға мүмкіндік береді (мысалы, дүниетануда – 

деректері бар әртүрлі кестелер; математикада  фигуралардың сызбалары және 

фигуралардың өзі; қазақ тілінде  сөз құрамына, сөйлем, сөйлем мүшесіне 

талдау сызбалары және т.б.). Осы әртүрлі графикалық бейнелерден кейін 

оқушылар оларда көрсетілген идеалды мазмұнды ойша көруді үйренеді. 

Сондықтан оқу материалының ауқымды көлемін жаттаумен байланысты 

қиындық жоғалады. Демек бастауыш оқыту үдерісінде балаларды белгілер мен 

символдарды сызбалау, түсіну, құру және қолдануға оқыту жүзеге асырылып, 

белгілердің ойлау әрекетінің әртүрлі үдерістерінде  қарым-қатынаста, 

түсінуде, ойлауда, рефлексияда, әрекетте қалай «өмір» сүретінін оқыту мүмкін 

болады [165]. 

Белгілермен жұмыс барысында алғаш рет әдіс құрылады, грек тілінен 

аударғанда, «әдіс – таным жолы» дегенді білдіреді. Белгілер адамзаттың 

тіршілік етуі кезеңінен бастап пайда болған. Белгі қарым-қатынас құралы 

болды. Оның құрамында ақпарат болады.  
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           Сурет 4  Ежелгі Египеттегі алғашқы таңбалар 

 

Мысалы, ежелгі Египеттегі үңгірге салынған суреттер, елтаңбалар, 

желпуіш тілі, иероглифтер, т.б. Бұл тізімді шексіздікке дейін жалғастыруға 

болатыны белгілі.  

Аристотель өзінің ой-пікірлерін көрнекі түрде безендіру үшін белгілер 

жүйесін қолданды. Қазіргі кезде де белгі ерекше өзекті болып саналады. Оның 

себептері ретінде ақпараттың шамадан тыс көп болуы және қазіргі өмірдің 

жылдам қарқыны алынады. ХХ ғасырдағы ең ауқымды жаңалықтардың бірі 

ретінде ауа сияқты адамзат тіршілігінің барлық салаларын қамтитын белгілік-

символдық ортаның ашылуы болды.  

«Белгі» метапәні – бұл құрылымдалу әлеміне қосылған ұпайлар. 

Толыққанды әрі түсінікті болу үшін «құрылымдық» сөзінің синонимдерін 

атаймыз: ұйымдастырушылық, белгілі ұйымдастырушылық құрылымның 

болуы, жүйелілік белгісі және оның бөліктерін құрайтын өзара байланыстар. 

Алайда қандай тұжырым болса да, оның негізінде екі құрамдас алынуы керек. 

Яғни мұғалім аталған пәндік саланы анықтайтын жалпы заңдарды айқындау 

мақсатында ақпаратты сызбалау және есептеу, кодтау және декодтау, шифрлау 

және шифрын ашу, белгілер мен символдарды қолдану және оларды түсіну, 

модельді модельдеу және қайта түрлендіру біліктерін қалыптастыру үшін 

жағдай жасайды. 

Инновациялық идеялардың пайда болуымен байланысты жаңа терминдер 

пайда болды.  

Сызбалау – бұл білімді көрсетудің визуалды формаларын оңтайландыру 

әдістерін, көру арқылы қабылдау тәсілін өзгерту және көру анализаторы 

жұмысының баяу режимінен жылдам режимге өту есебінен ғалымдардың, 

мамандар мен оқушылардың ақыл-ой еңбегінің өнімділігін арттыру 

мақсатында, күрделі ғылыми және оқу мәтіндерін графикалық мәтіндерге қайта 

құру әдістерін зерттейтін жаңа ғылыми бағыт.  

Сызбалау – мәтіндік материалдың маңызды бөлшектерін алып тастау, 

оның көрнекілігін және қолжетімділігін арттыру есебінен күрделі мәтіндерді 

зерттеу бойынша жұмысты жеңілдетуге мүмкіндік беретін арнайы 

құрастырылған сызбалық және когнитивті-эргономикалық әдістер негізінде 
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мәтіндік материалдың аса маңызды элементтерін анықтау және оларды 

графикалық сызба формасына қайта құру үдерісі. 

Сызбалаушы – мәтіндік материалдарды сызбалауды жүзеге асыратын 

маман, оның нәтижесі ретінде сызба курсы алынады. Мұғалім бүгінгі күні 

үлкен ауқымды мәтінмен жұмыс жасайтын оқушы секілді сызбалаушы да 

болуы керек.  

Сызба курсы  мәтіндік материалдардың негізгі мазмұнын дәл және 

көрнекі түрде көрсететін мәтіндік материалдарды сызбалау нәтижесінде 

алынған графикалық сызбалардың альбомы болып табылатын жаңа типтегі оқу 

құралы. 

Белгілік-символдық әрекеттерді орындау қабілеті адаммен бірге 

туылмайтынын және оның табиғи түрде пайда болмайтынын түсіну керек. 

«Белгі» метапәнінің аясында оқушылардың сызбалау қабілеті қалыптасады. 

Оқушылар сызбалардың көмегі арқылы нені түсінгенін, нені айтқысы келетінін, 

ойлануға немесе қайта ойлауға тырысатынын, нені орындағысы келетінін 

көрсетуді үйренеді. Алайда белгілі нысанның сызбасын жасау оңай емес. Сол 

себепті әр оқушы сызбалау технологиясын тәжірибеде меңгеруі тиіс. 

Кез-келген графикалық бейне немесе сурет сызба болып саналмайды. Бұл 

жұмыс әрі қарай оқушыларға дәстүрлі оқу пәндерінің аясында жаттаған 

графикалық бейнелерді саналы түрде қолдануға мүмкіндік береді. Мысалы, 

Қазақ тілі сабақтарында сөз құрамы, сөйлем және сөйлем мүшелерінің; 

математикада түрлі геометриялық фигуралардың сызбалары; дүниетану 

сабақтарында деректері бар әртүрлі кестелер қолданылып, «Белгі» метапәні 

жүзеге асырылады (сурет 5).  

 

  
Сурет 5  Дәстүрлі оқу пәндері аясында «Белгі» метапәнін жүзеге асыру үлгісі 

 

Аталған әртүрлі графикалық бейнелер арқылы оқушылар бейнеде 

көрсетілген мазмұнды ойша көруді үйренеді. Сондықтан оқу материалының 

ауқымды көлемін есте сақтау проблемасы жоғалады.   

• сөз құрамы, сөйлем  
және сөйлем 
мүшелерінің 
сызбасы 

Қазақ тілі

• фигуралардың 
сызбалары

Математика 

• деректері бар 
әртүрлі кестелер

Дүниетану
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Бастауыш сыныпта оқушылардың абстарктілі/ дерексіз ойлауын дамыту 

қажет екені белгілі. Абстрактілі ойлау – бұл ұсақ бөлшектерден 

дерексіздендіруге және жағдайға біртұтас қарауға мүмкіндік беретін ойлаудың 

бір типі. Абстрактілі ойлаудың бір мысалы ретінде «Томирис» фильмінің 

айқын үзінділерінің бірін еске түсіруге болады. Онда Томирис патшайым 

сарбаздарына ұрыс тактикасын түсіндіреді және қолда бар құралдардың 

көмегімен Кир патшаның сарбаздарын жеңудің нақты тактикасын көрсетеді. 

Егер қолбасшы шайқасты ойластырып, содан кейін қарсыласын осы жоспар 

бойынша жеңсе, онда бұл абстрактілі деңгейде табылған шешімнің физикалық 

жоспарға табысты ауысуы болып саналады. 

«Белгі» метапәні аясында балаларды белгілер мен символдарды сызбалау, 

түсіну, құру және қолдану бойынша оқыту мақсаты жүзеге асады. Сонымен 

қатар сызбалау технологиясы оқушыларға суретте тіркелген мағынаны 

сызбалардың көмегімен мазмұнын ойша қалыптастыруға мүмкіндік береді 

[166].  

Осылайша «Белгі» метапәнімен жұмыс істеудегі нәтижелер айқын болады. 

Ол нәтижелерді төмендегі 6-суретте ұсынып отырмыз. 

 

 
Сурет 6 - «Белгі» метапәнімен жұмыс істеуде қол жеткізетін  нәтижелер 

 

Осы тұста француз философы Мишель де Монтеньнің келесі сөздерін 

келтіруге болады: «Жақсы толтырылған мидан, жақсы құрылған ми құнды 

болады».  

Сызба сызу үшін әзірленген материал болуы қажет. Ал ол материал 

сызылған сызбада көрініс табады. Яғни ол материалдың біздің санамызда қалай 

орныққандығын көрсетеді [169].  

«Білім» метапәні оқушыларды біліммен жұмыс істеу мәдениетін енгізу 

арқылы олардың теориялық ойлауын қалыптастыруға бағытталған жұмыстың 

бір формасы болып табылады. «Білім» – бұл мектепте оқуды қажет ететін басты 

нәрсені түсіну, бұл – шығармашылық ойлау. 

Мәтінді графикалық құралдармен
алмастыру мидың өнімділігін күрт
арттыратын қабылдау және ойлау
тетіктерін қосады. Оқу материалын
меңгерудің сапасы артады.

Адам миының интеллектуалды
тапсырмаларды шешу уақыты миға түсетін
хабарламаларды қабылдау, түсіну және
меңгеру жылдамдығына байланысты. Егер
оқушылардың ақпаратты қалай
ықшамдаудың қажеттілігі туралы, оны
сызбалар мен белгілер бойынша қалай
есептеу туралы түсініктері болса, онда оқу
тапсырмасын шешу уақыты қысқарады.
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Аталған метапәннің негізгі идеясы білімнің әртүрлі пәндік өрісінің 

негізінде болатын базалық ұғымдық айырмашылықтар мен артықшылықтарын 

саналы ұғыну, сонымен бірге жаңа түйінді пәндік ұғымдарды туындату, оларды 

жаңа әлеуметтік-мәдени жағдайда қайта ашу және қайта басқаша ойлау, аталған 

ұғымдарды дамыту арқылы оқушыларды шынайы жаңа білімді туындатуға 

үйретуден құралады. Білім деп біз белгілер формасында тіркелген ойлаудың 

белгілі үдерістері мен операцияларының әрекет түрінде берілуін айтамыз [167]. 

«Білім» метапәнінің аясында қабілеттердің өзіндік блогы қалыптасады. 

Олардың қатарына, мысалы, ұғымдармен жұмыс істеу қабілетін, жүйелеуші 

қабілетті (яғни, білім жүйелерімен жұмыс істеу қабілеті) және т.б. жатқызуға 

болады. Бұдан басқа жаңа білімнің туындауын қамтамасыз ететін арнайы 

әдістер болады, аталған метапәннің аясында балалар оларды да меңгереді. 

Олардың бірі – бұл «Білімді білімсіздік» техникасы. Оны меңгере отырып, 

оқушылар өздері білетін білімнің білмейтін тұстарын ажыратып бөлуді 

үйренеді. Өз заманында философ Николай Кузанский бұл туралы былай атап 

көрсеткен: «Білмейтін білімнің бөлігін құрастыру, ізденістің келесі сатысы 

жүзеге асырылатын аймақты белгілеудің өзі жұмыстың жартысын орындау 

және шешу болып саналады. Ең алдымен, таным үдерісін басқаруды үйрену 

қажет». Аталған техниканы меңгеру түсіну, қиял, рефлексия сияқты әмбебап 

қабілеттерді дамытуды қамтиды [168]. 

Метапәндер кіріктірудің және әмбебаптықтың басқа типтерін қабылдай 

отырып, кіріктірілген форма ретінде танылады. Мысалы, түйінді ғылыми 

ұғымдармен жұмыс істеуге негізделген әмбебаптылық осындай формаға 

жатады. В.В.Давыдов атап көрсеткендей, оқушы үшін жаңа білімді туындату 

міндетті түрде оның ойлауының ұғымдық құрылымдарының дамуымен 

байланысты. Сондықтан «Білім» метапәнінің құрылымы жоғарыда 

айтылғандай, өзінің құрамына оқушыларды әртүрлі пәндік материалдағы 

білімнің ерекше формасы ретіндегі ұғымды оқытудың дербес сатысы ретінде 

қарастырады.Метапәндер парадигмалық мәтіндермен жұмыс істеу сияқты 

әмбебаптылықтың осындай типін қамтиды. Бұл арқылы оқушылар өздерінің 

позицияларын қалыптастыруды үйренеді.  

«Проблема» метапәнінің негізгі міндеті – білім алушыны ойлауға үйрету, 

ойлай білу, ойлауды ұйымдастыра және жүзеге асыра білу. Мұндай білікті 

қалыптастыру үшін, біріншіден, ойлауды әртүрлі жағдаяттарда ойтолғам 

жасау және ойға шолу сияқты ойлауды тұрақты түрде тәжірибеде қолдануы 

керек (ең алдымен, әрине, тапсырмаларды шешу арқылы), бұдан басқа 

ойлаудың өзіндік тәжірибесімен арақатынасын белгілеу мүмкін болатын ойлау 

үдерісінің сипаттамалары болуы керек. Бұл – әдеттегі нұсқаулар мен ережелер 

түріндегі білімнің ерекше типі. Баланың еркін ойлауын дамыту үшін «Олай 

жаса, бұлай жаса»  деген тежеу болмау керек. Алайда ойлау туралы білімді 

тек нақты біліммен шектеуге болмайды [169].  

Ойлау туралы білім  ойланып отырған адамның өзінің зияткерлік 

дамуының деңгейін анықтауда сызбалар мен белгілеуші жүйесі бар білімнің 

қызықты типі. Осылайша, ойлау туралы білім  бұл бір мезгілде 
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нұсқаулықтарды сипаттаумен қатар, нені және қалай істеудің қажеттілігі 

туралы білім, ол ойлаушы адамның өзін сипаттауды және оның ойлау 

үдерісіндегі қозғалыс формасын анықтауды қамтиды. 

Ойлау туралы білім  бұл тек бұйрық беруші білім емес, сонымен бірге 

білім  айна, оған адам қарай отырып, өзінің кім екендігін анықтайды, сонымен 

бірге кім болатынын жоспарлайды және бағдарлайды.  

Проблемалық жағдайда ойлауды құру тапсырмаларды шешу үдерісінде 

ойлауды ұйымдастырудан ерекшеленеді. Қалыпты жағдайда оқушылар 

тапсырмаларды шешуде ойланып, дұрыс шешім жасай алады. Егер кенеттен 

оқыс жағдай болса, ойлау түрі де өзгереді. Демек проблемалық жағдайдағы 

ойлау мен қалыпты жағдайдағы ойлау екі түрлі болады [169,б. 382].  

Бұл ретте келесі сұрақ туындайды: ойлау үдерісін құру туралы «жұмыс 

істемейтін» ережелер, нормалар мен білімдерден басқа, әрдайым бірегей және 

қайталанатын, тұрақты нәрсе болмайтын жағдайлардың мысалында ойлауға 

қалай үйретуге болады? Алайда аталған жағдайдың қалыпты емес жағдай, яғни 

оқыс жағдайда алдын ала дайындалған ұстанымдар мен  ережелер жұмыс 

істемейтіні, сонымен бірге бұл жағдайда ойлаудың қолданыстағы ұстанымдары 

мен тәсілдері тұрғысында түсіну мен анықтаудың дұрыс еместігі анықталады – 

мұның бәрі ойлауды білдіреді.Сонымен, проблемалық жағдайда ойлау қабілетін 

үйрену  жағдайдың қалыпсыздығын анықтау қабілетін қалыптастыру және 

онда ойлау барысын жүзеге асыру деген сөз.  

«Проблема» метапәнінің мазмұны ойлау қабілетінің дамуын және 

оқушының тұлғасын (субъектілігін) дамытуды қамтамасыз етеді, себебі адам 

проблемалық жағдайға түскенде, аталған жағдайды тек ойша ғана талдап 

қоймайды, сонымен бірге міндетті түрде проблеманы туындататын мәселе 

бойынша өзіндің көзқарасын қалыптастырады. Проблемалық жағдайда өзіндік 

көзқарасының пайда болуы және оны позицияға айналдыру тұлғаның өзін-өзі 

анықтау үдерісі болып табылады.  

Аталған метапән дамытатын басқа маңызды қабілеттерді төмендегі                   

7-суреттен көре аламыз.  

 
        Сурет 7  «Проблема» метапәні аясында дамитын қабілет түрлері 

Рефлексивті 
қабілет

Проблемалық 
ұйымдастырылған 

ойлау қабілеті

Түсіну 
қабілеті
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Оқушылар өте өзгеше және күрделі техниканы меңгереді. Яғни бір 

құбылысты бір мезгілде әртүрлі позициялар тұрғысында көре алады. Қарама-

қайшылықтар өрісін жалпы көру дұрыс ұйымдастырылған топтық 

коммуникация есебінен қамтамасыз етіледі. 

Сонымен «Проблема» метапәнінің жүру алгоритмі төмендегідей (сурет 8): 

 

 
 

Сурет 8  «Проблема» метапәнінің жүру алгоритмі 

 

«Проблема» метапәні ойлау, коммуникация, әрекет ету, түсіну және 

рефлексия қабілеттерімен жұмыс істеуге ғана мүмкіндік бермейді, сонымен 

бірге балалар мен жасөспірімдердің дүниетанымының дамуына әсер етеді. 

Осылайша «Проблема» метапәні ғылыми дүниетанымның екі құрамдас бөлімін 

қалыптастыруды көздейді: 

1. Адамның күрделі дүниетанымдық проблемаларға қатынасы бойынша 

өзін-өзі анықтауы. Аталған проблемаларға қатысты өзіндік позицияларының 

болуы. Өзіндік позицияларының болуы – бұл белгілі танымал зерттеуші немесе 

философтың аталған проблема бойынша айтып өткені  емес. Өзіндік позиция 

өзін-өзі анықтау нәтижесінде пайда болады. Өзін-өзі анықтау тек басқа 

адамның көзқарасын қабылдау мүмкін болмайтын арнайы құрылған жағдайда 

ғана мүмкін болады. Өзіндік позиция  бұл бөгде адамның ойлау нәтижелерін 

есте сақтау емес, ол адамның дербес ойлауының нәтижесі. 

2. Екінші қажетті құрамдас адамның ситуациядағы өзін-өзі анықтауын 

жүзеге асыру қабілетінен құралады. Білім беру үдерісінің аясында барлық 

ықтималды дүниетанымдық проблемаларды қалыптастыру және пысықтау 

мүмкін емес. Сондықтан оқушы өзін-өзі анықтау процедурасын өз бетімен, 

дербес түрде жүзеге асыруға дайын болуы қажет. 
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Метапәнді оқытуда пайда болатын тағы маңызды нәтиже  оқушылардың 

пәндік материалды ерекше меңгеруі. Метапәндердің негізгі мақсаты  бұл 

оқушыларға ойлау, коммуникация және әрекеттің алуан түрлі тәсілдерін 

үйрету. Метапән үшін, бірінші кезекте, тәсілдерді меңгеру маңызды болып 

саналатынын атап өткен жөн [170].  

Сонымен «Проблема» метапәні төмендегідей мүмкіндік береді (сурет 9): 

 

 
Сурет 9  «Проблема» метапәнінің мүмкіндіктері 

 

«Проблема» метапәнінің басқа метапәндермен өзара байланысын 

ұйымдастырудың үш түрлі тәсілі бар.  

Бірінші тәсіл – «Проблема» метапәнінде алынған нәтижелерді таратудан 

және беруден құралады, ал басқа метапәндер әрі қарай зерттеу және нақтылау 

үшін құралады. Шын мәнінде, бұл жағдайда сөз «Проблема» метапәнінің 

негізінде төрт түрлі метапәндердің бірлесіп ұйымдастырылуы туралы болады. 

Алайда содан кейін, егер біз «Белгі» метапәніне өтетін болсақ, онда біз осындай 

бірлесіп ұйымдастыруды соның негізінде жүзеге асыра аламыз. Мұнда 

метапәндердің барлығы ұсынылған конструкцияға бір рет және тұрақты түрде 

жинақталмаған, алайда олар біздің санамызда еркін «жүзеді» және онда 

өздерінің ерекше заңдары бойынша дамиды [171,б. 275-279]. 

Біз бір немесе басқа метапәнмен жұмыс істей бастағанда, 

орталықтандырылатын сияқтымыз (барлық метапәндердің арасында 

орталықтандыру процедурасын олардың бірінде жүзеге асырамыз, санада 

болатын аталған пәнді, басқа пәндермен қатар біздің жұмыстың орталығына 

орналастырамыз), бірлесіп ұйымдастыруды бастаймыз және оның айналасында 

басқа ұйымдастыруларды орната бастаймыз (яғни, ерекше түрдегі заттар 

ретінде алынған білім, белгі, проблема, тапсырма), бұл ретте аталған нақты 

уақыттағы қоятын мақсаттарға сүйенетін боламыз. Орталықтандыру 

процедурасы  әрине, логикалық процедура. Санадағы өзгермелі заттардың 

қабілеттерді 
дамытумен 
жұмыс істеу

• ойлау

• коммуникация

• түсіну

• рефлексия       

дүниетаным
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мұндай еркіндігі кішігірім тәртіп пен үлкен бейберекетсіздікті білдіреді. Себебі 

біз бұрыннан қалыптасқан, біреудің ұйымдастырған тәртібін анықтауға және 

шешуге дағдыланғанбыз. Біз ұсынылған тәртіптің ішінде әрекет етіп 

үйренгенбіз. Алайда бұл жағдайда орталықтандыру жағдайды саналы ұғынуға 

сәйкес әртүрлі пәндерді таңдау мен бірлесіп ұйымдастырудың негіздемелерін  

ашуға қабілетті екенімізді білдіреді. Бұл жағдайда тәртіп берілмеген, алайда ол 

арнайы құрастырылуы керек. 

Сипатталған метапәндерді өзара үйлестіре отырып оқытуды ұйымдастыру 

келесі тәртіппен жүргізіледі. Бастапқыда жағдаяттағы проблеманы қою оның 

қатысушыларының әртүрлі көзқарастарын анықтау негізінде қамтамасыз 

етіледі және пәндік мазмұн тіркеледі. Содан кейін ситуацияның позициялық 

сызбалауы жүзеге асырылады. Әрі қарай осы позициялық ұйымдастырушылық-

әрекеттік сызбалау негізінде нысанның сызбасы құрылады, аталған сызба осы 

мәселені талқылау және талдау дәстүрлерімен, аталған проблемасы бойынша 

білім мен дәстүрлердің барлық жиынтығымен арақатынасы құрылады. 

Қозғалыстағы жасалған қадам негізінде мәдениет арқылы таратылатын 

білімдермен ситуацияда құрылған сызбамен арақатынасы арқылы жүзеге 

асырылады. Проблеманы қоюдың алынған нәтижелерін дәстүрлердің ішінде 

орналастырғаннан және оларды таратылатын біліммен арақатынасын 

белгілегеннен кейін шешілетін тапсырмаларға өту жүзеге асырылады. 

Өзара байланыстың екінші тәсілі – бұл «Проблема» метапәнінің ішінде 

ұйымдастырылудың қалай көрініс табатынын, сызбалаудың қалай жүзеге 

асырылатындығын, білімнің қалай ажыратылатынын және өзгеше міндеттердің 

қалай шешілетінін қарастыру. Алайда «Проблема» метапәнінің ішіндегі 

ұйымдастыруды талдауда, проблема контексіндегі проблемалық сызбалау 

немесе сызбалау туралы, проблемалық білім мен проблемалық міндеттері 

туралы айту қажет.  

Сызбалардың көмегімен проблемалық жағдайдың позициялық кеңістігі 

құрылады немесе біз білмейтін және біз жете алмайтын нәрсе графикалық 

түрде тіркеледі. Білім негізінде аталған пәндік және практикалық саладағы 

белгісіз нәрсе тіркеледі, онда бірлесіп ұйымдастырылмаған білімнің әртүрлі 

типтерінің арасында алшақтық болады. Тапсырмалардың көмегімен 

проблемалық үдерісті  бірізді түрде қалыптастыру жүзеге асырылады, ол 

тапсырмалардың бірізді тізбегі түрінде ұйымдастырылады. Сонымен, өзара 

байланыстың үшінші тәсілі басқа метапәндерде қалыптасатын қабілеттер мен 

антропологиялық жаңа құрылымдардың «Проблема» метапәнінде қолданыла 

бастауын және керісінше, «Проблема» метапәніндегі қалыптасатын 

қабілеттердің басқа метапәндерде қалай қолданыла бастайтынын анықтайды.  

Адамзат тәжірибесінің аталған аймақтарының құрылымы бойынша, оларда 

қоғамдық өмір әлсіремейді және төмендемейді. Себебі білімдегі «олқылықтар» 

бос кеңістік, оның болмауы қажет сияқты. Алайда, керісінше, мұнда қоғамдық 

өзара әрекеттесудің күрт жеделдеуі жүзеге асады. Бұл адамзат тәжірибесі мен 

ой-пікірлерінің қалыптаспаған салаларында әрекеттің әртүрлі формалары мен 

тәсілдерінің түйісуімен байланысты болады. Бұл проблемалық аймақтар 
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адамзаттың болашағы туралы пікірталастарда әртүрлі қоғамдық-тарихи 

топтардың соқтығысу, ойыны және күрес  аймақтары болып табылады. 

Сондықтан проблемалық оқу технологиясын меңгерген адам, біріншіден, 

әртүрлі пікірлер мен олардың реңктерін аңғаруы және түсіне білуге қабілетті 

болуы керек, әрекет және мақсатқа жету тәсілдерін ажырата білуі, әртүрлі 

пікірді ұстанушылардың ситуацияны көре білуі және осы әртүрлі әрекеттерді 

сызбалай білуі керек. Осылардың барлығы «Белгі» метапәнін оқытуда 

меңгертіледі деп күтіледі. Екіншіден, пікірлердің логикалық мазмұнын қалпына 

келтіріп  үйрену керек және оларды пайымдау формасына алмастыра білуі 

керек, әрбір пікірдің астарындағы дәстүрлер білімді ажырата білу керек. Бұл 

«Білім» метапәніндегі мазмұнды меңгеруде негіз болады. Проблемалық 

жағдаяттағы жұмыс адамның жағдаяттың мағынасын біртұтас түсінуін 

қамтиды, содан кейін әрбір қадам сайын жағдайдан «айналып өтіп», бірізді 

түрде оның әрбір элементтерін қалыптастыруды жүзеге асырады. Бір бүтін 

нәрсенің элементтерін алдын-ала түсіну негізінде бірізді саналы ұғыну қабілеті 

«Тапсырма» метапәнінің мазмұнын меңгеру есебінен қамтамасыз етіледі.  

Әртүрлі пікірлер мен әртүрлі сәйкес келмейтін позициялар анықталғаннан 

кейін, оларға алдын-ала логикалық талдау жүргізіледі және өзін-өзі анықтау 

үдерістерін бастайтын өзіндік күрделі жұмыс басталады. Яғни, адамның 

дүниетанымдық сенімділігі болмағанда, ол өзінің позициясын, өзінің 

көзқарасын қалыптастыруы және өзінің пікір білдіру құқығына ие болуы қажет. 

Адамды жағдайды біртұтас  көруге және түсінуге үйрету, өзіндік позициясын 

қалыптастыру және оны қорғай білуге үйрету  бұл «Проблема» метапәнінің 

негізгі міндеті. Өзіндік позициясының негізінде қалыптасқан тұлға суперадам 

позициясына көтерілуі және өзіне жауапкершілікті алуы қажет, яғни әртүрлі 

бөлінген және қарама-қарсы қойылған позициялар мен бөлінген білімді 

бірлесіп ұйымдастыратын миссияны орындауы керек. 

Бұл жағдайда қарама-қарсы және бөлінген позициялардың біртұтастығын 

түсінуді қалыптастыруға бағытталған белгілі тұлғалық дүниетанымдық 

позицияны алу қабілеті сөзсіз, барлық басқа метапәндерде жүзеге асырылады.  

«Тапсырма» метапәні барлық пәндерде болады. Пәндік тұрғыдан алғанда, 

олар алуан түрлі болып келеді. Алайда ойлау құралдарын талдау тұрғысынан 

алғанда, біз олардың арасында көптеген қызықты байланыстар мен 

арақатынастарды табамыз. Тапсырмалар нормалар мен тәсілдер, ережелер мен 

сатылар, ұғымдар мен шешімнің нұсқалары қарастырылатын ерекше болмысты 

құрады. Осылайша біз жаңа типтегі пән – «Тапсырма» метапәні туралы айта 

аламыз. «Тапсырма» метапәнін зерттей отырып, оқушылар әртүрлі оқу 

пәндеріндегі тапсырмалардың алуан түрлі типтерін шешудің жалпылама 

тәсілдерін меңгереді. Мұнда біз тәсіл деп белгілі типтегі міндеттер үшін заңды 

іс-әрекеттің тұрақты құрылымын атаймыз. Нәтижесінде тәсілдің меңгерілуі 

және дербестендірілген формасына, яғни қабілетке ауысуы қажет. 

«Тапсырма» метапәнін оқытуда оқушылардың жағдайларды түсіну және 

сызбалау қабілеттері, тапсырманың объектісін модельдеу, шешу тәсілдерін 
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құрастыру, мақсатқа жетудің әрекеттік процедураларын құру қабілеттері 

қалыптасады [172]. 

Математика, информатика секілді дәстүрлі пәндерде оқушыларды 

анықтамалармен, формулалармен және сол тапсырмаларды орындау 

алгоритмдерімен таныстырады Оқушы мұндай пәндерде тапсырманы орындау 

кезінде бар, белгіленген алгоритмді қолданып тапсырманы орындайды. 

Ойлаудың дамуы тек санаулы оқушыларда жүзеге асады. Ал оқушылардың 

жартысынан көп бөлігі формуланы, алгоритмді жаттап алады. Бұл тұста 

оқушының ойлауы емес, жадысы дамиды. «Тапсырма» метапәні барлық 

оқушының ойлауын дамытады. Бұл метапәннің мақсаты  мұғалімнің 

қадағалауымен, сыныпта қажетті әлеуетті қалыптастыра отырып,  

оқушылардың тапсырманы дербес орындауына жағдай жасау. Мұғалім 

тапсырманың негізгі мақсатын түсіндіреді.Тапсырманы орындау тәсілдерін 

оқушылар дербес түрде қателесу, жасап көру әдістері арқылы анықтайды. 

«Тапсырма» метапәнінде оқушыларда төмендегідей қабілеттер 

қалыптасады. Олар (сурет 10):   
 

 
 

Сурет 10  «Тапсырма» метапәнінде қалыптасатын қабілеттер тізімі 

 

Жоғарыдағы айтылғандар негізінде метапәндер жайында төмендегідей 

тұжырым жасауға болады: 

1. Мeтaпән белгілі ойлау әрекетін ұйымдастырудың айналасында 

құрылады. Мұнда ойлау әрекеттін ұйымдастыру құралы ретінде «Білім», 

«Белгі», «Проблема», «Тапсырма» метапәндері негізге алынады. Олардың 

барлығының әрекеттік, әмбебап метапәндік сипаты болады. Бұл метапәндерді 

қосымша оқу пәні ретінде сабақтан тыс оқытылып, мұғалім және оқушы оқыту 

үдерісінде метапәндерден алған білімдерін оқу міндеттерін шешу барысында 

қолдана алады. Оның көрінісін төмендегі 11-суреттен көре аламыз. 

 

тапсырманы 
орындауды бір түрден 
екіншісіне алмастыру

өз әрекетін 
рефлексиялау қабілеті

тапсырманы түсіну 
және шешу әдістерін 
өзгертуге қабілеттілік

шартты түсіну және 
берілген жағдайды 

талдау

әр түрлі 
параметрлердің өзара 

байланыс 
құрылымдарын 

модельдеу
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Сурет 11   Метапәндердің оқу пәндерінде жүзеге асырылуы 

 

2. Метапәндерді оқыту үдерісінде жүзеге асыру үшін оқушылар дәстүрлі 

оқу пәндерінің материалын өте жақсы меңгеруі қажет.  

3. Оқушылардың базалық қабілеттерін дамытуға мүмкіндік жасайды. 

4. Метапәндер оқыту үдерісінің қарқындылығын бірнеше есе арттыруға 

мүмкіндік беретін оқыту формалары мен тәсілдердің алуан түрлерін ұсынады. 

Сонымен, мeтaпәннің ішкі жүйесін қамтитын «Білім», «Белгі», 

«Проблема», «Тапсырма» метапәндерінің сипаттамалары бастауыш сынып 

оқушысының дәстүрлі оқу пәндерінің материалын өте жақсы меңгеруін, 

базалық қабілеттерін дамытуды мүмкін етеді.  

Келесі тармақта бүгінгі бастауыш оқыту үдерісінде қолданыста жүрген 

базалық оқулықтардың метапәндік нәтижелерді игертудегі  әлеуетіне тоқталып, 

аталмыш оқулық материалдарын метапәндік тұрғыда оқытудың мүмкіндіктерін 

айқындайтын боламыз. 
 
 

2.2 Жаңартылған білім мазмұны жағдайында бастауыш білім беру 

пәндерін метапәндік тұрғыда оқытудың мүмкіндіктері  

Қазақстан Республикасының орта білім мазмұнын жаңарту аясында 

әзірленген жалпы білім беретін орта мектептің бастауыш сыныптарында 

оқытылатын оқу пәндері бойынша оқу бағдарламаларының ерекшелігі – ХХІ 

ғасыр дағдыларын дамытуға бағытталғандығында. Оқу бағдарламаларында  

«...ақпаратты іздеу, талдау және интерпретациялау дағдыларын дамыту; адам, 

табиғат және қоғам туралы оқушылардың бастапқы білім қорларын 

қалыптастыру (әлемнің біртұтас бейнесі); рухани-адамгершілік 

құндылықтарын дамыту; оқудың функционалдық дағдыларын қалыптастыру: 

санау, оқу, жазу, өз ойын нақты әрі дәл жеткізе білу, себеп-салдарлы 

байланыстар орнату» міндеттері көрсетілген [173].  
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Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы                

31 қазандағы №604 бұйрығына сәйкес бекітілген «Бастауыш білім берудің 

мемлекеттік жалпыға міндетті стандартында» «Бастауыш білім берудің 

мақсаты  кең ауқымды дағдылар негіздерін меңгерген білім алушы 

тұлғасының үйлесімді қалыптасуы мен дамуына қолайлы білім беру кеңістігін 

жасау болып табылады» деп, кең ауқымды дағдылар тізімі төмендегіше 

берілген (сурет 12). 

 

 
 

Сурет 12  Бастауыш білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті 

стандарты бойынша бастауыш сынып оқушысы игеруі тиіс кең ауқымды 

дағдылар тізімі 

 

Жоғарыда аталып өткен кең ауқымды дағдылар бастауыш білім беру 

пәндерін метапәндік тұрғыда оқыту негізінде оқушының игеруі тиіс метапәндік 

нәтижелермен үндестікте қарастырылған деп топшыласақ  та болады. Мысалы: 

білімді функционалдықпен және шығармашылықпен қолдана білу дағдысы 

оқушының білімді дайын күйінде мұғалім түсіндірмесінен алмай, өзінің өмірлік 

тәжірибесіне сүйену арқылы оқу-танымдық қызмет үдерісінде танымдық 

«жаңалық» ашу, шығармашылық тапсырмаларды орындау негізінде әр түрлі 

өнімдер жасау арқылы оқушының дүниетанымы кеңейіп, өзіндік пікірі мен 

көзқарасы қалыптасады [2; 6]. 

Оқушы өзінің және өзгелердің ойына сыни көзбен қарап, естіген, білгенін 

талдап, салыстырып, реттеп, сұрыптап, жүйелеп, білмегенін өзі зерттеп, 

дәлелдеп, тұжырым жасауға бағыттау өз бетімен және бірлесіп шығармашылық 

жұмыс жасауы барысында сын тұрғысынан ойлау дағдысы дамиды [2; 7].  

Танымдық іс-әрекетті белсендіруге, оқушылардың сапалы үлгерімін 

арттыруға, бастауыш мектептегі сабақтарда қолдануға арналған заманауи 

электрондық оқу материалдарының көмегімен оқыту мақсаттарына қол 

жеткізуге, бастауыш мектеп оқушыларының өзін-өзі білім алу және өзін-өзі 

бақылау дағдыларын дамытуға, оқытудың жайлылық деңгейін арттыруға, 

бастауыш сынып оқушыларының сабақта белсенділігі мен ынтасын арттыруға 

білімді функционалдықпен және шығармашылықпен қолдана 
білу;

сын тұрғысынан ойлау;

зерттеу жұмыстарын жүргізу;

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана білу;

коммуникацияның түрлі тәсілдерін, оның ішінде тілдік 
дағдыларды меңгеру;

топпен және жеке жұмыс істеу дағдылары;
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ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана білу дағдысы ықпал 

етеді [174]. 

Сонымен қатар, оқушылардың зерттеу жұмыстарын жүргізу, тілдік 

дағдыларды меңгеру, топпен және жеке жұмыс істеу дағдыларын дамыта 

отырып, жан-жақты дамыған оқушы тұлғасын қалыптастыра аламыз.  

Оқу бағдарламаларындағы пәнаралық байланыстың тығыздылығы, 

тәжірибелік-бағыттылық, оқу пәндері мазмұнының өмірмен байланысы 

оқушыларда сапалы білім алудың алғы шарттары болып табылатын таным 

белсенділігі мен ізденіс дербестігін қалыптастырып қана қоймай, 

функционалдық сауаттылығын дамытады.  

Жоғарыда аталып өткен кең ауқымды дағдылар тізімінің метапәндік 

тұрғыда оқыту барысында оқушының игеретін метабіліктермен 

тоғысатындығын байқауға болады. 

Алайда, өткен бөлімдерде атап өткеніміздей, пәндерді метапәндік 

тұрғыда оқыту  оқытудың табыстылығын қамтамасыз ету, оқушының 

қабылдауында әлемнің біртұтас бейнесін қалыптастыру, танымның кез келген 

саласында құзыреттіліктерді қалыптастыру, білім, метабіліктерді және 

дағдыларды меңгерту болып табылады. Қалай меңгерту? Сұрақ осында жатқан 

тәрізді. Пәндерді метапәндік тұрғыда оқытуда білімді беріп қоймайды, алған 

білімін қолдану тәсілдерін үйретеді. Жоғарыда аталған метабіліктер – 

меңгерілген метатәсілдер, жалпы-оқу, пәнаралық (пәннен тыс) танымдық 

біліктер мен дағдылар. Оларға: 

- теориялық ойлау (жалпылау, жүйелеу, ұғымдарды анықтау, жіктеу, 

дәлелдеу және т. б.); 

- ақпаратты қайта өңдеу дағдылары (талдау, біріктіру, интерпретация, 

экстраполяция (құбылыстың бір бөлігіне қатысты түйіндерді оның екінші 

бөлігіне тарқату), бағалау, аргументация, ақпаратты жинақтау қабілеті); 

- сыни ойлау (фактілерді пікірлерден ажырата білу, мәлімдеменің 

фактілерге сәйкестігін анықтау, дереккөздің сенімділігі, ой тұжырымның 

екіұштылығын, айтылмаған позицияларды, бұрмалаушылықты, логикалық 

сәйкессіздіктерді көру және т. б.); 

- шығармашылық ойлау (жаңа функциияны ауыстыру, көру, стандартты 

жағдайдағы проблеманы көру, объектінің құрылымын көру, баламалы шешім, 

іс-әрекеттің белгілі тәсілдерін жаңа тәсілдермен біріктіру); 

- реттеу біліктері (сұрақтар қою, болжамдарды құрастыру, мақсаттарды 

анықтау, тактиканы жоспарлау, таңдау, өзіндік іс-әрекетін бақылау, талдау, 

түзету); 

- ойлау сапалары (икемділік, антиконфоризм, диалектикалық, кең 

тасымалдау қабілеті және т.б.) жатады.  

Метапәндік тұрғыда оқытудың да бір артықшылығы  білік, дағдыны 

игеру бір пән аясында ғана емес, бірнеше пәндердің кіріктіріліп оқыту  

барысында және әмбебап оқу әрекеттерін жүзеге асыруда жүзеге асады. 

Оқушылардың әмбебап оқу әрекеттері олардың жаңа білімді өздігінен 

меңгеруін қамтамасыз етеді. «Әмбебап оқу әрекеттері» білімді дербес игеруге 
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қабілетті, біліктер мен құзыреттіліктерді қалыптастыру үдерісін өзідігінен 

ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Оқи алу жетістігі білім алушылардың оқу 

қызметінің барлық компонеттерін игеруі деп айта аламыз. Олар: танымдық 

және оқу мотивтері, оқу мақсаты, оқу міндеттері, оқу әрекеті және операциялар 

(бағдарлау, материалды түрлендіру, бақылау және баға).  

Әмбебап оқу әрекеттері (ӘОӘ) – бұл білім алушылардың мәдени 

бірдейлігін, әлеуметтік құзыреттілігін, толеранттылығын, жаңа білімді және 

біліктерді өз бетімен меңгеру қабілетін, аталған үдерісті ұйымдастыру 

қабілетін, сонымен бірге, субъектінің жаңа әлеуметтік тәжірибені саналы және 

белсенді меңгеру арқылы өзін-өзі дамыту және өзін-өзі жетілдіру қабілетін 

қамтамасыз ететін әрекеттерінің жиынтығы [175].  

ӘОӘ төмендегідей қызметтерді атқарады: 

1. «Тұлғаның өзін-өзі дамытуы және өзін-өзі жүзеге асыруы үшін 

жағдайларды құру, оқу біліктері негізінде үздіксіз білім алуға даярлау, 

көпмәдени қоғамда азаматтық бірдейлікті және толеранттылықты 

қалыптастыру, жоғары әлеуметтік және кәсіби ұтқырлықты дамыту.  

2. Оқу іс-әрекетін реттеу, оқу мақсаттарын және міндеттерін қабылдау 

және қою, оқу мақсаттарын және міндеттерін жүзеге асырудың қажетті 

тәсілдері мен құралдарын іздеу және тиімді қолдану, оқу іс-әрекеті үдерісін 

және оның нәтижелерін бақылау, бағалау және түзету. 

3.Әлемнің біртұтас бейнесін қалыптастыру, оқытудың табыстылығын 

қамтамасыз ету, танымның кез келген саласында құзыреттіліктерді 

қалыптастыру, білім, біліктерді және дағдыларды меңгерту». 

4.Білім алушының оқу қызметін өз бетінше жүзеге асыру, оқу мақсаттарын 

қою, оларға қол жеткізудің қажетті құралдары мен тәсілдерін іздеу, оны 

қолдану, оқу нәтижелерін бақылау және бағалау мүмкіндіктерін қамтамасыз ету 

[176].  

А.Г. Асмолов жалпы білім берудің түйінді мақсаттарына сәйкес келетін 

әмбебап оқу әрекеттері төрт негізгі блогке бөліп, оларды тұлғалық, танымдық, 

реттеуші, коммуникативті деген атаулармен береді [51,б 159]. А.Г. Асмолов 

белгілеген универсалды оқу әрекеттерін төмендегі 13-суреттен көруге болады: 
 

 
 

Сурет 13  Әмбебап оқу әрекеттері (А.Г.Асмолов бойынша) 

Әмбебап
оқу 

әрекеттері

Танымдық

Реттеуші

Тұлғалық

Коммуникативті
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А.Г. Асмоловтың ӘОӘ-нің әрбір блогы бойынша берген сипаттамаларын 

басшылыққа ала отырып, тұлғалық, танымдық, реттеуші, коммуникативті 

ӘОӘ-нің метапәндік нәтижелерін зерттеу мәселемізге қатысты төмендегіше 

қарастырдық. 

Тұлғалық ӘОӘ оқушылардың құндылықты-мағыналық бағдарларын 

қамтамасыз етеді:  

- әрекеттер мен оқиғаларды қабылданған этикалық ұстанымдармен 

салыстыру білігі, моральды нормалар мен біліктерді білу, мінез-құлықтың 

адамгершілік аспектісін ажырату білігі, сонымен бірге, әлеуметтік рөлдерге 

және тұлғааралық қатынастарға бағдарлау.  

- тұлғааралық қарым-қатынас (серіктестің жеке қасиеттеріне бағдарлану, 

коммуникативтік тапсырмаларды шешу, әсер ету, аргументация және т.б.);  

- ынтымақтастық (бірлескен қызмет –  топта жұмыс жасауды ұйымдастыру 

және жоспарлау, келіссөз жүргізу, ортақ шешім табу, бастамаларды қабылдау, 

қақтығыстарды шешу);  

- жеке және танымдық рефлексияны қалыптастыру; 
- мотивацияны және оқытуды мақсатты белгілеу негізінде мән 

қалыптастыру;  

- «Мен» дамуы тұжырымдамасын және өзін-өзі бағалауды дамыту;  

- Моральдық-этикалық қатынастар саласында оқушының моральдық сана-

сезімін дамыту (кесте 6). 

 

Кесте 6  -  Тұлғалық ӘОӘ аспектілері 

 
Аспект Бастауыш мектеп 

оқытудың мотивациясын және мақсатты 

дамуын жетілдіру негізінде зейінін 

қалыптастыру 

- білім берудің маңыздылығы, білім берудің 

міндеттерін шешудің маңыздылығын түсіну, 

олардың шынайы өмірлік мақсаттар мен 

жағдайларға қатыстылығы (олар маған не 

береді?) 

МЕН дамуы тұжырымдамасы, өздік баға - әлемге, айналаңдағы адамдарға, өзіне және 

болашағына қатысты олардың өмірлік 

жағдайын дамыту. (МЕН- отбасы мүшесімін, 

оқушымын, сыныптаспын, дос, азамат) 

моральдық сана-сезімді дамыту және 

оқушының моральдық этикалық 

қатынастар саласында бағдарлануы 

- моральдық нормалармен, ережелермен, 

бағалаулармен жүруге мүмкіндік беретін 

адамгершілік құндылықтар мен мағыналарды 

түсінуге зерттеуге және қабылдауға 

бағытталған жеке адамның іс-әрекеттері. 

(менің достарым мұны неліктен істеді? Өзара 

көмек, адалдық, шыншылдық, өзімнің және 

менің құрдастарымның жауапкершілігі) 

Танымдық ӘОӘ жалпы оқу, логикалық әрекеттерді, сонымен бірге, 

проблемаларды қою және шешу әрекеттерін: жалпы оқу әмбебап әрекеттерін; 

белгілік-символикалық әрекеттерді; логикалық әмбебап әрекеттерді; 

проблеманы қою және шешуді қамтиды (кесте 7). 
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Кесте  7   – Танымдық ӘОӘ аспектілері 

 
Аспект Бастауыш сынып 

жалпы білім 

беру қызметі 

-танымдық ақпаратты құрастыру және дербес белгілеу;  

- қажетті ақпаратты іздеу және белгілеу 

әмбебап 

логикалық 

әрекеттер 

- ерекшеліктерді анықтау мақсатында объектілерді талдау (маңызды, 

маңызды емес); барлық бөліктердің құрамы ретінде синтездеу; соның 

ішінде өзін-өзі аяқтау, жетімсіз компоненттерді толықтыру 

проблемалар 

ды шешу  

 

- оқушылардың бұл мәселені шешуді бастайтын түсініктемесі;  

-қажетті және нақты жағдайларды сипаттау, айырмашылықтарды көрсету;  

- қызметті жүзеге асыру үшін қажетті ресурстарды анықтау; 

- өз жұмысының ағымдағы бақылауының алгоритмі;  

- жоспарланған және алынған өнімнің сипаттамаларын салыстыру, өнімнің 

жоспарға сәйкестігі туралы қорытынды;  

- белгiленген өлшемдер бойынша өз қызметiнiң өнiмiн белгiленген 

тәртiппен бағалау;  

- олардың қызметінің күшті және әлсіз жақтарын көрсету;  

- олардың әрекеттерінің себептерін анықтау. 

 
Реттеуші ӘОӘ оқушылардың өзінің оқу іс-әрекетін ұйымдастыруын 

қамтамасыз етеді. Оларға:  

-мақсатты болжау; жоспарлау; әрекеттердің жоспарын және бірізділігін 

құрастыру; болжау; әрекеттің тәсілін және оның нәтижесін ауытқуда табу 

мақсатында берілген эталонмен салыстыру формасындағы бақылау; түзету; 

бағалау; өзін-өзі реттеу  күш-жігерді және энергияны жұмылдыру қабілеті 

ретінде; ерікті күш-жігер қабілеті; 

- білім беру қызметін реттеу;  

- эмоционалдық және функционалдық жағдайларды өздігінен реттеу;  

- өзін-өзі бақылау және өзін-өзі бағалау;  

- перспективада мақсатты белгілеу және өмірлік жоспарларын құру жатады 

(кесте 8). 

 

Кесте  8  -  Реттеуші ӘОӘ аспектілері 

 
Аспект Бастауыш мектеп 

уақытша перспективада 

мақсатты белгілеу және өмір 

сүру жоспарларын құру 

- қызметтің мақсатын дербес белгілеу, нәтижені жоспарлау 

және болжау, нәтижеге жету үдерісін бақылау, олардың 

ісәрекеттерін түзету және жетістіктерін бағалау 

білім беру қызметін реттеу - мақсатты белгілеу, жоспарлау, болжау, бақылау, олардың 

ісәрекеттерін түзету және материалды меңгерудегі табысты 

бағалау арқылы танымдық және білім беру қызметін 

басқару 

эмоционалдық және 

функционалдық жағдайларда 

өзін-өзі реттеуі 

- адамды белгілі бір қиындықта табысқа жету мүмкіндігі 

туралы таныстыру 

өзін-өзі бақылау және өзін-

өзі бағалау 

- жоспарланған және алынған өнімнің сипаттамаларын 

салыстыру және өнімнің түпкі ойға сәйкес келетіндігі 

туралы қорытынды жасауға мүмкіндік береді 
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Коммуникативті ӘОӘ іс-әрекет және қарым-қатынас бойынша 

серіктестердің, басқа адамдардың әлеуметтік құзыреттілігін және 

позицияларын есепке алуды; диалогке түсу және басқаларды тыңдай білуді; 

мәселелерді ұжымдық талқылауға қатысуды; қатарластар тобына бірігуді және 

қатарластармен және ересектермен өнімді өзара әрекеттестікті және 

ынтымақтастықты құруды қамтамасыз етеді. 

Коммуникативті әрекеттердің түрлері: мұғаліммен және қатарластармен 

оқу ынтымақтастығын жоспарлау; мәселелерді қою; кикілжіңдерді шешу; 

серіктестің мінез-құлқын басқару; коммуникацияның міндеттеріне және 

жағдайларына сәйкес өзінің ой-пікірлерін жеткілікті, толыққанды және дәл 

көрсету білігі, ана тілінің грамматикалық және синтаксистік нормаларына 

сәйкес сөйлеудің монологтік және диалогтік формаларын меңгеру (кесте 9). 

 

Кесте  9  -  Коммуникативті ӘОӘ аспектілері 

 
Аспект Бастауыш мектеп 

тұлғааралық қарым-қатынас (серіктестің 

жеке адамына бағдарлау, оның қарым- 

қатынасы мен ықпалындағы орны, әртүрлі 

пікірлерді қарастыру, коммерциялық 

тапсырмаларға орташа шешімдерді 

меңгеру, әсер ету, дәлелдеу және т.б.) 

- әңгімелесушінің жағдайын анықтау, түсіну, 

басқа көзқарасты құрметтеу, өз пікіріңізді 

негіздеу және дәлелдеу мүмкіндігі 

ынтымақтастық (бірлескен қызмет - 

топтағы жұмысты ұйымдастыру және 

жоспарлау, соның ішінде келіссөз жүргізу, 

ортақ шешім табу, бастамашылық жасау, 

шешім қабылдау). 

- мұғалім мен сыныптасымен де тиімді қарым 

қатынас жасауға мүмкіндік беретін 

ісшараларды жүзеге асыру: рөлдерді бөлу 

үшін бірлескен қызметті жоспарлау және 

үйлестіру мүмкіндігі;  

- келіссөздер жүргізе алады 

жеке және когнитивтік көріністі 

қалыптастыру 

- сұрақ қою, әріптестердің түсініктемелерін 

түсіну, ойларын дұрыс айту, бір-біріне қолдау 

көрсету мүмкіндігі 

 

Жаңартылған білім мазмұны жағдайында бастауыш білім беру пәндерін 

метапәндік тұрғыда оқытуда оқулықтағы тапсырмалардың маңызы орасан зор. 

Өйткені осы тапсырмаларды орындау арқылы оқушылардың әлем туралы тұтас 

бейнесінің қалыптасуы жүзеге асады. Алайда, осы тұста  «Бүгінгі бастауыш 

оқыту үдерісінде қолданыста жүрген базалық оқулықтардың метапәндік 

нәтижелерді игертуде әлеуеті қандай?» деген сұрақтың қойылуы заңды. Осы 

сұрақтың жауабын анықтау мақсатында бастауыш сынып оқушыларына 

арналған «Жаратылыстану», «Дүниетану», «Математика», «Қазақ тілі» 

оқулықтарына талдау жасадық. Ол үшін тұлғалық, танымдық, реттеуші, 

коммуникативті ӘОӘ-нің метапәндік нәтижелерін төмендегіше  анықтап алдық.  

«Тұлғалық» ӘОӘ-нің метапәндік нәтижелері бойынша: өзін-өзі анықтау; 

мағына құру; адамгершілік-эстетикалық бағалау. 

«Танымдық» ӘОӘ-нің метапәндік нәтижелеріне: пікірін білдіру білігі; 

мәселені тұжырымдау; әрекетті рефлексиялау; тапсырманы құрылымдау; 

ақпаратты іздеу; мағыналық оқу; үлгілеу. 



82 
 

«Реттеуші» ӘОӘ-нің метапәндік нәтижелері бойынша: жоспарлау; 

мақсатты тұжырымдау; болжам жасау; бақылау; түзету; бағалау. 

«Коммуникативті» ӘОӘ-нің метапәндік нәтижелеріне: сұрақтарды 

құрастыру; мәселелерді шешу; өз пікірін білдіре алу білігі; сыныптасының іс-

әрекетін басқару; оқу ынтымақтастығын жоспарлау. 

ӘОӘ-нің тұлғалық, танымдық, реттеуші, коммуникативті атаулары мен 

оларға сәйкес метапәндік нәтижелерін 14-суреттен көруге болады [177]. 
 

 
Сурет 14  Әмбебап оқу әрекеттері атаулары мен оларға сәйкес метапәндік 

нәтижелер 
 

Талдау нәтижесі «Жаратылыстану», «Дүниетану», «Математика», «Қазақ 

тілі» оқулықтарында әмбебап оқу әрекеттерімен (танымдық, реттеуші, 

тұлғалық және коммуникативтік әрекеттер) оқушылардың метапәндік 

нәтижелерін бағалау мақсатында оқу тапсырмалары берілгендігін көрсетті.    

1-сынып бойынша Жаратылыстану оқулығында реттеуші ӘОӘ-ге 

бағытталып ұсынылған тапсырмалар бақылау, болжам жасау метапәндік 

нәтижелерін анықтауға берілген (сурет 15 ) [177,б. 161; 178].  
 

 
1) Бақылау                                           2)     Болжам жасау 

 

Сурет 15  Реттеуші ӘОӘ жүзеге асырушы тапсырмалар, бет 1 
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Сурет 15, бет 2 

 

Танымдық ӘОӘ-ге бағытталып ұсынылған оқулықтағы тапсырмалар 

ақпаратты іздестіру, білімді құрылымдау, модельдеу, әрекетті рефлексиялау 

мақсатын көздейді. 

1) Ақпаратты іздестіру        

Бұл тапсырма арқылы оқушы жаңа тақырыпты таныстыру барысында 

игерген білімді еске түсіре отырып «Өсімдіктерді неліктен тірі ағза деп 

атайды?», «Өсімдіктердің қандай бөліктері бар?», «Кейбір өсімдіктерді 

неліктен мәдени өсімдіктер деп атайды?» сұрағына жауап береді. Не болмаса, 

мұғалімнің нұсқауымен интернет дереккөздерінен, кітапханаға барып 

энциклопедиядан осы сұрақтарға жауап ідестіреді.  

2) Білімді құрылымдау 

Жанды және жансыз табиғат тақырыбы аясындағы білімді бекіту үшін 

суретте көріп тұрған заттарды (ағаш, ит, тас, су, қоңыз, асықтар) жанды және 

жансыз табиғатқа топтастырады. Бұл оқу әрекеті «Суреттерден нелерді көріп 

тұрсың? Олардың қайсысы жанды табиғатқа жатады?», «Қайсысы жансыз 

табиғатқа жатады?», «Ал қайсысы бұрын тірі ағзаның бөлігі болған?» 

сұрақтарына жауап беру кезінде орындалады. 

3)Модельдеу 

Оқушыларға «Адамдар аспанда шоғырланып, әртүрлі өрнек құрап, тұрған 

жарық жұлдыздарды  шоқжұлдыздарды байқаған. Мысалы, Таразы, Егіздер, 

Шаян және басқалар. Шоқжұлдыздар көмегімен бағдарлау жеңіл болды. Ежелгі 

адамдар аспанда құдайлар өмір сүреді деп сенген. Олар Жердің пайда болуы, 

күн мен түннің ауысуы туралы аңыздар ойлап тапқан. Көптеген шоқжұлдыздар 

құдайлардың, аңыздағы кейіпкерлердің аттарымен аталды» деген мазмұндағы 

ақпараттық мәтін ұсынылған. Оқушылар осы мәтіндегі аты аталған 

шоқжұлдыздардың бірін таңдап алады. Ол туралы қажетті ақпаратты 

жинастырады. Суретін салып модельдеп, мұқабасын жасайды.  

4) Әрекетті рефлексиялау 

Магниттер туралы біліммен таныс болған соң, оқушыға тәжірибе жасау 

тапсырылады. Оқушы оқулықта берілген суретке мұқия қарап, Негештің қандай 

тәжірибе жасап отырғандыңын болжайды. «Барлық заттар магнитке тартылады 
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ма?», «Эвриканың іс-әрекетіне назар аудар. Магнитке не болды?» сұрағына 

жауап береді. Осы тақырып аясында өз қорытындысын жасайды.  

Коммуникативтік ӘОӘ-ге бағытталып өз ойын білдіру тапсырмалар 

жүйесі қарастырылған.  

1)Өз ойын білдіру 

Бірінші тапсырма бойынша, оқушылар сабақ барысында глобуспен 

танысады. Білімдерін бекіту мақсатында глобустан көк түспен боялған 

жерлерді табады. Сол жерлерге көгілдір түсті жапсырма түймелерді бекітеді. 

Глобустан қоңыр, сары түспен боялған жерлерді табады. Сол жерлерге қоңыр 

немесе сары түсті жапсырма түймелерді бекітеді. Адамдар өмір сүре алатын 

жерлерді көрсетеді. Неге олай ойлайтындарын түсіндіреді.  

Өз ойын білдіру әрекетін жүзеге асыруға бағытталған келесідей тапсырма 

оқулықта ұсынылған. Оқушылар «Жасанды дыбыс көздері не үшін қажет? Сен 

олардың қайсысын жиі қолданасың?» сұрақтарына жауап береді.  

Тұлғалық ӘОӘ бағытталып ұсынылған тапсырмалар жүйесінде түрлі 

заттармен тәжірибе жасау арқылы және берілген сұрақтардың көмегімен 

алған білімін өздігінен анықтауына мүмкіндік жасалған.  

1) Өзін-өзі анықтау 

Магниттің қасиеттерімен танысқан оқушыға оқыту үдерісінде оның білімін 

бекіту мақсатында тапсырмалар ұсынылады. Магнитпен және әртүрлі 

материалдардан жасалған заттармен тәжірибе жасайды. Тәжірибе кезінде 

байқағандарымен бөліседі. Қандай заттардың магнитке тартылатындығын 

атайды. Заттардың осындай қасиетінің атауын ойлап табады.  

Жалпы білім беретін мектептің 1-сыныбына арналған «Жаратылыстану» 

оқулығын талдау барысында метапәндік нәтижелерді қалыптастырушы 

әмбебап оқу әрекеттерін жүзеге асыратын тапсырмалар толыққанды 

қамтылмағандығын анықтадық. Оқулықта тапсырмалардың көбі бақылау, 

болжам жасау секілді реттеушілік ӘОӘ-ні ұйымдастыруға арналған. Алайда 

жоспарлау, мақсатты тұжырымдау, түзету және бағалау секілді әрекеттерді 

жүзеге асыру оқу тапсырмалары ұсынылмаған.  

Аталмыш оқулықта танымдық ӘОӘ-ге бағытталған ақпаратты іздестіру, 

білімді құрылымдау, модельдеу, әрекетті рефлексиялау тапсырмалары жүзеге 

асырылған.  Дегенмен белгілі бір сұрақ төңірегінде өз пікірін білдіру, мәселені 

тұжырымдау, мағыналық оқу, үлгілеу секілді танымдық ӘОӘ қарастырылған 

тапсырмалар жүйесін көре алмадық. 

Коммуникативті ӘОӘ-ні ұйымдастырушы тапсырмалар оқушының белгілі 

бір мәселе төңірегінде өз ойын білдіруін қажет етеді. Алайда оқушылардың 

сұрақ құрастыру, берілген мәселелерді шешу, сыныптасының әрекетін 

бақылау, бағалау, түзету, оқу ынтымақтастығын жоспарлау секілді 

әрекеттерді жүзеге асыру көзделмеген.  

Тұлғалық ӘОӘ-ге бағытталып ұсынылған тапсырмалар оқушының өзін-өзі 

анықтауы мазмұнында беріліп, мағына құру, адамгершілік-эстетикалық 

бағалау тұрғысындағы метапәндік нәтижелерге оқу тапсырмаларының жүйесі 

қарастырылмаған.  
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Келесі талдау жүргізілген  жалпы білім беретін мектептің 2-сыныбына 

арналған «Дүниетану» оқулығының оқушылардың реттеушілік, танымдық, 

коммуникативтік, тұлғалық ӘОӘ-ні жүзеге асырудағы әлеуеті төмендегідей 

[180]: 

Реттеушілік ӘОӘ бағытталып ұсынылған тапсырмалар: 

1) Бақылау және бағалау 

Оқушылар сынып ұжымындағы әдептілік ережесімен танысады. Яғни, 

онда құрметтеу, достық, батылдық, сүйіпеншілік, мейірімділік, қайырымдылық, 

еңбексүйгіштік секілді бөлімдер қарастырылған. Оқушы бұл әдептілік 

ережесіндегі әдептіліктердің қайсысын өз ісінен байқағандығымен бөліседі. Бұл 

сұраққа жауап бермес бұрын ол өзінің іс-әрекетін бақылайды және өз іс-

әрекетін бағалайды.  

2) Болжам жасау 

Оқулықта археологиялық қазба жұмыстары нәтижесінде табылған көне 

жәдігерлердің суреттері (аттың ауыздығы, қыш ыдыстар) берілген. Оқушылар 

осы суреттер негізінде олардың нені анықтайтыны туралы болжам жасайды.  

3)Толықтыру енгізу 

Оқулықта берілген сөйлемді аяқта сипатындағы тапсырма ұсынылған. 

«Қазақстанның Туы мен Елтаңбасы дүниежүзіне ____________». 

Бұл тапсырма реттеушілік ӘОӘ толықтыру енгізу әрекеті арқылы жүзеге 

асырады. 

Танымдық ӘОӘ бағытталып ұсынылған тапсырмалар: 

1) Ақпаратты іздестіру 

Оқулықтың бетінде Абай Құнанбаев, Ыбырай Алтынсарин, Ахмет 

Байтұрсынұлы секілді тұлғалардың суреттер берілген. Оқушылардан осы 

тұлғалардың қоғамдағы істері жайында не білетіндіктері сұралады. Оқушылар 

интернет дереккөздерінен және кітапханадағы кітаптардан осы жөнінде ақпарат 

іздестіріп, зерттейді. 

2) Мәселені шешудің жолдарын ұсыну 

Оқулықта «Сабақ енді ғана басталды, бір оқушы сөмкесіндегі заттарын 

шашып алды. Мұндай жағдайда сен өзіңді қалай ұстар едің?», «Сәкен ауырып, 

сабақтан қалды. Сол себепті бақылау жұмысын орындай алмады. Сыныптасы 

Әлия оған неге көмектеспеді?» секілді оқиғалар ұсынылған. Оқушылар осы 

оқиғадан шығудың жолдарын ұсынуы тиіс.  

3) Өз ойын ауызша және жазбаша түсіндіру 

«Өзің тұратын қалаң (ауылың) жайлы шағын әңгіме құра, «Өз қалаң  

(ауылың) туралы бір-екі шумақ өлең жолдарын тауап оқы. Оның мағынасын 

түсіндір», «Өз қалаңның (ауылыңның) көркеюіне қандай үлес қосар едің?» 

сұрақтары мен тапсырмаларын оқушы ауызша жауап беру арқылы немесе 

жазбаша орындайды. 

4) Білімді құрылымдау түрінде жеткізу 

Оқулықта сурет ұсынылған. Суретте көлік түрлері берілген. Оқушыларға 

«Балалар, суретке қараңдар. Нені байқадыңдар? Барлығын бір сөзбен қалай 
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атауға болады? Оларды қандай түрге бөлуге болады?» тапсырмасы беріледі. 

Оқушылар көлік түрлерін топтастыруы қажет. 

Коммуникативтік ӘОӘ бағытталып ұсынылған тапсырмалар: 

1) Өз ойын білдіру 

Оқулық бетінде «Кез келген адамның өз отбасы бар. Отбасы  қоғамның 

бір бөлшегі. Оған бір үйде тұратын ең жақын адамдар жатады. Олар – атасы 

мен әжесі, әкесі мен анасы, ағасы мен әпкесі және іні-қарындастары» шағын 

мәтіні ұсынылған. Оқушылар осы мәтінді оқиды. Қарамен жазылған «отбасы» 

сөзінің қандай мағына білдіретіндігі жайында өз ойын білдіреді. 

2) Сөйлеудің монологтік және диалогтік сөйлеу формаларын меңгеру  

Оқушылар оқулықтағы тапсырма бойынша үйдегі үлкендерден отбасы 

альбомындағы туыстары жайлы сұрайды.  

Әжесінің отбасы жайлы әңгімесін достарына айтып  беруі тиіс. 

Достарының да айтып берген әңгімесін тыңдайды. Бір-бірімен пікір алмасады.  

2) Сұрақ құрастыру 

«Не себепті әл-Фарабиді «Екінші ұстаз» дейді?» сұрағына жауап береді. 

Ғұлама ғалымға қойғысы келетін сұрақтарын құрастырады.  

Тұлғалық ӘОӘ бағытталып ұсынылған тапсырмалар 

1) Адамгершілік-этикалық бағалау 

Бірінші тапсырмадағы сурет негізінде оқушыларға мынадай сұрақтар 

қойылады: «Өз отбасыңдағы адамдар жайлы әңгімеле. Қамқор болу, көмектесу 

деген ұғымдарды қалай түсінесің? Өз отбасыңдағы қамқорлық жайлы әңгімелеп 

бер» сұрақтарына жауап беруі тиіс.  

Екінші тапсырмадағы сурет негізінде оқушыларға мынадай нұсқау 

беріледі. «Суреттерге қара. Балалар әдеп ережелерін сақтай білді ме? Оларды 

әдепті деуге бола ма?». Бұл сұрақтар оқушылардың ситуацияны адамгершілік, 

этикалық тұрғысынан бағалауын жүзеге асыруды мүмкін етеді.  

Жалпы білім беретін мектептің 2-сыныбына арналған «Дүниетану» 

оқулығын талдау барысында метапәндік нәтижелерді қалыптастырушы 

универсалды оқу әрекеттерін жүзеге асыратын тапсырмалар толыққанды 

қамтылмағандығын анықтадық. Толығырақ тоқталатын болсақ, оқулықта 

тапсырмалардың көбі бақылау, бағалау, болжам жасау, толықтыру енгізу 

секілді реттеушілік ӘОӘ-ні ұйымдастырады. Оқулық мазмұнында жоспарлау, 

мақсатты тұжырымдау, түзету секілді әрекеттерді жүзеге асыруға бағытталған 

тапсырмалар ұсынылмаған.  

Танымдық ӘОӘ-ге бағытталып әзірленген тапсырмалар ақпаратты 

іздестіру, мәселені шешудің жолдарын ұсыну, өз ойын ауызша және жазбаша 

түрде жеткізу, білімді құрылымдауды жүзеге асырады. Дегенмен белгілі бір 

сұрақ төңірегінде модельдеу, әрекетті рефлексиялауды өз пікірін білдіру, 

мәселені тұжырымдау, мағыналық оқу секілді танымдық ӘОӘ қарастырылған 

тапсырмаларды кездестіре алмадық.  

Коммуникативті ӘОӘ-ні ұйымдастырушы тапсырмалар оқушының белгілі 

бір мәселе төңірегінде өз ойын білдіруіне, сөйлеудің монологтік және диалогтік 

сөйлеу формаларын меңгеру деңгейін анықтауға, белгілі тақырып аясында 
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сұрақ құрастыруын қажет етеді. Дегенмен оқулықтың оқу тапсырмалары 

жүйесінде оқушылардың берілген мәселелерді шешу, сыныптасының әрекетін 

бақылау, бағалау, түзету, оқу ынтымақтастығын жоспарлау секілді әрекеттерді 

жүзеге асыру көзделмеген.  

Тұлғалық ӘОӘ-ге бағытталып ұсынылған тапсырмалардың көпшілігі 

ситуацияны адамгершілік-этикалық бағалау әрекеті тұрғысында қарастырған. 

Алайда, оқушылардың белгілі бір мәселені адамгершілік-эстетикалық тұрғыда 

бағалауына, оқу әрекеті мен оның түрткісі арасында байланысты орнату 

әрекетін ұйымдастыру бұл оқулықта жүзеге асырылмағандығын айқындадық.  

Келесі талдауды жалпы білім беретін мектептің 3-сыныбына арналған 

«Қазақ тілі» оқулығы бойынша жүргіздік. Осы оқулықтың оқушылардың 

реттеушілік, танымдық, коммуникативтік, тұлғалық ӘОӘ жүзеге асырудағы 

әлеуеті төмендегідей [181]: 

Коммуникативтік ӘОӘ бағытталып ұсынылған тапсырмалар: 

1) Диалог құру 

Тапсырма шарты бойынша оқушылар парталасымен диалогке түсу арқылы 

оқулықта берілген сұрақтарда жауап береді, диалогті толықтырады. 

– Қазақстанда қандай ұлттар тұрады? 

– ……… 

– Олардың Отаны қай жер? 

–……….. 

– Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі қай тіл? 

– ………... 

Екінші тапсырма шарты бойынша оқушы парталас жұбымен диалогті 

оқып, әрі қарай жалғастырады.  

– Мерей, сен жазғы демалыста қайда бардың? 

– Мен атаммен бірге Әнші құмды көруге бардым. 

– Әли, ал өзің қайда бардың? 

– Мен Жұмбақтасқа бардым. 

– ............ 

2)Хабарлама жасау 

Оқушылар «Мен өскенде кім болам?» тақырыбындағы төртінші сыныптар 

арасында сурет салудан жарысқа досына жазбаша хабарлама дайындайды. 

Мектеп радиосынан хабарлап айтады, хабарландыру жазып, көрнекі жерге 

іледі.  

Ол үшін төмендегі ережелерді ескеруі тиіс. 

*жарыстың қандай тақырыпта, қашан және кімдермен өткізілетінін, 

қатысуға кімдерді шақыратыныңды анықта; 

*хабарламаңды бірнеше рет айтып дайындал; 

*тыңдарманның назарын аударатын сөздерді орынды қолдан; 

*сөйлеуде дауыс ырғағы мен дауыс екпінін сақта; 

*шақыру қағазын толықтырып жаз. 

Құрметті .....! 

Сізді «Мен өскенде кім болам?» жарысына қатысуға шақырамыз.  
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Өту орны: ..... 

Уақыты: ..... 

Осы тапсырма арқылы коммуникативтік әмбебап оқу әрекетін оқушы 

хабарлама жасау арқылы жүзеге асырады.  

Танымдық ӘОӘ бағытталып ұсынылған тапсырмалар: 

1) Сипаттама беру  

Бұл әмбебап оқу әрекеті мынадай тапсырма арқылы орындалады. 

Оқушылар суреттегі қарлығаштың бейнесін бақылайды. Оның ерекше 

белгілерін анықтайды, сипаттау дәл әрі анық болуы үшін қандай сөздерді 

пайдаланатыны жайында ойланады. Оған өз көзқарасын білдіреді.  

2) Әрекетті рефлексиялау 

Мұғалім оқулық бетіндегі мәтінді оқып береді. Оқушы тыңдаған мәтіннің 

негізгі тұстарын түртіп алады.  

«Байлығым  байтақ жерім, бақытты елім. Көрсең, көз тоймас асқар 

шыңды тауларым, миуалы бауларым, асу-асу белдерім, айдын-шалқар 

көлдерім, орам-орам орманым. Алтай тауларынан Ақжайықтың жасыл 

жағалауына дейін созылып жатқан кең-байтақ жерімізге ірі-ірі елдер тұтасымен 

сыйып кетері анық. Елімізде жүзден астам ұлт пен халықтың өкілдері тату-тәтті 

еңбек етеді. Қазынаның барлығы да қазақ жерінің топырағында тұнып 

жатқанын екінің бірі айтпай-ақ біледі. Ал ғарышқа жол Байқоңырдан 

басталатынын мақтан етпейтін кім бар?! Орынды мақтаныш. Елім де, жерім де 

оған әбден лайық.  

Мәтіннің мазмұны бойынша парталас досының қатесін тауып, өз нұсқасын 

ұсынады.  

Тұлғалық ӘОӘ бағытталып ұсынылған тапсырмалар: 

1) Өзін-өзі анықтау 

Оқушы «Мен эколог бола аламын ба?» сұрағына жауапты тест 

тапсырмаларын орындау арқылы алады. «Иә», не «кейде», не «жоқ» деп жауап 

береді. Тест тапсырмалары төмендегідей сипатта берілген:  

– Бау-бақшада жұмыс істегенді ұнатасың ба? 

– Ауа райы көңіл күйіңе әсер ете ме? 

– Әлдекім гүлді жұлып немесе ағаш бұтақтарын сындырып жатса, сен оған 

ескерту жасайсың ба? 

– Саңырауқұлақ немесе емдік шөптерді жинағанды ұнатасың ба? 

– Үй жануарларына күтім жасайсың ба? 

– Үй өсімдіктерін тұрақты түрде  суарып тұрасың ба? 

–Табиғатта демалғаннан кейін қоқыс қалдықтарын жинайсың ба? 

Тест нәтижесі бойынша «Мен эколог боламын ба?» сұрағына жауап ала 

алады. 

Жалпы білім беретін мектептің 3-сыныбына арналған «Қазақ тілі» 

оқулығын талдау барысында метапәндік нәтижелерді қалыптастырушы 

универсалды оқу әрекеттерін жүзеге асыратын тапсырмалар толыққанды 

қамтылмағандығын анықтадық. Толығырақ тоқталатын болсақ, оқулықта 

тапсырмалардың әрекетті рефлексиялау, мағыналық оқу секілді әрекеттерді 
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ұйымдастыра отырып, танымдық ӘОӘ-ні ұйымдастырады. Бірақ та оқулық 

мазмұнында мәселені тұжырымдау, тапсырманы құрылымдау, модельдеу 

секілді әрекеттерді жүзеге асыруға бағытталған тапсырмалар өте аз көлемде 

кездеседі.  

Реттеушілік ӘОӘ-ге бағытталып, мәтінге жоспар құру, берілген 

тапсырмалар арқылы грамматикалық ұғым туралы тұжырым жасау, мәтінде не 

туралы айтылатыны туралы болжам жасату, қатемен берілген сөздерді түзеу, 

орны ауыстырылып берілген сөйлемдерді қалпына келтіріп, мәтін құрау, 

сәйкестендіру, толықтыру, жағдаяттық және әр бөлімнің соңында берілген 

«Өзіңді өзің тексер» тапсырмалары арқылы өзін-өзі бағалау жүзеге асырылады. 

Коммуникативтік ӘОӘ ұйымдастырушы тапсырмалар оқушының белгілі 

бір мәселе төңірегінде диалог құруын, хабарлама жасауын қажет етеді. 

Дегенмен оқулықта оқушылардың берілген мәселелерді шешу, сыныптасының 

әрекетін бақылау, бағалау, түзету, оқу ынтымақтастығын жоспарлау, сұрақтар 

құрастыру секілді әрекеттерді жүзеге асыру аз көлемде қарастырылған.  

Тұлғалық ӘОӘ бағытталып ұсынылған тапсырмалардан оқушының белгілі 

бір мәселе төңірегінде өзін-өзі анықтауына арналған тапсырмаларды 

кездестірдік. Алайда, оқушылардың белгілі бір мәселені адамгершілік-

эстетикалық тұрғыда бағалауына, оқу әрекеті мен оның түрткісі арасында 

байланысты орнату әрекетін ұйымдастыруға арналған тапсырмалардың бұл 

оқулықта жүйелі жүзеге асырылмағандығын айқындадық.  

Келесі талдауды жалпы білім беретін мектептің 4-сыныбына арналған 

«Математика» оқулығына жүргіздік. Осы оқулықтың оқушылардың 

реттеушілік, танымдық, коммуникативтік, тұлғалық ӘОӘ жүзеге асырудағы 

әлеуеті төмендегідей [182]: 

Реттеуші ӘОӘ бағытталып ұсынылған тапсырмалар: 

1) Бақылау  және болжам жасау 

– Уақыт мәшинесі бейнеленген сурет бойынша төмендегідей сұрақтарға 

жауап береді. Ол үшін алдымен оқушы уақыт мәшинесін бақылайды және 

болжам жасайды. «Қандай цифрлар мен әріптердің симметрия осі бар? Бұл 

роман жарыққа шыққалы қанша жыл өтті? 

– Келесі тапсырма бойынша оқушылар уақыт таспасына назар аударады. 

Уақыт таспасынан өзінің өмір сүріп жатқан кезеңін табады. 

– Оқулықтағы келесі тапсырмада кесінділер бейнеленген. Оқушылар осы 

кесінділер арасында бірдейлері бар ма? Осы сұраққа жауап береді. Алдымен 

бақылайды, содан соң жауап береді. Келесі бейнеленген фигуралар бойынша ең 

ұзын немесе ұзындықтары бірдей фигураларды көзмөлшерімен анықтайды. 

Содан соң сызғыш көмегімен тексереді. Дөңгелектердің ең үлкенін табады. 

Жауапты сызғыштың көмегімен тексеру арқылы тексереді.Келесі бір тапсырма 

бойынша қыздардың ең бойы ұзынын көзмөлшерімен болжайды. Кейін 

сызғыштың көмегімен тексереді. 

– Бақылау және болжау әрекетін жүзеге асыруға мүмкіндік беретін 

тапсырма мазмұны мынадай: «Көзмөлшеріңді тексер. Суреттердің 

әрқайсысында қай кесінді ұзынырақ екендігін анықтай аласың ба? 
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Кесінділердің ұзындығын өлшеп, дәптеріңдегі кестеге жаз. Алынған 

өлшемдерді өз болжамыңмен салыстыр». 

– Басқа тапсырма бойынша оқулықта жағдаяттар ұсынылған. Оқушы осы 

суреттер мазмұны бойынша ақиқат пікірлерді құрастыруы тиіс. 

Танымдық ӘОӘ бағытталып ұсынылған тапсырмалар: 

1)Белгі-символдық модельдеу         

– Оқушылар табиғат тазалығын сақтау үшін сыныптастар, туыстар, 

достарының қандай іс-әрекет атқаруға дайын екендігі туралы сауалнама 

жүргізеді. Сауалнама нәтижесі бойынша диаграмма құрады.  

– Ауа мен топырақтың негізгі ластану көздерін атайды. Мәліметтерді 

пайдаланып (15 зиянды қалдықтар, 32  көлік, 13 тамақ қалдықтары, 40 

пластик, 15 ауыр металл, 22  кен өндіруші өнеркәсіп), бағаналық диаграмма 

құрайды.  

2)Білімді құрылымдау 

– Оқушылар практикалық жұмыс орындайды. Алдымен бесбұрыш жасау 

үшін қағаздан ені 3см жолақ қиып алады. Оны түйіндеп байлайды. Оқушы егер 

қатты тартып байлайтын болса, бесбұрыш пайда болады.  

– Эйлер дөңгелегін дәптерлеріне салады. Эйлер дөңгелегіне нысандар 

жиынын белгілейді. Эйлер дөңгелектері неліктен бұлай орналасқанын 

түсіндіреді. 

Оқушы осылайша тақырып бойынша білімді құрылымдайды.  

3)Мәселені шешудің жолдарын дербес ұсынуы  

– Оқушылар суретте берілген ақпарат негізінде үш түрлі тағамнан түскі ас 

ішудің қандай нұсқалары бар екенін анықтайды. Мүкіндіктер тармағының 

нсқаларын құрып, теңгемен ең арзан және ең қымбат түскі ас мәзірін 

анықтайды. 

– Оқулықтағы Арал теңізінің ауданының кемуі туралы мәліметке қарап, 

есеп құрастырады.  

4) Қажетті ақпаратты табу және белгілеу 

– Оқушылар оқулықта берілген шартты белгілерге назар аударады. 

Дәптерлеріне әр қала атауының тұсына тұрғындар санын жазады. 

– Қазақстан аумағынан ағып өтетін өзендердің ұзындығын салыстырады. 

Олардың арасынан ең ұзын өзендерді атайды. Өзендердің жалпы ұзындығын 

жүз километрге дейін дөңгелектейді. Шыққан сандарды жазады. 

Коммуникативтік ӘОӘ бағытталып ұсынылған тапсырмалар:  

1) Сұрақтар құрастыру 

– Оқулықта атмосфераның ластану деңгейі көрсетілген диаграмма 

берілген. Оқушылар диаграмманы бақылап, ол бойынша сыныптастарына 

қоятын сұрақтар құрастырады.  

– Қазақстан мектептерінде бір сабақ 40 минутқа созылады.  Оқушылар 4-

сыныптың сабақ кестесіне қарайды. Балалар аптасына неше сағат математика 

мен қазақ тілін оқитындықтарын анықтайды. Кесте бойынша сұрақтар мен 

есептер құрастырады.  

2) Өз пікірін білдіру және дәлелдеу 
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 – Оқушылар «Жер сілкінісі кезінде ....» деген сөздермен өз пікірін 

құрастырады. Оқулықта берілген суреттерді басшылыққа алады. 

– Оқушылардан Бурабай туралы аңыз желісінде ұсынылған суретке қарап, 

оған қарағанда нені естеріне түсіретіндігі жөнінде пікірін білдіру сұралады.  

– «Картадағы масштаб бойынша 1 см  аймақтың 4 километріне сәйкес 

келеді. Картадағы екі қаланың арақашықтығы 8 см-ге тең. Осы қалалардың 

арақашықтығы қанша километр болады?». Оқушылар дұрыс жауапты таңдап, 

өз пікірін дәлелдейді. 

Жалпы білім беретін мектептің 4-сыныбына арналған «Математика» 

оқулығын талдау барысында метапәндік нәтижелерді қалыптастырушы 

әмбебап оқу әрекеттерін жүзеге асыратын тапсырмалар толыққанды 

қамтылмағандығын анықтадық. Нақтырақ айтатын болсақ, математика 

оқулығында танымдық әрекетке ұсынылған оқу тапсырмаларының жүйелі 

құрастырылғанын байқадық. Біз зерттеуімізге осы оқулықтан оқу  

тапсырмасының мазмұндық ерекшелігін үлгі ретінде алуға тырыстық.     

Танымдық ӘОӘ-ге бағытталып әзірленген тапсырмалар жүйесін қажетті 

ақпаратты табу және белгілеу, мәселені шешудің жолдарын дербес ұсыну, 

білімді құрылымдау, белгі-символдық модельдеу сипатындағы тапсырмалар 

құрайды. Дегенмен де мәселені тұжырымдау секілді танымдық ӘОӘ-де 

қарастырылған тапсырманы кездестіре алмадық.  

Коммуникативтік ӘОӘ-ні ұйымдастырушы тапсырмалар мазмұнын 

сұрақтар құрастыру, оқушының белгілі бір мәселе төңірегінде өз ойын білдіруі 

қамтиды. Дегенмен оқулықта оқушылардың берілген мәселелерді шешу, 

сыныптасының әрекетін бақылау, бағалау, түзету, оқу ынтымақтастығын 

жоспарлау секілді әрекеттерді жүзеге асыру көзделмеген.  

Бұл Математика оқулығында оқушылардың тұлғалық ӘОӘ-не бағытталып 

әзірленген оқу тапсырмалары  оқушылардың танымдық қызығушылығын, оқу 

мотивтерінің дамуын жүзеге асырып, олардың адамгершілік сапаларының 

дамуына септігін тигізетіні сөзсіз. Өкінішке орай, тұлғалық ӘОӘ-ге бағытталып 

ұсынылған тапсырмаларды оқулықтан кездестіре алмадық. 

Реттеуші ӘОӘ орындауға ұсынылған тапсырмалар бақылау және болжам 

жасау  сипатында ұсынылып отыр. Стандартты емес тапсырмаларды орындау, 

есепті шешудің жаңа тәсілдерін іздестіру секілді қиындықтарды шешуге 

даярлығын дамыту тапсырмаларын ұсынған жөн деп есептейміз. 

Қорыта келе, арнайы жүргізілген талдау барысы бастауыш сынып 

оқушыларына арналған оқулықтарда оқушылардың әмбебап оқу әрекеттерін 

жүзеге асыратын оқу тапсырмаларының жүйелі берілмегендігі анықталды. Ол 

оқулықтар жүйесімен бастауыш сынып оқушыларының метапәндік 

нәтижелерін қалыптастыруға тірек бола алмайды. Бұл мәселе бізге арнайы 

метапәндік нәтижелерді қалыптастырушы әмбебап оқу әрекеттерін жүзеге 

асыратын оқу тапсырмалары жүйесін әзірлеуді міндеттеді, оның мазмұны мен 

құрылымы келесі 3-тарауда толыққанды сипатталады.   
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2.3 Бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыда оқытудың 

педагогикалық шарттары 

Бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыда оқытуды нәтижелі 

жүзеге асыру педагогикалық шарттарды тиімді айқындаудан талап етіледі.  

Философия ғылымында «шарт» ұғымы заттың қоршаған құбылыстарға 

қатынасын білдіретін санат ретінде түсіндіріледі. Сонымен қатар, шарт 

құбылыстардың пайда болатын, өмір сүретін және дамитын ортасын құрайды. 

Шарт – бұл басқа (шартталған) нәрсеге қатысты, яғни қажеттілікпен 

туындайтын себептер (іс-әрекет, іс-әрекет нәтижесі) мен зерттеудің қисынды 

шарты болып табылатын негізге қарағанда заттың, күйдің, үдерістің болу 

мүмкіндігін жасайды. Шарт (психологияда) – нақты психикалық құбылыстың 

дамуына ықтимал әсер ететін сыртқы және ішкі орта құбылыстарының 

жиынтығы; бұл әсер жеке адамның, адамдар тобының белсенділігімен тікелей 

байланысты болады [183]. 

Педагогикалық шарттар екі тұрғыдан қарастырылады. Біріншіден, 

педагогикалық шарт – бұл үдерістің пайда болу, өмір сүру және даму көзі, оның 

болу мен жетілдіру мүмкіндіктерінің кепілі. Арнайы жасалған педагогикалық 

шарттар педагогикалық үдерісті реттеу қабілетіне, оның компоненттерін бір-

бірімен сәйкестендіруге мүмкіндік береді. Екіншіден, педагогикалық шарт оқу-

тәрбие үдерісінің «атмосферасы» болып табылады және дәл осы үдерістің өту 

жүйесінің мақсатты, логикалық үйлесімділігіне оның тиімділігі 

байланыстылығымен сипатталады [183,с. 177]. 

Педагогикалық шарттардың мәні педагогикалық үдерістің құрамдары  мен 

шарттарының арақатынасынан талап етіледі. Е.Ю.Никитина, О.В.Суслова 

педагогикалық шарттарды «жеке тұлғаның белгілі бір сапаларын жоғары 

деңгейде дамытуда, білім алушылардың мақсатқа жетудегі білім беру 

үдерісінде жүзеге асырылатын, өзара байланысты  іс-шаралардың  жиынтығы» 

деп түсіндіреді [184]. 

В.И.Андреева педагогикалық шарттарды «оқу-тәрбие үдеріс шаралары – 

оқытудың мазмұны, әдістері, сонымен бірге ұйымдастырушылық формасы» 

десе, О.А.Свириденко «....әлеуметтік маңызға ие жеке тұлғаның дамуымен 

байланысты оқу-таным кезіндегі мотивациялық шарттылық; арнайы пәндердің 

оқу материалын дидактикалық өңдеу, оқытудың заңдары, ұстанымдары, 

ережелері; болашақ мамандықтың сипатына оқу-танымдық сипаттың 

жақындатылуы», – деп  тұжырымдайды [185,б. 143].  

Б. Баймұханбетов педагогикалық шарттарды – «оқу-тәрбие үдерісі 

бірлестігінде оқыту-педагогикалық және ұйымдастырушылық бойынша бір-

бірімен тығыз байланыстағы жағдаяттардың жиынтығы» тұрғысынан  

нақтылайды [186]. 

Белгілі бір педагогикалық жүйенің қызмет ету барысын зерттеуде осы 

жүйенің сапалылығы мен тиімді нәтижелелігі аспектісі қарастырылатыны 

белгілі. Сол ретте педагогикалық жүйенің тиімділігін қамтамасыз етіп тұрған 

қандай педагогикалық шарттар бар екенін анықтаудың орны ерекше болмақ. 
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Бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыдан оқытудың тиімді 

болып, сапалы нәтижеге қол жеткізуі оқу үдерісінің өтіп жатқан шарттарымен 

тығыз байланысты. Ол шарттар педагогикалық шарттар деп аталатыны  белгілі. 

Нақты айтар болсақ, педагогикалық шарттар педагогикалық үдеріс өтіп жатқан 

ортаны, жағдай-жағдаятты білдіреді. Сол ортамен үйлескен жағдайда 

педагогикалық үдеріс пайда болады, қалыптасады, дамиды, өмір сүреді. 

Ерекше бір атап кететін қыры – педагогикалық үдеріске ықпал ете отырып, 

даму барысында педагогикалық шарттардың өздері де өзгерістерге ұшырап 

отырады. Cондықтан да бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыдан 

оқыту үдерісін және сол арқылы оқу үдерісінің тиімділігі мен сапасын 

жоғарылату жолдарын зерттеуде осыған байланысты педагогикалық шарттарды 

қарастырудың орны ерекше. Бастауыш мектепте оқыту барысында 

оқушылардың тек пәндік білім мазмұнын меңгерумен ғана емес, әсіресе, 

олардың жеке тұлғалық өсуі жағынан алдыңғы орынға шыға алуы, оқу 

әрекетінің әмбебап амал-тәсілдерін игеруі, сол арқылы мектепте оқудың барлық 

кезеңінде  табыстылықты қамтамасыз ете алуы маңызды болып табылады. Бұл 

туралы көптеген ғалымдардың пікірі жоғары тарауда айтылған болатын. Қазіргі 

кезеңдегі бастауыш мектепте метапәндік білім беруді ұйымдастыру мәселесі 

тұрғысынан қарастыратын болсақ, бастауыш мектеп мұғалімдеріне білім 

берудегі метапәндік білім беру туралы түсінік қалыптастыру және 

технологиялық жүйе ретінде қамтамасыз ету жағынан қиындықтар бар екені  

анықталды. Осымен де байланысты, бастауыш білім беру пәндерін метапәндік 

тұрғыдан оқытуды мүмкін ететін кешенді түрдегі ұйымдастырушылық-

әдістемелік шарттар анықталды. Ол шарттардың анықталуы және метапәндік 

білім беру үдерісінде белгіленуі қазіргі бастауыш сынып мұғалімдерімен бірге 

болашақ бастауыш мектеп мұғалімдерін дайындау үдерісінің бір компоненті 

ретінде енгізуін қажет етеді. 

Осылайша, бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыдан оқытуды 

ұйымдастырудың педагогикалық шарттары келесідей 16-суретте ұсынылған. 

 
 

Сурет 16 –  Бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыдан оқытуды 

ұйымдастырудың педагогикалық шарттары 

Әлемдік тәжірибені зерделеу және 
басшылыққа алу

Бастауыш білім беру пәндерін метапәндік 
тұрғыда оқытуды ұйымдастыруда пәндерді 
кіріктірудің ұстанымдарын жүйеге түсіру

Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін 
бастауыш білім беру пәндерін метапәндік 

тұрғыда оқытуға даярлау
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1-шарт. Әлемдік тәжірибені зерделеу арқылы метапәндік білім беру 

бойынша қол жеткен нәтижелерге шолу жасаудың қажеттілігі метапәндік оқыту 

жүйесінің осы кезге дейінгі қарастырылуын әзірлеу ғана емес, сонымен қатар, 

қаншалықты тиімді болғанын да анықтау болып табылады.  

Бүгінгі күні әлемнің Ресей, Қытай, Сингапур, Канада секілді озық 

елдерінде кіріктіріп оқыту қалай жүзеге асырылуда? Осы сұраққа жауап іздеу 

мақсатында осы елдердің тәжірибесіне шолу жасауды жөн көрдік.  

Ресей Федерациясының білім беру жүйесі 2009 жылдан бастап 

«Бастауыш жалпы білім беру мемлекеттік федералды стандарты» №373 (6 

қазан 2009 ж) бекітілді [187]. Стандарттың екінші тармақшасында білім 

алушылардың оқу нәтижесіне талаптар қойылады. Солардың бірі  метапәндік. 

Яғни білім алушылар игерген әмбебап оқу әрекеттері (танымдық, реттеуші 

және коммуникативті) оқу қабілетінің негізін құрайтын негізгі құзіреттіліктерді 

және пәнаралық түсініктерді игеруді қамтамасыз етеді. 

Жалпы бастауыш білім берудің негізгі білім беру бағдарламасын 

меңгерудің метапәндік нәтижелері төмендегідей көрсетілген: 

 – оқу іс-әрекетінің мақсаттары мен міндеттерін қабылдау және сақтау, 

оны жүзеге асыру құралдарын іздеу қабілетін игеру; 

 – шығармашылық және іздеу сипатындағы мәселелерді шешу тәсілдерін 

меңгеру; 

 – қойылған міндетке және оны іске асыру шарттарына сәйкес оқу іс-

әрекеттерін жоспарлау, бақылау және бағалау білігін қалыптастыру; нәтижеге 

қол жеткізудің неғұрлым тиімді тәсілдерін анықтау; 

 – оқу іс-әрекетінің сәттілік/сәтсіздік себептерін түсіну қабілетін және 

сәтсіздік жағдайында да сындарлы әрекет ету қабілетін қалыптастыру; 

 – танымдық және тұлғалық рефлексияның бастапқы формаларын 

меңгеру; 

 – зерделенетін объектілер мен үдерістердің модельдерін, оқу және 

практикалық міндеттерді шешу схемаларын жасау үшін ақпаратты ұсынудың 

белгілік-символикалық құралдарын пайдалану; 

 – коммуникативтік және танымдық міндеттерді шешу үшін сөйлеу 

құралдары мен ақпараттық және коммуникациялық технологиялар (бұдан әрі - 

АКТ) құралдарын белсенді пайдалану; 

 – коммуникативтік және танымдық міндеттерге сәйкес әртүрлі іздеу 

тәсілдерін (анықтамалық көздерде және Интернет желісінің ашық оқу 

ақпараттық кеңістігінде) пайдалану, ақпаратты жинау, өңдеу, талдау, 

ұйымдастыру, беру және түсіндіру; 

 – оның ішінде пернетақтаның көмегімен мәтінді енгізу, өлшенетін 

шамаларды сандық нысанда жазу (жазу) және суреттерді, дыбыстарды талдау, 

өз сөзін дайындау және аудио, бейне және графикалық сүйемелдеумен сөйлеу 

қабілеті; ақпараттық селективтілік, этика және этикет нормаларын сақтау; 

 – мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес әртүрлі стильдер мен 

жанрлардағы мәтіндерді мағыналық оқу дағдыларын меңгеру; коммуникация 
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міндеттеріне сәйкес сөйлеу сөздерін саналы түрде құру және ауызша және 

жазбаша түрде мәтіндер құрастыру; 

 – салыстыру, талдау, синтездеу, жалпылау, белгілер бойынша жіктеу, 

аналогиялар мен себеп-салдарлық қатынастарды құру, пайымдауды құру, 

белгілі ұғымдарға жатқызу логикалық әрекеттерін игеру; 

 – әңгімелесушіні тыңдауға және диалог жүргізуге дайын болу; әр түрлі 

көзқарастар мен әркімнің өз құқығына ие болу мүмкіндігін мойындауға дайын 

болу; өз пікірін білдіру және өз көзқарасын дәлелдеу және оқиғаларды бағалау; 

 – ортақ мақсат пен оған жету жолдарын анықтау; бірлескен қызметте 

функциялар мен рөлдерді бөлу туралы келісе білу; бірлескен қызметте өзара 

бақылауды жүзеге асыру, өзінің және басқалардың мінез-құлқын барабар 

бағалау; 

 – нақты оқу пәнінің мазмұнына сәйкес объектілердің, шындық 

үдерістері мен құбылыстарының (табиғи, әлеуметтік, мәдени, техникалық және 

т. б.) мәні мен ерекшеліктері туралы бастапқы ақпаратты игеру; 

 – объектілер мен үдерістер  арасындағы маңызды байланыстар мен 

қатынастарды көрсететін негізгі пәндік және пәнаралық түсініктерді игеру; 

 – нақты оқу пәнінің мазмұнына сәйкес бастауыш жалпы білім берудің 

материалдық және ақпараттық ортасында (оның ішінде оқу модельдерімен) 

жұмыс істей білу. 

Бүгінгі күні әлем елдерінің арасында Ресей Федерациясының білім беру 

мазмұнының негізіне метапәндік тұрғыда оқыту алынып, ол он екінші жыл 

тәжірибеде жүзеге асырылып келеді. Келесі Қытай Республикасының білім 

беру бағдарламасындағы кіріктіріп оқыту тәжірибесіне тоқталамыз. 

Қытай республикасының 2017 жылы 17 қыркүйектегі 19-партиялар 

кеңесінде Білім минстрі Чен Баошенг колледждерге, ЖОО түсу емтихандарын 

және білім алушылардың негізгі оқу нәтижелерін дамыту бағдарламаларын 

(Chinese Student Core Qualities Development Programme) реформалау туралы сөз 

етті. Бұл реформалар білім беру саласындағы соңғы жылдардағы маңызды 

саяси өзгерістер болып табылады. Олар бағалауға бағытталған ескі білім беру 

моделін бұзады (grade-oriented model). Осылайша Қытайда кіріктіріп оқытуды 

жүзеге асырушы STEAM – білім беру дәуірі басталды [188].  
2018 жылы Бейжіңдегі Фангкаоди халықаралық оқу орталығында (Beijing 

Fangcaodi International School) STEAM бағдарламасы бойынша бастауыш 

сыныптарға арналған алғашқы оқулық таныстырылды. Оқу материалдарының 

сериясы жобалық оқытуға негізделген және оқушылардың ойлауын дамытуға 

бағытталған. 

Бұл бағдарламаның ерекшелігі  ол жеке тақырыптарды емес, тақырыптық 

модульдерді басшылыққа алады. Мұғалімнің материалды түсіндіруіне аз уақыт 

жұмсалуында. Оқушылардың өзіндік жұмысына көп уақыт бөлінеді. Жаңа 

бағдарламаның артықшылығы  оқушылардың белсенді қызметі болып 

табылады. Олар сандық дәптерлерге бақылаулар жазады, өз зерттеулерін 

жүргізеді. Мұғалімдер оқушыларға нақты жағдаяттар мен проблемаларды 

беруде инновациялық тәсілдерді қолданады. Сыныпта студенттердің өз бетінше 
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оқуға мүмкіндігі болуы үшін жоба негізінде оқыту ұйымдастырылады. Ол 

арқылы оқушының ақпаратты өздігінен игеруіне  және сыни ойлаудың дамуына 

мүмкіндік алады.  

Оңтүстік Корея мемлекетінің білім алушыларында физика, биология, 

математика, технология облыстары бойынша мәселе туындады. PISA 

қорытындысы бойынша ғылыммен байланысты қызығушылығы, ынтасы 

Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының басқа елдеріне қарағанда 

төмен болды [189]. 

Оңтүстік Кореялық ғалымдар Х.Ли және K.Парк бастауыш сынып 

оқушылары ғалымдар мен инженерлер туралы нақты түсінікке ие 

болмағандығын айтып өтеді.  

1957 жылы негізі қаланған негізгі миссиясы ғылыми мәдениетті ілгерілету 

және шығармашылық таланттарды тәрбиелеу болып табылатын Корея ғылым 

мен шығармашылықты дамытуға жәрдемдесу қоры (Korea Foundation for the 

Advancement of Science and Creativity) Оңтүстік Кореяның білім, ғылым және 

техника министрлігі STEAM пәндеріне интегративті көзқарас мектептегі білім 

беруді қайта құрылымдаудың негізгі элементі болып табылады деген пікірге 

келді. АҚШ-тың STEAM білім беру тәжірибесін талдағаннан кейін, Оңтүстік 

Корея ғалымдары Г. Якман және Х. Ли ғылыми білімді дамытудың, 

жетілдірудің кілті гуманитарлық ғылым элементтері деп санайды. Олар: 

эстетика, эргономика, әлеуметтану, психология, философия және т. б. 

гуманитарлық ғылымдар. Дегенмен, интеграцияға қарамастан, әр пән өзінің 

білім беру базасын сақтауы маңызды деп көрсетілген [190]. 

Сонымен қатар, Г. Якман, Х. Ли STEAM – білім берудің әрбір бағыты 

бойынша өз анықтамаларын ұсынды. 

Ғылым  табиғатта бар және оған сырттан әсер етуші. 

Технология  адамзаттың қажеттілігін қанағаттандыру үшін табиғи 

ортаның түрленуі, өзгеруі. 

Инженерия  бұл адамның қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін 

объектілерді, үдерістерді және жүйелерді жобалау. 

Математика  бұл сандарды, символдық қосылыстарды, үлгілерді, 

формаларды, белгісіздік пен аргументтерді зерттеу.  

Өнер  өз кезегінде бейнелеу, тіл, гуманитарлық және физикалық өнерді 

қамтиды. Ең алдымен тілдік өнер  коммуникацияның және байланыстың 

барлық түрлерін, олардың қалай түсіндірілетінін меңгеру; музыка өнері; 

физикалық өнер  атлетикалық өнер; гуманитарлық өнер (әлеуметтік 

ғылымдар)  білім беру, тарих, философия, саясаттану, психология, 

әлеуметтану, теология және т.б; бейнелеу өнері  өркениеттің ең көне, тұрақты 

мәдениеттерін оқытатын эстетика.  

STEAM оқушыларға тәртіптік ойлау дағдыларын (discipline-specific 

thinking) және функционалдық сауаттылықты, яғни білімді бір қызмет 

саласынан екінші қызмет саласына тарату қабілетін дамытуға мүмкіндік береді. 

Функционалды сауатты адамдар пәндер арасындағы байланысты көре 

алады. STEAM бойынша білім алатын оқушылар бір салада ғана емес, бірнеше 
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саланың үйлесімінде де сауатты болады. Steam бағдарламасының оқушылары 

өмір бойында болып жатқан өзгерістерге оңай бейімделе алады және жаһандық 

қауымдастықты жетілдіре алады. 

Сондай-ақ, STEAM басқа пәндер мен мәдениеттерге қатысты адамдар мен 

ұғымдарды жақсы түсінуге көмектеседі.  

2-шарт. Метапәндік тұрғыда оқыту арқылы оқушылардың бейнелі ой-өрісі 

дамып, пәннің жалпы мазмұнын өмірмен байланыстыру арқылы 

шығармашылық мүмкіндіктері ашылады. Мұндай сабақтар нақтылығымен, 

сыйымдылығымен, орамдылығымен, сабақтың әр сатысындағы оқу 

материалының логикалық өзара келісімімен, материалдың зор ақпараттық 

мүмкіндігімен ерекшеленеді. Алайда, бастауыш білім беру пәндерін метапәндік 

тұрғыда оқытуды ұйымдастыруда пәндерді кіріктірудің ұстанымдарын жүйеге 

түсіру қажеттілігін айқындайды. Пәндерді кіріктіру ұстанымының басты 

қағидасы  ғылыми-жаратылыстану және қоғамдық-гуманитарлық білімдерді 

жеке білім аймағында шартты түрде қарастыра отырып, оқушыларға әлемнің 

біртұтастығы жайлы ғылыми-синтездік білім беру болып табылады. Кіріктіріп 

оқыту ұстанымдары оқытудың басты мақсатына  оқушыларды ойлау 

қабілетінің дамуына тікелей бағытталған. Кіріктіріп оқыту ұстанымдары 17-

суретте көрсетілген: 

 
Сурет 17  Бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыда оқытуды 

ұйымдастыруда пәндерді кіріктірудің ұстанымдары 

 

Білімдердің синтезі. Оқу материалын тұтас, жинақталған, жүйеленген 

түрде қабылдау оқушының ой-өрісінің кеңдігін қамтиды. Кіріктіру әдістерімен 

зерделенетін мәселені шешу ойлау қабілетінің белсенділігі мен мақсаттылығын 

дамытады. 

Оқу материалын тереңдету. Оқу материалын терең ұғыну кең ауқымды 

ойлауға ықпал етеді. 

Мәселенің өзектілігі, немесе мәселенің практикалық маңыздылығы. Оқу 

материалын меңгеру барысында практикалық мәселені шешу  оқытудың 
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Шешімнің дәлелдігі

Жоғары дәрежеде 
ойлау дағдыларын 

дамыту ұстанымы
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тәжірибелік бағытын күшейтеді, оқушының сын тұрғысынан ойлауын, теория 

мен практиканы салыстыра алу қабілетін дамытады. 

Баламалы шешім. Белгілі жағдайда жаңа тәсілдерді қолдана алу, мәселені 

ерекше шеше алу, шешу жолдарын таңдай алу, ойлау ерекшелігін дамытуға 

ықпал етеді. Шешімдерді салыстыру ой ұшқырлығын, сын тұрғысынан 

ойлауды, ойдың жинақтығын, жүйелілігін дамытады. Оқушылардың дұрыс 

шешімді, мақсатқа жетудің қысқа жолын таңдау барысында ұтымды, тиімді, 

мақсатты ойлау қабілеттері арта түседі. 
Шешімнің дәлелдігі. Мәселені дәлелді шешу ойлау қабілетін дамытады. 

Пәндерді метапәндік тұрғыда оқытудың алға қойған мақсаты айқын, бағдары 

жүйелі. Зиялы азаматты – әлеуеті жоғары дамыған, жаңашыл ойлай білетін, 

рухы мықты, өз білімін қоғамның алға басуына жұмсай алатын адамды 

тәрбиелеуге ұмтылатын білім беруде тәрбие мен оқыту ажырамас байланыста 

болады. 

Ойлау дағдыларының дамуы дәрежесі – заманауи ақпараттық қоғамдағы 

жетістіктің кепілі болып табылатынын көрсетеді. Б.Блум таксономиясында 

когнитивті үдерістердің және педагогикалық мақсаттардың тізімі төмен 

деңгейлі когнитивті үдерістерден неғұрлым жоғары деңгейлі когнитивті 

үдерістерге қарай, яғни жеңілден ауырға қарай ұстанымы бойынша берілген. 

Б.Блум таксономиясына сәйкес оқушы ұғымды есіне сақтамайынша жете түсіне 

алмайды, сонымен бірге не жайлы сөз болып жатқанын түсінбесе, алған білімін 

дұрыс қолдана алмайды. Аталған теория бойынша мұғалім оқушыларға ойлау 

дағдыларының төменгі дәрежесін жандандыратын сұрақтар (не? қашан? қайда? 

қайсы? сөздерінен басталатын арнайы сұрақтар) қоюы тиіс. Сонымен бірге 

неғұрлым ауыр талдау және бағалау дағдыларын дамытатын сұрақтар да қосу 

қажет. Бұл топқа жауапты құрастыру барысында аса күрделі тілдік 

құрылымдарды пайдалануды қарастыратын, неге? қалай? қалайша? сөздерінен 

басталатын сұрақтарды жатқызуға болады. Контенттің, ойлаудың және тілдің 

өзара әрекеттесуі, ойлаудың күрделі үдерістерін тұжырымдау қабілеті ана 

тілінде де, оқылатын екінші және шет тілінде де жүйелі дамыту мен 

жаттықтыруды талап етеді [191]. 

Аталған ұстанымдарды сақтау барысында оқыту мақсатқа бағытталады.  

3-шарт. Бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыдан оқытуды 

ұйымдастырудың келесі педагогикалық шарты – қазіргі мектепте еңбек етіп 

жүрген мұғалімдерге ғана емес, қазір университет қабырғасында білім алып 

жатқан болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін бастауыш білім беру пәндерін 

метапәндік тұрғыда оқытуға даярлау. 

Бұл шарттың орындалуын қамтамасыз ету мақсатында зерттеу 

жұмысымыздың педагогикалық эксперимент бөлімін жүргізуге қатысатын 

мектеп мұғалімдеріне арналған және болашақ бастауыш сынып мұғалімдері 

ретінде қазіргі студенттерге арналған арнайы семинар жүйесі әзірленді. Өйткені 

болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін бастауыш білім беру пәндерін 

метапәндік тұрғыдан оқытуға дайындауға іріктелген тақырыптар мектептегі 

бастауыш сынып мұғалімдерінен алынған сауалнамалар нәтижесінде 
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айқындалған мәселелелерден туындайтын жұмыс мазмұнымен үндес 

болғандықтан, ортақ бір семинар әзірленді.  

Бастауыш сыныпта осы міндетті жүзеге асыруда бастауыш сынып 

мұғалімдерінің рөлі орасан зор. Метапәндік тұрғыдан оқыту мәселесі 

төңірегінде түсініктерінің бар немесе жоқтығын анықтау мақсатында «№ 76 

жалпы білім беретін мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің бастауыш 

сынып мұғалімдерінен сауалнама алдық. Сауалнама мазмұны төменде 

көрсетілген: 

Сауалнама сұрақтары 10-кестеде ұсынылған: 

 
Кесте 10 –   Сауалнама сұрақтары  

 
«Тәcілдеме» ұғымын қалай түсінесіз? 

Оқыту үдерісін ұйымдастыру барысында қандай тәсілдемелерді негізге аласыз? 

«Метапәндік тәсілдеме» ұғымымен таныссыз ба? (Ия / Жоқ) 

«Метапәндік тәсілдеме» ұғымы жайында не білесіз? 

«Метапәндік тәсілдеме» ұғымы шеңберінде біліміңізді қанша баллға бағалар едіңіз? 

(1-ден 10-ға дейінгі шкаламен) 

«Метапәндік», «пәнаралық байланыс», «кіріктіру» ұғымдары бір 

-бірімен өзара байланысты ма? Неліктен? 

Метапәндік біліктерге қандай біліктер жатады? 

Бүгінгі күні жаңартылған білім беру бағдарламасы аясында әзірленген оқулықтарда 

метапәндік тапсырмалар қаншалықты кездеседі? 1-2 мысал келтіріңіз. 

 

Бастауыш сынып мұғалімдерінен алынған сауалнама нәтижесі 18-суретте 

ұсынылған.  

 

 
 

Сурет 18  Семинар жүргізілгенге дейінгі сауалнама нәтижесі 
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Сауалнама қорытындысы бойынша сауалнамаға қатысқан мұғалімдердің 

20%-ы тәсілдеме ұғымымен таныс екендігі өздерінің жауаптары арқылы дәлел 

болды. Бірақ та оқыту үдерісін ұйымдастыру барысында қандай тәсілдемені 

негізге алып отырғандығы жайында сұрақтың қиындық тудырғандығын 

байқаймыз (28%). Метапәндік тәсілдеме ұғымымен мұғалімдердің 42%-ы 

таныс. 42% көрсеткіштің тек 5%-ы ғана бұл тәсілдеме жайында түсініктерінің 

дұрыс бағытта екендігін байқауға болады.  

Метапәндік тәсілдеме жайында білімдерін 1-ден 10 баллдық шкаламен 

бағалау тұрғысынан қойылған сұраққа мұғалімдердің 48%-ы 5-7 балл 

аралығында бағалағандығын көруге болады. Метапәндік, пәнаралық байланыс, 

интеграция ұғымдарының бір-бірімен байланысы қандай деген сұраққа жауап 

беру қиындық тудырғаны анықталды. Ал 7 және 8-сұрақтарға мүлдем жауап 

бере алмағандығы мұғалімдерге осы тәсілдеме жайында әдістемелік көмек 

көрсетуді қажет ететіндігі аңғарылды [192].  

Болашақ мамандарды бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыда 

оқыту жолдарымен таныстыру керек деген пікір  басшылыққа алынды. Соған 

орай «Бастауыш білім берудегі метапәндік тәсілдеме» атты арнайы курс 

бағдарламасы әзірленді. Бағдарлама төмендегі 11-кестеде берілді. 

 

Кесте 11 – «Бастауыш білім берудегі метапәндік тәсілдеме» атты арнайы 

курстың оқу-тақырыптық жоспары 

 
Апта 

/күні 

Тақырып атауы (дәріс, практикалық сабақ) Сағат саны 

дәріс пр-лық 

1 2 3 4 

1 Бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыда оқыту туралы 

түсінік  

1.Бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыда оқытудың 

мақсат, міндеттері 

2.Мета, метапән, метапәнділік ұғымдары жайлы түсінік  

3.Бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыда оқытудың 

маңызы, құрылымы 

 

1 

 

2 

2-3 

 

Бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыда оқыту 

мәселесінің зерттелу жайы 

1.Бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыда оқыту 

мәселесін зерттеген ресей ғалымдарының еңбектеріне шолу 

жасау 

2. Бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыда оқыту 

мәселесінің зерттелу жайы 

2 4 

 

4-5 

 

Бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыда оқытудың 

психологиялық және педагогикалық негіздері  

1.Ғылыми психологиялық әдебиеттерде метапәндік тұрғыда 

оқыту ұғымының қарастырылуы 

2.Бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыда оқытудың 

психологиялық ерекшеліктері 

3.Педагогикада «метапәндік тұрғыда оқыту» мәселесінің 

қарастырылу мәселесі 

2 4 
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11-кестенің жалғасы 

 
1 2 3 4 

6-7 
Бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыда оқыту 

негізінде оқушылардың дүниетанымын қалыптастыру жолдары  

2 4 

 
Бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыда оқыту 

негізінде оқушылардың дүниетанымын қалыптастырудың әдіс-

тәсілдері  

  

 

8-9 

Метапәндердің жіктемесі 

1.«Білім» метапәні 

2.«Белгі» метапәні 

3.«Проблема» метапәні 

4.«Тапсырма» метапәні 

2 4 

10-11 Бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыда оқыту 

әдістемесі 

Пәндерді метапәндік тұрғыда оқытуда қолданылатын оқыту 

технологиялары, оқыту әдістері 

2 4 

12 

 

 

1.Метапәндік сабақ – метапәндік нәтижеге қол жеткізудің тиімді 

жолы  

1.Интернет желісі,YouTube арнасы, журнал беттерінде 

жарияланған метапәндік сабақтарға талдау жасау  

2.Метапәндік сабақ ерекшеліктерін айқындау 

1 2 

13-14 

 

Әмбебап оқу әрекеттері  метапәндік нәтижені қалыптастыру 

құралы ретінде 

1.Танымдық ӘОӘ 

2.Реттеушілік ӘОӘ 

3.Коммуникативтік ӘОӘ 

4.Тұлғалық ӘОӘ  

2 4 

15 

Метапәндік тапсырмалар 

1.Метапәндік тапсырманың түрлері 

2.Метапәндік тапсырмаларды құрастырудың жолдары 

1 2 

Барлық аудиториялық сағат 15 30 

 

Бағдарлама бойынша 2019-2020 оқу жылында Абай атындағы Қазақ 

ұлттық педагогикалық университетінде 5В010200 – Бастауышта оқыту 

педагогикасы мен әдістемесі мамандығының 2 курс студенттеріне семинарлар 

жүргізілді.  

Сонымен қатар, педагогикалық эксперимент ұйымдастыруға қатысқан 

мектеп мұғалімдеріне де осы семинарлар жүргізілді. Келесі жолдарда осы 

семинардың тақырыбы және қысқаша мазмұндары таныстырылады.  

Семинарлық курс бағдарламасының «Бастауыш білім беру пәндерін 

метапәндік тұрғыда оқыту» атты бірінші тақырыбы бойынша «мета», 

«метапән», «метапәндік тәсілдеме» ұғымына анықтама берілді. Метапәндік 

тәсілдеменің мақсаты, міндеттері, мазмұны және құрылымына сипаттамалар 

жасалды. Бұл курсымыздың алғашқы сабағы болғандықтан, «метапәнділік», 

«пәнаралық байланыс» ұғымдары арасында айырмашылықты айқындау 

мақсатында дәріс-диалог формасы негізінде сабағымыз әрі қарай өрбіді. 

Практикалық сабағымыз «Метапәндік оқыту» ұғымы аясында отандық, алыс 
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және жақын шетелдік зерттеулер бойынша постерлер құрастырумен жалғасты. 

Мақсат: Болашақ бастауыш сынып мұғалімдеріне бастауыш білім беру 

пәндерін метапәндік тұрғыда оқыту жайында түсінік беру, білімдерін 

қалыптастыру. 

Бағдарламада көрсетілген екінші тақырып «Бастауыш білім беру пәндерін 

метапәндік тұрғыда оқыту мәселесінің зерттелу жайы» деп аталды. «Мета», 

«метапән», «метапәндік тұрғыда оқыту» мәселесін зерттеген ғалымдардың, 

яғни А.Г. Асмолов, Ю.В. Громыко, Н.В. Громыко, А.В. Хуторский, Е.Я. 

Аршанский, О.В. Петунин, В.Р. Имакаева, Л.В. Квитова, К.Ю. Колесина, М.Р. 

Леонтьеваның еңбектерімен таныстырылды. Метапәндік тәсілдемені жүзеге 

асыру кезінде тиімді технологияларға, әдістер мен тәсілдеріне талдаулар 

жасалды. Жаңа үлгідегі оқу пәні – «Білім», «Белгі», «Мәселе», «Міндет» атты 

метапәндерге шолу жұмысын жүргізді. Практикалық сабақта «Бастауыш білім 

беру пәндерін метапәндік тұрғыда оқыту мәселесінің зерттелу жайы» 

мәселесінің хронологиялық кестесі түзілді. 

Бағдарламаның үшінші тақырыбы «Бастауыш білім беру пәндерін 

метапәндік тұрғыда оқытудың психологиялық және педагогикалық негіздері» 

деп аталады. Бұл тақырып аясында студенттерге бастауыш білім беру пәндерін 

метапәндік тұрғыдан оқытпастан бұрын, бастауыш сынып оқушысы метапәндік 

тұрғыда ұйымдастырылған оқыту үдерісінің соңында қандай тұлғалық 

сапаларға, метапәндік нәтижелерге ие болады деген сұраққа жауап іздестіру 

керек деген тапсырмалар берілді. Сонымен бірге осыларды қалыптастырудың 

психологиялық-педагогикалық әлеуетін анықтау жұмыстары ұйымдастырылды. 

Курстың төртінші тақырыбы «Бастауыш білім беру пәндерін метапәндік 

тұрғыда оқыту негізінде оқушылардың дүниетанымын қалыптастыру 

жолдары» деп аталады. Оқушылардың дүниетанымдық идеяларын, танымдық 

және шығармашылық белсенділігін дамытуда  дүниенің біртұтас ғылыми 

бейнесін қалыптастырудың алатын орны ерекше. Бұл мәселені шешу үшін 

тұлғаны табиғи үйлесімділікте дамыту және оның өздігінен тұтастықта 

дамуының тиімді әдістемелік жолдары практикалық сабақта іздестірілді. 

Курсымыздың бесінші тақырыбы «Метапәндердің жіктемесі» деп 

аталады. Әр метапәннің негізгі міндеті анықталды. Оқыту үдерісінде қолдану 

жолдары талқыланды.  

Курсымыздың алтыншы тақырыбы – «Бастауыш білім беру пәндерін 

метапәндік тұрғыда оқыту әдістемесі». Студенттерге метапәндік сабақтарды 

ұйымдастыру ерекшеліктері, метапәндік сабақ құрылымы, білім 

бағдарламаларын игеру кезінде игеруі тиіс метапәндік нәтижелер үлгілері 

таныстырылды. Практикалық сабақта Google браузеріндегі, «You Tube» 

каналында жарияланған ресей және алыс шет ел мұғалімдерінің метапәндік 

сабақтарына талдаулар жасалды.  

Курсымыздың жетінші тақырыбы «Метапәндік сабақ – метапәндік 

нәтижеге қол жеткізудің тиімді жолы» деп аталады. Тақырып аясында 

студенттер метапәндік сабақтың құрылымымен, оның дәстүрлі сабақтан 

ерекшелігімен танысты. Практикалық сабақта студенттер дәстүрлі сабақ және 
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метапәндік сабақ аясында қалыптасатын метабіліктерге талдаулар жасады. 

Тақырып бойынша постерлер әзірледі.  

Ұсынылған семинардың сегізінші тақырыбы «Әмбебап оқу әрекеттері  

метапәндік нәтижені қалыптастыру құралы ретінде» деп аталады. Тақырып 

аясында оқушылардың танымдық, реттеушілік, коммуникативтік және 

тұлғалық оқу әрекеттерін ұйымдастыру жолдары қарастырылды. 

Келесі, яғни тоғызыншы семинардың тақырыбы «Метапәндік 

тапсырмалар» деп аталады. Тақырып аясында метапәндік тапсырмалардың 

түрлері, осы тапсырмаларды құрастыруда басты назарға алу қажет ережелер 

талқыланды.  

Әр сабақта студенттер мен мұғалімдер метапәндік тапсырма, метапәндік 

сабақ үлгілерін әзірледі.  

Сонымен арнайы курс соңында студенттердің білімін анықтау мақсатында 

және эксперименттік топта сабақ жүргізетін мұғалімдердің білімін тексеру үшін 

қайтадан сауалнама алынды. Сауалнама сұрақтары жоғарыдағы 10-кестеде 

көрсетілген. Cауалнама нәтижесі төмендегідей 19-суретте ұсынылған. 

 

 
 

       Сурет 19  Семинар жүргізілгеннен кейінгі сауалнама нәтижесі 

 

Сауалнама қорытындысы бойынша сауалнамаға қатысқан студенттердің 

100 %-ы тәсілдеме ұғымымен таныс екендігін өздерінің жауаптары арқылы 

дәлел болды. Дегенмен, оқыту үдерісін ұйымдастыру барысында қандай 

тәсілдемені негізге алып отырғандығы жайында сұрақтың қиындық 

тудырғандығын 9 % байқаймыз.  

Метапәндік тәсілдеме ұғымымен студенттердің 100%-ы таныс. 100 % 

көрсеткіштің 92%-ы ғана бұл тәсілдеме жайында түсініктерінің дұрыс бағытта 

екендігін байқауға болады. 
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Метапәндік тәсілдеме жайында білімдерін 1-ден 10 баллдық шкаламен 

бағалау тұрғысынан қойылған сұраққа студенттердің 95%-ы 7-9 балл 

аралығында бағалағандығын көреміз. Метапәндік, пәнаралық байланыс, 

интеграция ұғымдарының бір-бірімен не себепті байланысты деген сұраққа 

жауап беру қиындық келтірмегендігін байқадық. Ал 7 және 8-сұрақтарға 

мүлдем жауап бере алмаған студенттердің болмағандығы қуантарлық 

көрсеткіш.  

Бұл семинардан басқа, қосымша, 2019-2020 оқу жылында Алматы қаласы 

Білім басқармасының «№76 жалпы білім беретін мектеп» коммуналдық 

мемлекеттік мекемесінің бастауыш сыныпта сабақ беретін 30 мұғалімге арнап 

«Бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыда оқыту» атты 

бағдарламасы жасалып, ғылыми-әдістемелік семинар жүргізілді.  

Еңбек сыйымдылығы 30 сағатты құрайтын бағдарлама мұғалімдердің 

игеруі жүйелі түрде жүргізілетін тоғыз өзара сабақтас тақырыпты қамтиды.  

Ғылыми-әдістемелік семинар бойынша жұмыстың негізгі түрлері, атап 

айтсақ, дәріс, әдебиет көздерімен жұмыс істеу, мектеп бағдарламаларын, 

жаңартылған білім мазмұнына талдаулар жасау, сабақтар жобалау, жағдаяттар 

шешу және жұмыстардың өзге де түрлері қолданылды. 

Мектеп мұғалімдеріне метапәндік білім берудің әдістемелік логикасы 

таныстырылып, білім, таңба, проблема, міндет, мәні-мағына, жағдаят, 

идеалдандыру, сызба жасау т.б. сияқты маңызды ұғымдар мен олардың 

мазмұндары түсіндірілді. Осылардың әрқайсысының оқушыларға метапәндік 

білім берудегі қызметі, маңызы және оны меңгертудің тиімді жолы дәріс және 

практикалық сабақ түрінде баяндалды. 

Метапәндік білім беру барысында оқушылардың ойлау қабілетін 

дамытуға, коммуникативтік қабілетін дамытуға, түрлі оқу әрекеттерін 

бірізділікпен және сабақтастықпен орындай алуға, түсінуге, рефлексивтік 

дағдыларын қалыптастыруға арнайы назар аударылатыны мұғалімдер үшін өте 

қызықты болды.  

Семинар барысында мектеп мұғалімдері өздерінің белгілі бір 

қиындықтарға кезігіп отыратыны туралы ашық ойларын айтып, метапәндік 

тұрғыдан оқытудың игілікті қырларын танығанын, осы жолмен оқушының 

ойлау әдістері мен деңгейін жаңа деңгейге көтеру мүмкіндіктері зор екенін 

атап көрсетті. 

Студенттер мен мектепте еңбек етіп жүрген мұғалімдердің барлығы дерлік 

қазіргі тәжірибеміздегі бөлшек-бөлшек оқытылып жүрген пәндердің оқушының 

тұтас ой-санасын, біртұтас дүниетану қабілетін қалыптастыруға, дамытуға 

әлеуеті жеткіліксіз екенін семинарды меңгерген соң түсінгенін айтып, ойларын 

ортаға салды. Күткен нәтиже де осы болатын, яғни білім берудегі метапәндік 

нәтижелер дегеніміз – теориялық ойлаудың қалыптасуы және әмбебап жан-

жақты оқу әрекеттерінің қалыптасуы. Метапәндік білім алу нәтижесінде жан-

жақты қырдан танылған білім нысанын оқушы өзін қоршаған әлем туралы 

білімнің жүйесінің бір бөлігі, осылайша үлкен жүйені де тану жолы табылады 

деп қабылдауы тиіс. 
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Мұғалімдердің жете түсінуге ұмтылған бір қыры ретінде «метапәндік 

білім берудің мақсаты – оқушыларды ойлаудың түрлі тәсілдеріне, 

коммуникацияның түрлеріне, оқу әрекетінің түрлеріне дағдыландыру» деген 

тезис болды. Осы мәселе төңірегінде пікір алмасуда мұғалімдердің  ойлаудың 

түрлері мен оларды қалыптастыру және дамыту жолдарын әлі де терең білуге 

ұмтылысы байқалды. Өйткені метапәндік білім беру үдерісінде оқушы өзінің 

танымдық қабілеттерінің ашылып, жетілдіріліп жатқанын түсінетіні анық. 

Сөйтіп мұғалім мен оқушының өзара қарым-қатынастары оқу-зерттеушілік 

жолында жақындай түседі. Оқушылардың алған білім ақпараттарының кең 

арнада қабылдануы, өз бетімен жаңа ақпараттың жаңа қырларын іздеп табуы, 

оқу тапсырмасының жаңа форматта орындатылу  – барлығы, түптеп келгенде, 

«пәнділіктің» жаңа типін танытатыны анық. Осындай жаңалықтарды мектеп 

мұғалімдері мен студенттердің қызығушылықпен қабылдауы, өз бетімен әрі 

қарай іздене түсуге серпін беруі  – семинар жүргізуіміздің көздеген мақсаты. 

Бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыдан оқытудың 

педагогикалық шарттары туралы қарастыра келе, метабілім, метатәсіл, 

метадағдылар бойынша бастауыш мектепте ғана емес, жоғары сыныптарға да 

арналған әдістеме керектігін анықтадық. Өйткені бастауышта 

қалыптастырылған сапалы білім алу дағдылары келесі білім алу сатыларында 

жалғасын тауып отыруы міндетті болуы тиіс деп санаймыз. 
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3 БАСТАУЫШ БІЛІМ БЕРУ ПӘНДЕРІН МЕТАПӘНДІК ТҰРҒЫДА 

ОҚЫТУДЫҢ ТӘЖІРИБЕЛІК-ЭКСПЕРИМЕНТ ЖҰМЫСЫ 

 

3.1 Зерттеу мәселесі бойынша анықтаушы тәжірибелік-эксперимент  

нәтижелері 

Эксперимент  белгілі бір мақсатты көздейтін және оны іске асыру 

жолындағы жүргізілетін ғылыми тәжірибе [70,с. 957].  

Эксперименттің екі түрі бар: зертханалық және табиғи. Біз жүргізген 

практикалық зерттеу табиғи экспериментке жатады, өйткені ол нақты шынайы 

жағдайларда бақылау және эксперименттік топтарды бөлу арқылы жүргізілді. 

Зерттеу жұмысымыздың ғылыми болжамына сәйкес бастауыш білім беру 

пәндерін метапәндік тұрғыдан оқыту арнайы әзірленген әдістеме, метапәндік 

тапсырмалар жүйесін қолдану аясында тиімді болмақ. 

Біздің экспримент жұмысымыздың мақсаты  зерттеу болжамының 

дұрыстығын тексеру, бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыдан 

оқытуға арналған әдістемені тәжірибеден өткізу. 

Зерттеу жұмысымыздың аясында қойылып отырған мақсат және 

ұсынылған болжамымыздың негізінде тәжірибелік-эксперимент жұмысының 

келесідей міндеттері құрылды (сурет 20): 
 

 
Сурет 20 – Тәжірибелік-эксперимент жұмысының міндеттері 

 

Тәжірибелік-эксперимент жұмысын ұйымдастыру кезінде біз келесі 

ережелерді басшылыққа алдық:  

 – тәжірибелік-эксперимент жұмысын бастауыш білім беру пәндерін 

метапәндік тұрғыда оқыту мақсатында әзірленген әдістемеге сәйкес бастауыш 

сыныпта табиғи жағдайда жүргізу; 

тәжірибелік-эксперимент жұмысының кезеңдерін анықтау;

тәжірибелік-эксперимент жұмысының нәтижелерін тексерудің
негізгі көрсеткіштерін анықтау;

бастауыш сынып оқушыларының метапәндік біліктерін анықтау;

бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыдан оқыту
әдістемесінің, метапәндік тапсырмалар жүйесінің бастауыш сынып
оқушыларының метапәндік біліктерінің деңгейін жоғарылатуға
мүмкіндік беретіндігі туралы болжамымыздың шынайылығын
анықтау.
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 – тәжірибелік-эксперимент жұмысын бастауыш сынып оқушыларының 

метапәндік нәтижелерін қалыптастыру мақсатында әзірленген әдістеменің, 

метапәндік тапсырмалар жүйесінің тиімділігін зерттеуге бағыттау;  

 –тәжірибелік-эксперимент жұмысын бекітілген оқушылар контингентіне 

жүргізу.  

Тәжірибелік-эксперимент жұмысы үш кезең (анықтаушы, 

қалыптастырушы және бақылау) бойынша Алматы қаласы Білім 

басқармасының «№76 жалпы білім беретін мектеп» коммуналдық мемлекеттік 

мекемесінде жүргізілді. Зерттеу субъектілері – 4 «А» (30 оқушы), 4 «Ә» (32 

оқушы), 4 «Б» (29 оқушы) және 4 «В» (31 оқушы) сынып оқушылары.  

Бақылау сыныбы мен тәжірибелік сыныпқа ыңғайлы болу үшін арнайы 

тәжірибелік кодтар белгіленді (кесте 12). 

 

Кесте 12 – Тәжірибелік-эксперимент жұмысына қатысқан топтардың 

тәжірибелік кодтары 

 
Сыныптар Тәжірибелік кодтары 

                                  Бақылау сыныбы 

Алматы қаласы Білім басқармасының «№76 жалпы білім беретін 

мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесі  

4 «Ә» сыныбы 

Бақ.с.1 

Алматы қаласы Білім басқармасының «№76 жалпы білім беретін 

мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесі  

4 «В» сыныбы 

Бақ.с.2 

                               Тәжірибелік сынып 

Алматы қаласы Білім басқармасының «№76 жалпы білім беретін 

мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесі  

4 «А» сыныбы 

Тәж.с.1 

Алматы қаласы Білім басқармасының «№76 жалпы білім беретін 

мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесі  

4 «Б» сыныбы 

Тәж.с.2 

 

Сонымен қатар, тәжірибелік-эксперимент жұмыс кезеңдерінің міндеттері, 

күтілетін нәтижелері анықталды. Ол 13-кестеде көрсетілген. 

 

Кесте 13 – Анықтаушы, қалыптастырушы және бақылау эксперименті 

кезеңдерінің міндеттері және күтілетін нәтижелері 

 
Тәжірибелік-эксперимент 

жұмысының кезеңдері 

Міндеттер Күтілетін нәтижелер 

1 2 3 

Анықтаушы кезең 1.Бақылау және 

тәжірибелік топтарды 

анықтау. 

2.Метапәндік нәтижелері 

деңгейін анықтаудың 

өлшемдерін,  

1.Бақылау және тәжірибелік 

топтар анықталды. 

2.Бастауыш сынып 

оқушыларының метапәндік 

нәтижелері деңгейін  

анықтаудың  өлшемдері,  
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13-кестенің  жалғасы 
 

1 2 3 

 көрсеткіштерін 

әзірлеу.3.Диагностика 

жұмысын жүргізу. 

 

 

 көрсеткіштері әзірленді. 

3.Бастауыш сынып 

оқушыларының метапәндік 

нәтижелерінің бастапқы деңгейі 

анықталды. 

Қалыптастырушы кезең Әзірленген әдістемені, 

метапәндік тапсырмалар 

жүйесін апробациялау.  

 

 

Метапәндік нәтижелердің 

қалыптасу деңгейінің 

жоғарылауы. 
 Бақылау кезеңі 1.Қорытынды бақылау. 

2.Бақылау тәжірибелік-

эксперимент жұмысы 

нәтижелерін талдау.  

3.Жинақтау 

4.Өзгеру және өзгермеу 

әлеуетін анықтау. 

 

Бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыда оқыту теориялық, 

практикалық құрамдас бөліктер ретінде анықталып, осыған сәйкес әдістемелер 

таңдалды. Бастауыш сынып оқушыларының метабіліктерін пәндік нәтижелері 

деңгейін анықтаудың компоненттері мен өлшемдері бойынша әдістемелерді 

топтастыру жүргізілді. Оны төмендегі 14-кестеден көруге болады.  

 

Кесте 14  – Бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыда оқыту негізінде 

оқушыларда метапәндік нәтижелері деңгейін анықтаудың компоненттері, 

өлшемдері мен көрсеткіштері, әдістемелер 
 

Компоненттері Өлшемдері Көрсеткіштері 

Мотивациялық

-мазмұндық 

 

Әлемді біртұтастықта 

қабылдау еріктігі 

 

 

-әлемді біртұтастықта қабылдауға 

қызығушылық танытуы; 

-ақпаратты бір таңбалау жүйесінен екіншісіне 

түрлендіруде абстаркциялық ойлауды қажет 

етуі; 

-ақпараттың бірнеше түрлерін қысқаша 

мазмұндау жайлы білімі. 

Танымдық Пәндік-когнитивтілік -метапәндік тұрғыда оқытуда мәтіннен айқын 

берілген ақпараттық фактілерді таба алуы; 

-мәтінді түсіндіру, мәтін мазмұны бойынша 

тұжырым жасай алуы; 

-метапәндік тұрғыда оқытуда мәтін негізіндегі 

ой-пікірлерді білдіре алу.  

Диагностикалы

қ-нәтижелік 

 

Рефлексивті-

бағалаушылық 

-мәтіннің негізгі ойын толық түсіну білігінің 

болуы; 

-логикалық қорытындыны жеңіл түрде жасау, 

салыстыру, өзара байланыс орнату, топтастыру 

іскерлігінің болуы; 

-пайымның дұрыстығын мәтінге сүйене отырып 

бағалау әрекетінің болуы. 
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Тәжірибелік-экспериментке қатысқан бастауыш сынып оқушыларының 

метапәндік нәтижелер деңгейін зерттеу үшін біз диагностиканың таңдаулы 

әдістерін қолдана отырып, зерттеулер жүргіздік.  

Әрбір кезеңнің соңында оқушылардың метапәндік нәтиже деңгейінің 

бастапқы және соңғы деңгейін анықтау жүзеге асырылды.  

Біздің ұсынып отырған болжамымызға және тәжірибелік-эксперимент 

жұмысының анықтаушы кезеңінің бірінші міндетіне сәйкес бақылау және 

тәжірибелік топтар анықталды. Бақылау және тәжірибелік топтарды таңдау 

кезінде оқушылардың өткен оқу жылы соңындағы оқу үлгерімі көрсеткіштерін 

негізге алдық. Сандық көрсеткіш топтардың оқу үлгерім деңгейі бір деңгейде 

екендігін көрсетеді. Топтағы оқушылар саны бірдей. Бақылау тобының орта 

баллы  Бақ.с.1 84,1, Бақ.с.2 83,2, тәжірибелік топтың орта баллы  Тәж.с.1  

84, Тәж.с.2  82,7.  

Оқу үлгерімін сандық талдау төмендегіні көрсетті (кесте 15): 

 

Кесте 15 - Бақылау және тәжірибелік сынып оқушыларының оқу үлгерімінің 

көрсеткіші  

 
Сыныптар Бақылау тобы  Эксперименталды топ 

 

Бақ.с.1 

 

 

100-90 балл  11 оқушы; 

89-80 балл  10 оқушы; 

79-70 балл  8 оқушы; 

69-60 балл  3 оқушы; 

59-50 балл  жоқ; 

49-0 балл  жоқ; 

 

Тәж.с.1  

 

 

 

 

100-90 балл  10 оқушы; 

89-80 балл  9 оқушы; 

79-70 балл  8 оқушы;  

69-60 балл 3 оқушы;  

59-50 балл  жоқ; 

49-0 балл  жоқ; 

Бақ.с.2 100-90 балл  10 оқушы; 

89-80 балл  9 оқушы; 

79-70 балл  8 оқушы; 

69-60 балл  4 оқушы; 

59-50 балл  жоқ; 

49-0 балл  жоқ; 

Тәж.с.2 100-90 балл  9 оқушы; 

89-80 балл  9 оқушы; 

79-70 балл  9 оқушы;  

69-60 балл 2 оқушы;  

59-50 балл  жоқ; 

49-0 балл  жоқ; 

 

Кестеде ұсынылған сандық мәліметтер төмендегі 21 - суретте ұсынылған. 
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Сурет  21  –  БТ және ЭТ оқушыларының оқу үлгерімінің көрсеткіші 

 

Бақылау және тәжірибелік сыныптардың нәтижелерін салыстыра отырып, 

үлгерім нәтижесіндегі алшақтықты көрмедік. Сонымен, тәжірибелік 

сыныптардың оқыту үдерісінде арнайы әзірленген бастауыш білім беру 

пәндерін метапәндік тұрғыда оқыту әдістемесі және метапәндік тапсырмалар 

үлгілері қолданылды. Бақылау сыныптары осы кезге дейінгі қолданылып 

келген әдістемемен оқыту үдерісін жалғастырды.  

Оқушылардың бойына қалыптасқан метапәндік нәтижелер көлемін 

анықтау үшін бақылау және сыныптарда анықтаушы эксперимент (2018-2019 

жылдар аралығы) ұйымдастырылды. 

Бақылау және тәжірибелік сыныптарда жүргізілген анықтаушы 

эксперимент нәтижесінде біз келесі деректерді алдық.  

1.Оқушыларға арналған сауалнама (авторлық әзірлеме) 

Сауалнаманың мақсаты  оқушыларда әлемді біртұтас қабылдау мотивін 

анықтау. Бірінші сұрақ арқылы оқушылардың жалпы сабаққа деген ынтасын 

анықтау. Екінші сұрақ бойынша оқушыларға ұсынылатын тапсырмалардың 

оқушылардың оны орындауға деген қызығушылығын айқындау. Үшінші 

сұрақтың негізгі – мақсаты метапәндік тұрғыда оқытуға көзқарасын білу. 

Cауалнамаға 122 оқушы қатысты.  

1. Сабаққа белсенді қатысып, мұғалімнің орындауға берген 

тапсырмаларын қызығушылық танытып орындайсың ба? 

Ия                             Жоқ 

2. Қазақ тілі сабағында математика, жаратылыстану пәндерінен ақпарат 

берілгенін қалайсың ба? 

Ия                            Жоқ 

3. ? Ақпаратты бір таңбалау жүйесінен екіншісіне түрлендіре аласың ба? 

Ия                            Жоқ                           Білмеймін 
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Сауалнаманың нәтижелері: 

1. «Сабаққа белсенді қатысасың, мұғалімнің берген тапсырмасын 

қызығушылықпен орындайсың ба?» деген сауалнаманың бірінші сұрағы 

бойынша бақылау сыныптарында  «Ия»  52, «Жоқ»  48 жауап берген. Ал 

тәжірибелік сынып нәтижесі мынадай: «Ия»  43, «Жоқ»  57. «Жоқ» деген 

жауапты берген оқушылар «Неліктен?» деген сұраққа «Кейбір тапсырмалардың 

орындалу жолын білмеймін», «Білмеймін», «Тапсырмалар орындауға қиын 

болған кезде сол қалпында қалдырамын», «Логикалық есептерді көп 

орындағым келеді. Бірақ математикада тек оқулықтағы тапсырманы 

орындаймыз. Мен тез жалығып кетемін», «Мен тапсырмаларды тез орындап 

тастаймын. Өйткені олар бірдей» секілді жауаптарды алдық. Мұндағы 

оқушылардың мұғалімнің ұсынған тапсырмаға деген қызығушылығының 

жоқтығына бірнеше факторлар әсер еткендігін байқаймыз. Олар: тапсырманы 

орындау жолын дұрыс түсінбеу, тапсырмалар бір типті болуында. Оқушының 

ойлануына мүмкіндік ашпайды. Осылар оқушының тапсырманы орындауға 

деген қызығушылығының төмендеп кетуіне себеп болады. 

2. «Қазақ тілі сабағында математика, жаратылыстану пәндерінен ақпарат 

берілгенін қалайсың ба?» деген сұраққа бақылау сыныптары «Ия»  61, 

«Жоқ»  39 жауап берсе, тәжірибелік сынып оқушылары «Ия»  53, «Жоқ» 

 47 жауап берген.   

3. «Ақпаратты бір таңбалау жүйесінен екіншісіне түрлендіре аласың ба?» 

деген сұраққа  бақылау сыныптары «Ия»  22, «Жоқ»  13, «Білмеймін»  

65. Ал тәжірибелік сыныптар «Ия»  34, «Жоқ»  9, «Білмеймін»  57.  

Оқушылардан алынған сауалнама нәтижесі 22, 23- суретте көрсетілген. 

 

 
 

Сурет 22    Бақылау сыныптарының сауалнама нәтижесі 
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         Сурет 23   Тәжірибе  сыныптарының сауалнама нәтижесі 

 

Алынған мәліметтерді талдаудан шығатын қорытынды: бақылау және 

тәжірибелік сыныптардағы оқушылардың сабаққа белсенділігі орташа, 

тапсырмаларды орындауға қызығушылығы орташа, бір пән аясында басқа 

пәннен меңгерген білімдерін қолдануға ынтасы төмен. Өйткені осы кезге дейін 

сынып тәжірибесінде мұндай жағдай 100 орын алмағандықтан, оқушылардың 

ол жөнінде түсініктері төмен деңгейде деп айта аламыз.  

Оқушылардың оқу іс-әрекетіне деген мотивациясы оқу үдерісін тиімді 

жүзеге асырудың қажетті шарты болып табылады, өйткені оқуға деген 

жағымсыз немесе енжарлық көзқарас оқушының сабақ үлгерімінің 

төмендеуінің себебі болуы мүмкін. Біздің жағдайымызда оқушылардың оқу іс-

әрекетіне деген жағымды мотивацияны метапәндік тапсырмалар жүйесі арқылы 

жүзеге асырамыз. Ол жайында қалыптастырушы эксперимент кезеңінде толық 

тоқталатын боламыз.  

Пәндерді метапәндік тұрғыда оқыту барысында оқушылардың ойлау 

қабілеттерінің деңгейі артады. Анықтаушы эксперимент кезеңінде 

оқушылардың ойлау қабілетінің даму деңгейін анықтау бойынша әдістеме 

жүргізілді.  

2.Оқушылардың ойлау қабілетінің даму деңгейін анықтау әдістемесі 

(А.З.Зак) 

Әдістеменің мақсаты  4-сынып оқушыларының логикалық ойлауының 

және интеллектуалдық қабілетінің даму деңгейін анықтап, оларды дамыту. Бұл 

әдістеме екі тапсырмадан тұрады. Біріншісі «Анаграммалар», ал екіншісі «22 

сұрақ» деп аталады. Оларды ретімен орындау нәтижесінде баланың 

абстракциялық ойлауының орын алуы, шешу жолын білмейтін мәселелерді 
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орындауға қабылдауы, теориялық интеллектінің бастапқы көрінісі 

зерттелінеді. 

1-ші тапсырма.“Анаграммалар” әдістемесі 

Мақсаты: Бастауыш сынып оқушыларының ойлау үдерісінің даму 

деңгейін анықтау және олардың интеллектуалдық қабілетін дамыту. 

Орындау ережесі: тапсырманы орындату алдында  балаларға анаграмма не 

екенін түсіндіру қажет. Анаграмма дегеніміз – сөздегі әріптердең орны 

ауыстырылған, мағынасыз әріптер жиынтығы. Тапсырманы шешу үшін, 

әріптердің орнын ауыстыру арқылы таныс сөздерді құрайсыздар. Жауапты 

тапсырма парағына жазып отыру керек. Мысалы: анаграммада “ЕҮЛТС” 

әріптері берілген. Олардың орнын ауыстыру арқылы “үстел” деген сөзді 

құрайды. Келесі анаграммаларды шешу арқылы берілген сөздерді табады. 

Тапсырмаларды орындау барысында қосымша түсіндірудің ешқандай 

қажеттілігі болмайды. 

Дұрыс жауаптары: 

1. СЕПЕ ЕСЕП 

2. ДӘМЕІ ӘДЕМІ 

3. РАМНА АРМАН 

4. АЖДҒАЙА ЖАҒДАЙ 

5. РОНЫДҚЫ  ОРЫНДЫҚ 

6. ИҒАМРТА  ҒИМАРАТ 

7. АБЫТРЛҚЫ БАТЫРЛЫҚ 

8. ЕШЕШДНКІ ШЕШЕНДІК 

9. АТСПРЫАМ ТАПСЫРМА 

«Анаграммалар» әдістемесі бойынша төмендегідей нәтиже алдық. Нәтиже 

төмендегі көрсеткіштермен бағаланды.  

1-деңгей  ойлау деңгейі төмен 

2-деңгей  формальді ойлау. Оқушылар тапсырмаларды орындау кезінде 

сөздердің мағыналарының ұқсастығы немесе сөздердің орналасу заңдылығына 

емес, сөздерде бірдей әріптердің болуына назар аударады. 

3-деңгей  мазмұнды ойлау. Оқушылар тапсырманы дұрыс орындайды, 

яғни кейбір сөздерде әріптер орны ретке келтірілді, ал басқаларында буындар 

орны өзгерді.  

 

Кесте 16 – Анаграмма әдістемесінің нәтижесі  

 
Орындау деңгейі Оқушы саны  көрсеткіш 

Бақ.с.1 Бақ.с.2 Тәж.с.1 Тәж.с.2 
1деңгей  13 11 12 13 40+35 40+45 

2 деңгей  15 14 12 11 47+45 40+38 

3 деңгей  4 6 6 6 13+20 20+17 

 

Жоғарыда берілген нәтиже диаграмма түрінде төменде ұсынылды (сурет 

24). 
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Сурет 24 Бақылау сыныбы оқушыларының «Анаграмма әдістемесі» 

арқылы алынған нәтижелері 

 

Кестеден көріп отырғанымыздай, Бақ.с.1 оқушыларының ойлау деңгейлері 

анықталды. Мазмұнды ойлау оқушылардың 13, формальді ойлау 

оқушылардың 47, ойлау деңгейі төмен көрсеткіш оқушылардың 40 тиесілі. 

Бақ.с.2-да мазмұнды ойлау оқушылардың 20, формальді ойлау оқушылардың 

45, ойлау деңгейі төмен көрсеткіш оқушылардың 35 құрады (сурет 25). 
 

 
 

Сурет 25  Тәжірибелік сынып оқушыларының «Анаграмма әдістемесі» 

арқылы алынған нәтижелері 
 

Сол секілді Тәж.с.1 20-ының  мазмұнды ойлауы жақсы дамыған. Ал 40-

ы формальді ойлау деңгейін көрсетті. Ойлау деңгейі төмен көрсеткішін 

оқушылардың 40 -ы құрады. Тәж.с.2 оқушылары 17-ының мазмұнды 

ойлауы жақсы дамыған. Ал 38 формальді ойлауға деңгейін көрсетті. Ойлау 

деңгейі төмен көрсеткішін оқушылардың 45-ы құрады.  

3) А.З.Зактың “22 сұрақ” әдістемесі 

Мақсаты: бастауыш сынып оқушыларының логикалық ойлауының даму 

деңгейін анықтау және дамыту. 
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Балардың интеллектуалдық қабілетіне  диагностика жасау үшін А.3.3актың 

“22 есеп” әдістемесі қолданылды. 

Орындау ережесі: оқушыларға 22 сұрақ жазылған қима қағаздар 

таратылып берілді. Тапсырманы орындату үшін мұғалім әдістемемен жұмыс 

жасау тәртібін түсіндіреді. 

«Балалар, қима қағазға жазылған тапсырма бірнеше есептен тұрады. Осы 

есептерді оқып алып, жақсылап ойланыңыздар. Олардың әрқайсысының өзіне 

тән ерекшеліктері бар, сондықтан шешу шарттарының айырмашылықтарына 

назар аударыңыздар. 

1-4-сұрақтар өте қарапайым, оларды шешу үшін есептерді жақсылап оқып, 

мағынасын түсініп, ойланып, оның жауабына тек бір адамның ғана атын 

жазуларыңыз керек. 

5-10-сұрақтарда бір түрлі, мағынасыз әріптер тіркесі, жасанды сөздер 

қолданылған. Олар 5-6-сұрақтарда көңілді, шапшаң, күшті деген сөздердің 

мағынасын білдіреді. Бұл есептерді шешу үшін, ойда қолданылған жасанды 

сөздердерді кәдімгі, мағынасы түсінікті сөздермен ауыстыру керек. Есептерді 

шешкенде “ойда” мағынасыз сөздерден кәдімгі сөздер құруға болады. Тек 7-10-

сұрақтарда ауыстыратын сөздің орнына адам есімдерін жауап ретінде жазу 

керек. 

11-12-сұрақтарда жануарлар туралы мағлұматтар ертегі сияқты, ақиқатқа 

сай емес нәрселер келтірілген. Бұл есептерді шешкенде, жануарлар туралы есеп 

шартындағы мағлұматтарды және өмір тәжірибесін алған білімді пайдалану 

керек, алайда есептің шартын ұмытпау қажет. 

13-16-сұрақтарда берілгендерді талдау нәтижесінде бір есімді жазу керек. 

Бұрынғыларға қарағанда қиындатылған 17-18-сұрақтардың жауабына бір 

немесе екі адамның есімін жазуға болады, ал 21-22-сұрақтарда — олардың бірі 

қайталанса да, міндетті түрде үш адамның есімін жазып, аталған адамның 

басқалармен қарым-қатынасын көрсетіп беру керек». 

Жабдықтау: 22 сұрақ жазылған парақ әр зерттелінушінің қолына беріледі. 

Мұғалімге ескерту: сұрақтар қиындықтарына байланысты үш топқа 

бөлінеді: 

1. 1-ден 18-ге дейінгі сұрақтарда 1 сұраққа жауап беріледі; 

2. 19-20 нөмерлі сұрақтарда  2 сұраққа жауап беріледі; 

3. 21, 22 нөмерлі сұрақтарда 3 сұраққа жауап беріледі. 

Тапсырма шарттарында тек қажетті ақпарат ғана емес, тіптен артық 

мағлұматтар, жасанды сөздер, әр түрлі атаулар, есте қалатын қарым-

қатынастарының түрлері берілген. Сонымен қатар көрші сұрақтар бір-біріне 

ұқсамайды. 

«22 сұрақ» әдістемесі бойынша бағалау шкаласы төмендегідей:  

1.Оқу тапсырмасын түсіну білігінің даму деңгейі 

Дұрыс жауап берілді (11 сұрақ және одан жоғары)  жоғары деңгей. 

                                   (5 пен 10 сұрақ аралығы)  орта деңгей. 

                                   (5-тен төмен)  төмен деңгей. 

2.Өз әрекетін жоспарлау білігінің даму деңгейі 
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22 cұраққа да дұрыс жауап берілді  жоғары деңгей 

Соңғы 18-22-сұрақтарда дұрыс жауап берілмеген  орта деңгей 

10 сұрақтан кем сұраққа дұрыс жауап берілді  төмен деңгей 

1 және 2 сұраққа ғана дұрыс жауап берілді  бала ең төменгі дәрежеде 

ақылмен әрекет ете алады. 

Тек 1 cұраққа ғана дұрыс жауап берілді  оқушы өз әрекетін жоспарлауға 

қиналады. 

3.Тапсырманың шартын талдау білігінің даму деңгейі 

16 сұрақ  және одан көбі, оның ішінде 5 және 16 сұраққа дұрыс жауап 

берілген  жоғары деңгей 

5 және 16 сұраққа жартылай  жауап берілген  орта деңгей 

5 және 16 сұраққа жауап берілмеген  дамудың төменгі деңгейі, оқушы 

тапсырма шартының жалпы құрылымын, оның логикалық байланысын 

айқындай алмайды. 

«22 сұрақ» әдістемесі бойынша алынған сұрақтар нәтижесі бойынша 

оқушылардың оқу тапсырмасын түсіну білігінің даму деңгейі анықталды. Яғни 

Бақ.с.1 оқушыларының 0  оқу тапсырмасын түсіну бойынша жоғары деңгейді 

көрсетсе, 30 орта деңгейде екендігін көрсетті. Ал 70 төмен деңгей. Бақ.с.2 

оқушыларының 2 оқу тапсырмасын түсіну бойынша жоғары деңгейді 

көрсетсе, 27 орта деңгейде екендігін көрсетті. Ал 71 төмен деңгей. 

Тәж.с.1 оқушыларының 0 оқу тапсырмасын түсіну бойынша жоғары 

деңгейді көрсетсе, 50 орта деңгейде екендігін көрсетті. Ал 50 төмен деңгей. 

Тәж.с.2 оқушыларының 1 оқу тапсырмасын түсіну бойынш жоғары деңгейді 

көрсетсе, 53 орта деңгейде екендігін көрсетті. Ал 46 төмен деңгей (сурет 

26). 
 

     
 

Сурет 26 – Бақылау сыныптары және тәжірибелік сынып оқушыларының 

оқу тапсырмасын түсіну деңгейінің даму деңгейі 
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Өз әрекетін жоспарлау білігінің даму деңгейі бойынша Бақ.с.1 ешқандай 

оқушы 22 cұраққа толық дұрыс жауап бермеген. Барлық 17 cұраққа жауап 

беріп, тек 18-22 сұраққа жауап бермеген оқушы жоқ. Не болмаса жалпы 22 

сұрақ ішінде жалпы санағанда 13 cұраққа жауап бергені  10 оқушы, 14 cұраққа 

жауап бергені 2 оқушы бар. Яғни 12 оқушы  өз әрекетін жоспарлау білігінің 

даму деңгейі бойынша орта деңгейді құрайды. 10 сұрақтан кем немесе толық 

жауап берген оқушылар саны – 18. 1 және 2 сұраққа ғана дұрыс жауап берген 

оқушы жоқ. Тек 1 cұраққа ғана дұрыс жауап берген оқушы да жоқ.  

Бақ.с.2 ешқандай оқушы 22 cұраққа толық дұрыс жауап бермеген. Барлық 

17 cұраққа жауап беріп, тек 18-22 сұраққа жауап бермеген оқушы жоқ. Не 

болмаса жалпы 22 сұрақ ішінде жалпы санағанда, 13 cұраққа жауап бергені  12 

оқушы, 14 cұраққа жауап бергені 3 оқушы.  Яғни 12 оқушы  өз әрекетін 

жоспарлау білігінің даму деңгейі бойынша орта деңгейді құрайды. 10 сұрақтан 

кем немесе толық жауап берген оқушылар саны – 16. 1 және 2 сұраққа ғана 

дұрыс жауап берген оқушы жоқ. Тек 1 cұраққа ғана дұрыс жауап берген оқушы 

жоқ (сурет 27).  

 

 
 

Сурет 27 – Бақ.с.1 және Бақ.с.2 оқушыларының өз әрекетін жоспарлау 

білігінің даму деңгейі 

 

Тәж.с.1 бақылау сыныптары секілді ешқандай оқушы 22 cұраққа толық 

дұрыс жауап бермеген. Барлық 17 cұраққа жауап беріп, тек 18-22 сұраққа жауап 

бермеген оқушы жоқ. Не болмаса, жалпы 22 сұрақ ішінде жалпы санағанда 12 

cұраққа жауап бергені  14 оқушы, 15 cұраққа жауап бергені 1 оқушы бар.  Яғни 

15 оқушы  өз әрекетін жоспарлау білігінің даму деңгейі бойынша орта деңгейді 

құрайды. 10 сұрақтан кем немесе толық жауап берген оқушылар саны – 15. Бұл 

дегеніміз төменгі деңгейді сыныптағы оқушылардың тең жартысы құрайды. 1 

және 2 сұраққа ғана дұрыс жауап берген оқушы жоқ. Тек 1 cұраққа ғана дұрыс 

жауап берген оқушы жоқ. 
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Тәж.с.2 ешқандай оқушы 22 cұраққа толық дұрыс жауап бермеген. Барлық 

17 cұраққа жауап беріп, тек 18-22 сұраққа жауап бермеген оқушы жоқ. Не 

болмаса жалпы 22 сұрақ ішінде жалпы санағанда 12 cұраққа жауап бергені  14 

оқушы, 15 cұраққа жауап бергені 1 оқушы бар.  Яғни 14 оқушы  өз әрекетін 

жоспарлау білігінің даму деңгейі бойынша орта деңгейді құрайды. 10 сұрақтан 

кем немесе толық жауап берген оқушылар саны – 15. Бұл дегеніміз төменгі 

деңгейді сыныптағы оқушылардың тең жартысы құрайды. 1 және 2 сұраққа 

ғана дұрыс жауап берген оқушы жоқ. Сұраққа дұрыс жауап берген оқушы – 0. 

(сурет 28). 

 

 
 

Сурет 28 – Тәж.с.1 және Тәж.с.2 оқушыларының өз әрекетін жоспарлау 

білігінің даму деңгейі 

 

Диаграммада көрсетілгендей, оқушылардың метапәндік нәтижелер деңгейі 

артуы үшін бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыда оқытуды қажет 

етеді. Анықтаушы кезеңде жүргізілген зерттеу жұмыстарының нәтижелері 

бойынша мазмұндық, ұйымдастырушылық, диагноcтикалық-нәтижелік 

компоненттер бойынша қалыптастырушы эксперименттік жұмыстардың 

жүргізілуін қажет етеді. Бұл жұмыстар 3.2 бөлімінде толық сипатталады. 

3)Кешендік диагностикалау (В.В.Богданова, Н.А.Разагатова, 

О.А.Ушакова) жұмысы.  

Әдістеменің мақсаты  оқушылардың метапәндік нәтижелерін бағалау. 

В.В.Богданова, Н.А.Разагатова, О.А.Ушакованың 4-сыныпқа арналған кешенді 

диагностикалық жұмысының негізінде түрлендіріліп және икемделіп әзірленген 

кешенді диагностикалық жұмыс ұсынылды.  

Диагностикалық жұмыстың бірінші бағытында оқушылардың ақпаратпен 

жұмыс жасау деңгейін анықтау көзделді. Ақпаратпен жұмыс жасау деңгейін 

анықтауға берілген тапсырмалар танымдық мәтін негізінде әзірленді. 

Диагностикалық жұмыс оқушылардың жас ерекшелік физиологиясын есепке 

ала отырып, ақпараттық мәтін негізінде 9 тапсырмадан тұрады (кесте 17). 



119 
 

Кесте 17 –  В.В.Богданова, Н.А.Разагатова, О.А.Ушакова бойынша кешендік 

диагностикалау тапсырмаларды  бағалау кестесі 

 
Тапсырма 

түрі 

Бақыланатын 

оқу әрекеті 

Балл 

 

ҚЖ (қысқа жауап) Оқу-практикалық міндетті шешу барысында кестені қолдану 1 

ДЖ (дұрыс жауап) Ақпаратты бір таңбалау жүйесінен екіншісіне (кесте) 

ауыстыру 

1 

ТЖ (толық жауап) Ұқсастық және айырмашылығы бар тұстарын анықтау, 

салыстыруды жүзеге асыру 

1 

ТЖ Бастыны анықтап, жіктеу 1 

ҚЖ Ұғымдарға анықтама беру 1 

ДЖ Мәтіннен айқын түрде берілген ақпаратты, фактілерді табу 1 

ҚЖ Мәтінді түсіндіру (мәтін мазмұны бойынша тұжырым жасау) 1 

ДЖ Айқын берілген мәтіннен нақты мәліметтер, фактілерді табу 1 

ТЖ Мәтін негізінде ой-пікірін білдіру 1 

 

Кесте 18 –  В.В. Богданова, Н.А. Разагатова, О.А. Ушакова бойынша кешендік 

диагностикалау тапсырмаларының нәтижесі 

 
Өлшем Әдістеме Деңгей Оқушылардың метапәндік 

нәтижелерінің деңгейі  

Бақ.с.1 Бақ.с.2 Тәж.с.1 Тәж.с.2 

Когнитивтілік Оқушылардың 

метапәндік нәтижелерін 

анықтау тапсырмалары 

Жоғары 

9-7 балл 
12 22 17 11 

Орта 

6-4 балл 
23 21 36 25 

Төмен 

3-0 балл 
65 57 47 

 

64 

 

 

Жоғарыдағы кестеден көріп отырғанымыздай, оқушылардың метапәндік 

нәтижелерінің деңгейі: Бақ.с.1 оқушыларының 12-ы жоғары деңгейді 

құрайды. Ал оқушылардың 23 -ы орта деңгей, 65 -ы төменгі деңгей. Бақ.с.2 

оқушыларының 22-ы жоғары деңгейді құрайды. Ал оқушылардың 21  -ы 

орта деңгей, 57 -ы төменгі деңгей. Ал Тәж.с.1 оқушыларының 17-ы жоғары, 

36-ы орта, 47-ы төменгі деңгейлерді құрайды. Тәж.с.2 оқушыларының 11-

ы жоғары, 25-ы орта, 64-ы төменгі деңгейлерді көрсетті. Бақылау және 

тәжірибелік сынып оқушылары тапсырманың 50 -ын орындай алмады. Атап 

өтсек, осы деңгейдегі оқушылар бастыны анықтау, оны жіктеу, ақпаратты бір 

таңбалау жүйесінен екіншісіне ауыстыру, мәтін мазмұны бойынша тұжырым 

жасау секілді тапсырмаларды мүлде орындай алмады (сурет 29). 
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Сурет 29  В.В.Богданова, Н.А.Разагатова, О.А.Ушакова бойынша бақылау 

және тәжірибелік сынып оқушыларының кешендік диагностикалау 

тапсырмаларының нәтижесі 

 

4) Оқушылардың метапәндік нәтижелерін анықтау тапсырмалары 

(Авторлық әзірлеме) 

Тапсырмалардың мақсаты  оқушылардың бастауыш білім беру пәні 

аясында игерген метапәндік нәтижелерінің деңгейін анықтау. Оқушылардың 

ұсынылып отырған әр тапсырма бойынша анықталатын метапәндік 

нәтижелерінің тізімі төмендегі 16-кестеде көрсетілген. Сонымен бірге кестеде 

әр тапсырманы бағалау шкаласы бар (кесте 19). 

 

Кесте 19 – Тапсырмалар бойынша анықталатын метапәндік нәтижелер тізімі 

және оны бойынша бағалау шкаласы 

 
Жоспарланған метапәндік нәтижелер Метапәндік 

тапсырма нөмірі 

Балл 

саны 

1 2 3 

Барлық тапсырма саны – 11 

Макс.балл – 11 балл 

Тапсырманы орындауға берілетін уақыт – 90 минут  

Үзіліс уақыты – 20 минут 

Мәтіндегі негізгі ойды толық түсіну             1      1 

Мәтіннен анық түрде берілген ақпаратты табу 2 1 

Пайымның дұрыстығын мәтінге сүйене отырып бағалау  3 1 

Мәтінге бағдарлана отырып, сөздің мағынасын түсіндіру 4 1 

Логикалық қорытындыны жеңіл түрде жасау, салыстыру, 

өзара байланыс орнату, топқа жатқызу, топтастыру; Түрлі 

формадағы (мәтін, сурет, сызба, кескін) ақпаратты түсіну, 

оны бір формадан екінші формаға ауыстыруды жүзеге асыру  

5 1 
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19-кестенің  жалғасы 

 
1 2 3 

Әрекетті ретке келтіру 6 1 

Мәтіннен анық емес түрде берілген ақпаратты табу. 

Маңызды ақпаратты белгілеу. Жазуды тексеру, мәтінмен 

тексеру, түзетулер енгізу 

7 1 

Мәтінді айтып беру барысында бірізділікті орнату. Мәтін 

жоспарын құрастыру. 

8 1 

Пәндік білімді, логикалық қорытындыны қолдана отырып, 

бақылау мен түзетуді жүзеге асыру. 

9 1 

Адамның (мәтін кейіпкері) тұлғалық сапаларына сипаттама 

беру, мысалдар келтіру. 

10 1 

Өз ойын жеткізу, өз ойын тұжырымдай білу, кішігірім 

мәтіндер жазу. 

11 1 

 

Алынған диагностикалық жұмыс нәтижесінде бақылау және тәжірибелік 

сынып оқушыларының метапәндік нәтижелерінің деңгейі арасында 

айтарлықтай үлкен алшақтық жоқ. Нәтижелерді төмендегі 20-кестеден көруге 

болады. 

 

Кесте 20 – Оқушылардың анықталатын метапәндік нәтижелерінің деңгейі  

 
Әдістеме Деңгей Оқушылардың метапәндік 

нәтижелерінің деңгейі  

Бақ.с.1 Бақ.с.2 Тәж.с.1 Тәж.с.2 

Оқушылардың метапәндік нәтижелерін 

анықтау тапсырмалары 

Жоғары 

11-8 балл 
25 17 23 24 

Орта 

7-4 балл 
25 23 18 22 

Төмен 

3-0 балл 
50 64 59 54 

 

Оқушылардың метапәндік нәтижелерінің деңгейін анықтау үшін 

әзірленген тапсырмалар негізінде тәжірибелік топ студенттері бақылау тобынан 

нәтижелері бір бірінен айтарлықтай ерекшеленбейді. Сөзімізге дәлел – олардың 

бақылау қағаздары. Алынған нәтижелерге толығырақ тоқталғымыз келеді. 

Тапсырмалар ішінде 5 тапсырма жоғары деңгейдегі тапсырма болып саналады. 

Олар: 1,5,7,8 және 11 тапсырма. Бақ.с.1 оқушыларының 25-ы жоғары, 25-ы 

орта, ал қалған оқушының 50-ы төмен деңгейлердегі тапсырмаларды 

орындаған. Бақ.с.2 оқушыларының 17-ы жоғары, 23-ы орта, ал қалған 64-

ы төмен деңгейлердегі тапсырмаларды орындаған. Тәж.с.1 оқушыларының 

23-ы жоғары,  18-ы орта, ал қалған оқушының 59-ы төмен деңгейлердегі 

тапсырмаларды орындаған. Тәж.с.2 оқушыларының 24-ы жоғары, 22-ы 

орта, ал қалған 54-ы төмен деңгейлердегі тапсырмаларды орындаған (сурет 

30 ) [140].  
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Сурет 30  Бақылау және тәжірибелік сынып оқушыларының анықталатын 

метапәндік нәтижелерінің  деңгейі 

 

Бұл нәтижелерден біз оқушылардың мәтіннің негізгі ойын толық түсінуі; 

мәтіннің мазмұны бойынша логикалық қорытынды жасау; ақпаратты бір 

формадан екіншісіне ауыстыру; анық емес түрде берілген ақпаратты табу, оның 

ішінен маңыздысын белгілеу; мәтін мазмұны бойынша жоспар құру; өз ойын 

тұжырымдау, кішігірім мәтіндер жазу оқушыларға өкінішке орай қиындық 

келтіретіндігін анықтадық. Жоғарыдағы сурет соның айқын дәлелі болып отыр. 

Бұл қорытындылар мақсатты жұмыстарды жүргізу міндеттерін туындатты. 

Бастауыш сынып оқушыларының метапәндік нәтижелерін қалыптастыруға 

бағытталған тапсырмалар жүйесін дайындау, бастауыш білім беру пәндерін 

метапәндік тұрғыда оқыту әдістемесін әзірлеуде метапәндік тұрғыда оқытуға 

қатысты еңбектерге жасалған талдаулар басшылыққа алынды.  

Бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыда оқытудың әдістемесі 

зерттеу жұмысымыздың 3.2 тармақшасында қарастырылатын болады.  

 

3.2 Бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыда оқытудың 

әдістемесі 

Жұмысымыздың 3.1 тармақшасында метапәндік тұрғыда оқытудың 

қажеттілігі айқындалды.  

Бастауыш білім берудің жалпыға міндетті стандартында «Бүгінгі күні 

бастауыш білім берудің басты мақсаты  баланы жеке тұлға ретінде 

қалыптастыру, оның жеке қабілеттерін, оқу ісіндегі оң мотивациясы мен 

іскерлігін: негізгі мектептің білім беру бағдарламаларын кейіннен меңгеру үшін 

оқудың, жазудың, есептеудің, тілдік қатынастың, шығармашылық тұрғыдан 

өзін-өзі көрсетудің, мінез-құлық мәдениетінің берік дағдыларын дамыту» [2; 3] 
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 деп көрсетілген . Сонымен қатар, өркениетті елдермен деңгейлес дамуымызға 

мүмкіндік беретін жаңа білім беру жүйесін қалыптастыру болып табылады. 

Осыған орай, бүгінгі таңда еліміздің білім беру жүйесінде оқыту үдерісін 

тың жаңалықтарға негізделген жаңа оқыту мазмұнымен қамтамасыз ету міндеті 

тұр. Сондықтан да терең білімді, өзгермелі жағдайға тез бейімделгіш, саналы 

әрекет ете алатын, бәсекелестік жағдайда өресі биік, азаматтық-тұлғалық бет 

бейнесі қалыптасқан, рухани жан дүниесі бай, кең ауқымды дағдылары 

қалыптасқан, шығармашылық ойлай алатын, әлемді біртұтас бейнеде көре 

алатын, метапәндік нәтижелері қалыптасқан тұлға тәрбиелеу білім беру 

жүйесінің басты мақсаттарының біріне айналып отыр.  

Бұл мақсат  бүгінгі қоғамның қарқынды  түрде өзгеруінен туындап отыр. 

Өйткені баланың ересек өмірінде оған қандай білім пайдалы болатынын алдын 

ала нақты болжап білу мүмкін емес. Метапәнділік оқушының жоғарыда атап 

өткеніміздей, теориялық ойлауын, ақпаратты қайта өңдеу дағдыларын игеруге, 

оның сыни тұрғыда ойлауын, шығармашылық ойлауын, реттеушілік біліктерін 

дамытудың бірден бір жолы деп санаймыз. 

Сонымен бірге, оқушының тұлғалық, танымдық, жалпымәдени және өзін-

өзі дамуын сабақтастықта жүзеге асыруға мүмкіндік береді.  

Кез келген оқулықтың құрылымдық бірлігі тапсырма болып табылады. 

«Тапсырма» ұғымының білімнің түрлі саласында анықтамасы бар. Кең 

мағынада тапсырма дегеніміз  орындауды талап ететін нұсқау мағынасын 

береді [90,б. 437].  

Біз зерттеу жұмысымыздың барысында айтып өткеніміздей, әмбебап оқу 

әрекеттері – метапәндік нәтижені қалыптастырудың жолы. Оқыту үдерісінде 

осы аталып өткен әмбебап оқу әрекеттерін жүзеге асыру арқылы оқушылардың 

метапәндік нәтижелері қалыптасады.  

Оқушылардың метапәндік нәтижелерінің деңгейін кешенді жұмыстар және 

кіріктірілген жұмыстар арқылы бір сөзбен айтар болсақ, оқушылардың 

метапәндік нәтижелерін қалыптастыруға бағытталған тапсырмалар арқылы 

айқындаймыз. Кіріктірілген жұмыстар арнайы ақпараттық мәтіннің негізінде 

әзірленеді. 

Тапсырмалар арқылы оқушылар әмбебап оқу әрекеттерін орындайды. 

Төменде әмбебап оқу әрекеттеріне сәйкес құрастыруға болатын тапсырма 

үлгілерін ұсынып отырмыз. Осы арқылы бастауыш сынып мұғалімдері 

оқушыларының әмбебап оқу әрекеттерін ұйымдастыра отырып, метапәндік 

нәтижелерін қалыптастыра алады. Әр пәннің өзіндік ерекшелігін ескере 

отырып, ондағы ұсынылып отырған оқу мазмұнына сәйкес әмбебап оқу 

әрекеттері толықтырылып отырады (кесте 21) [164]. 
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Кесте  21– Әмбебап оқу әрекеттері бойынша тапсырмалар тізімі 

 
ӘОӘ Үлгілік оқу міндеттері Сабақта ұйымдастыруға болатын тапсырмалар 

1 2 3 

Танымдық - Салыстыру, бағалау 

- Эмпирикалық зерттеуді жүргізу 

- Теориялық зерттеуді жүргізу 

- Мағыналық оқу 

 Оқулықпен жұмыс; 

 Мәселелік есептер; 

 Мәтін түрінде берілген есептерді шығару; 

 Көп ақпарат ішінен қажеттіні бөліп алу; 

 Ақпараттың жетіспеуі (қандай ақпараттың жоқтығын анықтау, оны 

табу) 

 Ақпаратты өңдеу кезінде сызбалау құралдарын пайдалану; 

 Модельдеуді жүзеге асыру; 

 Сызбаны, диаграмманы құрастыру; 

 Гипотезаны ұсыну; 

 Қандай да пікірді дәлелдеуге арналған тапсырма; 

 Белгілер арқылы қандай да бір пікірді оқу немесе қандай да бір пікірді 

белгілер арқылы жазу; 

Реттеушілік - Жоспарлау 

- Рефлексиялау 
 Оқу міндетін анықтау 

 Мәтін түрінде берілген есептерді шығару; 

 - Ситуацияда бағдарлану 

- Болжам жасау 

- Мақсатты тұжырымдау 

- Бағалау  

- Шешім қабылдау 

- Өзін өзі бақылау 

- Түзету 

 Қасақана қате жіберу, қателікті іздестіру; 

 Өзіндік бақылау, өзара бақылау; 

 Нәтижені бағалау; 

 Оқулықпен жұмыс, ақпаратты табу, сұрақтарға жауап беру. 

Коммуникативтік - Серіктесінің позициясын ескеру 

- Ынтымақтастықты ұйымдастыру және 

жүзеге асыру 

- Рөлдік ойын 

- Топтық ойындар 

 Жұптық және топтық жұмыс; 

 Оқу материалы бойынша сұрақтар қою және оған жауап беру; 

 Парталас көршіңе тапсырма құрастырып, ұсыну; 

 Сыныптасының жұмысына пікір қалдыру; 

 Есептерді шешу кезеңдерін негіздеу. 
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21 – кестенің  жалғасы 

 
1 2 3 

 - Коммуникативтік дағдылар тренингі 

- Ақпаратты беру және пәндік мазмұнның 

көрініс табуы 

 

Тұлғалық 

 

 

 

 

 

- Мен тұжырымдамасын дамыту 

- Мағына құру 

- Мотивация 

- Адамгершілік-этикалық бағалау 

 Тек фактілерге сүйене отырып, тапсырманың орындалу жолын 

негіздеу; 

 шығармашылық тапсырма; 

 жобаларға қатысу; 

 сабақты қорытындылау (оқушылар өздерінің сабаққа деген қатынасын 

тек фактілерге сүйене отырып айтуы керек); 

 Талқылау. 
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Бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыда оқытудың, алған білімді 

рефлексиялаудың жолы – метапәндік тапсырмалар. Төменде біз метапәндік 

тапсырмаларды құрастырудың, оны оқыту үдерісінде қолдануды дұрыс 

ұйымдастырудың әдістемесін ұсынамыз.  

Белгілі бір тақырып төңірегінде метапәндік тапсырмаларды құрастыру 

үшін ең алдымен әмбебап оқу әрекетін анықтау қажет. Содан соң кестедегі 

үлгілік оқу міндетіне сәйкес келетін тапсырманың түрін таңдау керек.  

Мысалы: белгілі бір мәтін аясында «көп ақпарат ішінен қажеттіні бөліп ал» 

сипатындағы тапсырманы құрастыруға болады. Бұл тапсырманы да мұғалім оқу 

мақсатына сәйкес түрлендіре алады. Бір мәтін аясында бірнеше оқу әрекеттерін 

жүзеге асыруға болады. Үлгі төменде көрсетілген. 

1.Мәтінді түсініп оқы. 

Стадион – спорттық жарыстарды өткізуге арналған спорт құрылысы. 

Әдетте, стадионда үлкен алаң болады. Ол алаңның айналасында жүгіруден 

және әр алуан спорттық сайыстар өткізу үшін жарыс жолы орналасқан. Жарыс 

жолының ортасында футбол алаңы бар. Бұл жерде найза, диск, балға 

лақтырудан сайыстар өткізілуі мүмкін. Көрермендер үшін алаңды айнала 

сатылап орындықтар қойылады. 

Ең алғашқы стадион Олимпиадалық ойындарды өткізу үшін Ежелгі 

Грецияда жасалған. Бұл стадион Олимпии қаласында орналасқан. Оның жарыс 

алаңының ұзындығы бір бағытқа шамамен жүз тоқсан екі метрді 

құрады.Ұзындық өлшемі қайдан пайда болды? Аңыздарға сүйенсек, жарыс 

алаңын Олимпиида Грецияның аты аңызға айналған батыры Геракл өлшеген. 

Ол осы жарыс алаңын жүріп өткен. Сондағы арақашықтық оның табанының 

ұзындығына тең алты жүзді құраған. «Стадия» сөзінен «стадион» сөзі пайда 

болған.  

Бүгінгі күні стадиондар барлық қалаларда бар. Алматы қаласының басты 

спорттық алаңы «Орталық стадион»  республикамыздағы ең ірі кешендердің 

бірі. Ол 1958 жылы тамыз айында іске қосылды. Оның көлемі -22 гектар. Оған 

23 804 көрермен сияды. Стадионда футбол, жеңіл атлетика, шапшаң жүгіру, 

коньки тебу, көгалдағы және доппен ойнайтын хоккей, волейбол, бокс және т.б. 

спорттың барлық түрлері бойынша халықаралық жарыстар өткізілген. 

«Астана Арена» стадионы Қазақстанның бас қаласы Астана қаласында 

орналасқан. Бұл стадионға 30 000 көрермен сияды. Стадион 2009 жылдың 

шілде айында іске қосылды. «Астана Арена» әлемдегі қозғалмалы шатыры бар 

алты стадионның құрамына енеді. Жылжымалы шатыры 20 минутта ашылып-

жабылады. Стадион алдымен футболға бағытталған, сонымен қатар күрес, 

дзюдо және бокс, басқа да спорттық іс-шараларға бейімделген. 

Заманауи стадиондар Ежелгі Греция кезіндегі стадиондардан сырт-пішіні 

бойынша өзгерген, бірақ олар ептілік, батылдық, күштілікті көрсетуге арналған 

орын болып қала береді.  

Үлгіде стадионның ежелгі тарихына баяндалған ақпараттық мәтін 

берілген. Мәтінде барлық пән саласына қатысты ақпаратты байқауымызға 
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болады. Олар: дүниетану, дене шынықтыру, математика. Осы мәтін аясында 

төмендегідей танымдық ӘОӘ негізделген тапсырманы ұсынуымызға болады. 

2.Бұл мәтін не жайлы? Жауап нөмірін дөңгелекте.                                                

1) Ең алғашқы стадионды ойлап тапқан Геракл жайында 

2) Олимпиадалық ойындар жайында 

3) стадиондардың пайда болуы мен оның міндеті жайында 

4) «стадион» сөзінің шығу тарихы жайында 

Оқушы мәтіндегі көп ақпарат ішінен өзіне керектісін ғана бөліп алады.  

Метапәндік тапсырмалардың бір артықшылығы бір ақпараттық мәтін 

аясында берілген тапсырманы орындау барысында оқушы басқа пәнде игерген 

білімін қолдана алады. Мысалы келесі тапсырмаға назар аударсақ математикада 

өлшем бірліктері жайлы білімі ар оқушы төменгі тапсырманы орындап, өз 

білімін рефлексиялайды. 

3.Аңызға сүйенсек Гераклдың табанының өлшемі қанша болды?                     

Мәтіндегі ақпараттарды пайдаланып есепте.         

 

              

              

              

              

              

 

Бұл тапсырма танымдық ӘОӘ ұйымдастырады. Келесі тапсырманы ұсына 

отырып оқушылардың реттеушілік және коммуникативтік ӘОӘ жүзеге 

асыруға болады. Яғни: 

4.Стадион дегеніміз не? Жауабын жаз. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Оқушылар мәтінмен танысқаннан соң, белгілі бір мәселе төңірегінде 

пайдымдау жасайды. Оны реттеушілік ӘОӘ арқылы орындайды. Сонымен 

қатар мәтін мазмұны бойынша сызба, диаграмма құрастыруға арналған 

тапсырмалар оқушылардың танымдық ӘОӘ ұйымдастырады.  

5. Кестені толтыр. Стадиондарды олардың сыйымдылығының өсуі  

бойынша ретімен жаз. 

 

Кесте 22 

 
Қала Стадион атауы Сыйымдылық 
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Оқушы мәтіндегі стадион орналасқан қала атауларын, сонымен қатар ол 

стадиондардың сыйымдылығы жайында бар білімді сызбаға түсіреді. Яғни, бұл 

тапсырма оқушыда модельдеу білігін қалыптастырады. Математика пәні 

бойынша алған білімін қолданады. Яғни заттың сыйымдылығы және кему, өсу 

реті жайында білімін рефлексиялауға мүмкіндік алады.  

Сонымен бірге әдебиеттік оқу пәні бойынша мәтінді бөліктерге бөліп, 

мәтін бөлігі туралы білімін қайталайды немесе бекітеді. Ол төмендегі тапсырма 

арқылы жүзеге асады. 

6. Қорытынды мәтіннің қай бөлігінде тұр? Қорытындыны жаз.                                               

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

Оқушының танымдық ӘОӘ орындалады. Оқушылардың 

коммуникативтік ӘОӘ ұйымдастыру үшін осы мәтін жоспарын құру 

тапсырмасын берген жөн. Осы жоспар арқылы оқушы мәтінді жүйелі түрде 

мазмұндай алады.  

7.Мәтінді айтып беру үшін мәтін жоспарын құр және жаз.                      

1.______________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________ 
 

Келесі ұсынып отырған тапсырмамыз арқылы оқушы мәтінді түсініп 

оқиды, яғни танымдық ӘОӘ жүзеге асады, содан соң реттеушілік ӘОӘ арқылы 

болжам жасайды. Нақты тапсырма төменде көрсетілген. 

8.Гераклдың қандай қасиеттері оның атын аңызға айналдырды?                  

1) «Ежелгі Греция мифтары» 

2) «Әлемнің ең үлкен стадиондары» 

3) «Денің сау болғың келсе» 

4) «Бәрін білгім келеді» 

Коммуникативтік ӘОӘ арқылы оқушы өзі білмейтін, білгісі келетін 

қажетті ақпаратты өзі іздестіре отырып төмендегідей тапсырманы орындайды. 

Яғни жоғарыда берілген Геракл туралы ақпараттан соң, оқушыда қазақ 

халқының да өз батырлары бар деген пікірге келеді. Осы мақсатта тұлғалық 

ӘОӘ-ні коммуникативтік ӘОӘ-мен сабақтастыра аламыз. Тапсырма төменде 

берілген. 

9. Батырлар туралы қандай аңыздарды білесің? Қысқаша мазмұнын жаз.  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Келесі тапсырма бойынша оқушыларға ақпараттық мәтін ұсынылады.  

№1 тапсырма 
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Мәтінді соңына дейін оқы. 

Қара құр 

Қара түсті құр жазық және таулы жерді мекендейді. Құрлар тұқымдасынан 

шыққан. Түрлі маусымда жапырақты ормандарға кішігірім қоныс аударады. 

Құрлардың аталықтары өте әдемі болып келеді. Басы, сақалы және тұмсығы 

қара, қызыл қастары, мойындары қара-жасыл келеді. Қанаттарында және 

құйрықтарында ақ дақтары бар. Мамыр соңында және маусымда 10-ға жуық 

жұмыртқа тастайды. 28 күннен кейін балапандар жұмыртқаны жарып шығады. 

Балапандар көбінесе құрт-құмырсқалармен қоректенеді. Ересектері, әсіресе, 

жазда жидектермен, тұқымдармен, өсімдік өскіндерімен, ал қыста қылшамен 

және сағызқарағай өскінімен қоректенеді.  

Осы мәтін негізінде «Танымдық ӘОӘ» жүзеге асады. Өйткені оқушы өзіне 

қажетті ақпаратты бөліп алады. Осылайша келесі тапсырма орындалады.  

№2 тапсырма 

Мәтіннен қара құрдың мекендейтін жері туралы жазылған үзіндіні көшіріп 

жаз. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

Қазақ тілі пәнінде мәтін жанрларымен танысқан оқушылар келесі 

тапсырманы орындай отырып, білімдерін бекітеді. 

№3 тапсырма 

Мәтін қандай жанрға жатады? Дұрыс нұсқаны дөңгелекте. 

А) ертегі       В) ғылыми-ақпараттық мақала 

Б) әңгіме       Г) аңыз әңгіме 

Мәтіннен қажетті ақпаратты табу арқылы келесі тапсырма жүзеге 

асырылады. 

№4 тапсырма 

Cұраққа толық  жауап бер.  

Қара құр немен қоректенеді? 

________________________________________________________________    

        ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Келесі тапсырмада оқушы «Қара құр» мәтініне басқа ат қояды. 

«Әдебиеттік оқу» пәнінде меңгерген білімді келесі тапсырма арқылы еске 

түсіріп, бекітеді. 

№5 тапсырма 

Мәтінге басқа қандай тақырып қоюға болады? 

________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Қазақ тілі пәні бойынша сөздің құрамына қарай талдау жасауды еске 

түсіреді және тапсырманы орындау арқылы бекітеді. 

№6 тапсырма 

Мәтінде қарамен берілген сөздің түбірін, қосымшасын тап. 

________________________________________________________________ 

Бұл тапсырманың шарты бойынша пікірдің дұрыс не бұрыс екендігін 

анықтайды. 

№7 тапсырма 

Қара түсті құр жайында дұрыс пікірді анықта. 

1)Жапырақты орманды мекендейді. 

2)Қара тұмсығының үстінде қызыл қастары көрінеді. 

3)Көкірек тұсында ақ дақтары бар. 

4)Қара құрдың мойнының қауырсындары көк-қара түсті. 

Келесі тапсырма арқылы оқушы белгілі бір затқа, біздің жағдайда құсқа 

сипаттама беруі тиіс. Ол үшін берілген үлгіге бағдарланады.  

№8 тапсырма  

Төменде құс туралы сипаттама берілген. Мәтіннен оқыған ақпаратты 

пайдаланып, дәл осындай сипаттама құрастыр. Егер мәтінде қандай да бір 

ақпарат жоқ болса, сол ұяшыққа «-» таңбасын қой.   
 

Кесте 23 
 

1)Атауы Ақ тырна  Қара құр 

2)Тұқымдасы тырналар   

3)Өмір салты жыл құстары  

4)Мекендейтін жері Қазақстан Республикасы, солтүстік, оңтүстік 

өңірлер  
 

5)Жұмыртқалайтын жері батпақты жерлерде  

6)Жұмыртқа салуы  1-2  

7)Қоректенуі ұсақ кеміргіштер, балықтар, жәндіктер, су 

өсімдіктері 
 

8)Құсты қорғау Қызыл кітапқа енген  

 

Математика пәні бойынша берілген тапсырманы кез-келген ақпараттық 

мәтін аясында ұйымдастыруға болады. Бірақ та ол жерде сандық көрсеткіштер 

болуы қажет. 

№9 тапсырма 

Аквариумның ұзындығы  35 см, ені ұзындығына қарағанда 5 см қысқа. 

Осындай аквариум 600 см2 болатын үйкекке (подставка) сияды ма? Есепті 

шығар, жауабын жаз. 
 

                     

                     
 

Жауабы: аквариум үйкекке _________________________________ 
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Cонымен біз жоғарыда метапәндік тапсырмаларды құрастырудың 

жолдарын ұсындық. Тапсырма оқу мақсаттарына да сәйкес түрленіп отырады. 

Тапсырма саны оқушының жас ерекшеліктеріне сәйкес ұсынылады.  

Қорыта келе, бастауыш білім беру үдерісінде оқушылардың танымдық, 

реттеушілік, коммуникативтік және тұлғалық оқу әрекеттерін ұйымдастыру 

арқылы метапәндік тапсырмалар әзірленеді. Метапәндік тапсырмалар бір пән 

немесе бірнеше пән аясында алған білімдерін рефлексиялауды көздейді.  
 

3.3 Зерттеу мәселесі бойынша жүргізілген бақылау тәжірибелік-

эксперимент нәтижелері  

Эксперименттік жұмыстың қорытынды нәтижелерін шығару үшін 

құрылымдық-мазмұндық модельде көрсетілген мотивациялық-мазмұндық, 

танымдық, рефлексиялық-бағалаушылық компонент өлшем, көрсеткіштерін 

айқындалған сауалнама қайта алынды. Сауалнамаға эксперименттік топтың 59 

оқушы қатысты. Cауалнаманың нәтижелері төмендегідей: 

1. «Сабаққа белсенді қатысып, мұғалімнің орындауға берген 

тапсырмаларын қызығушылық танытып орындайсың ба?» деген сауалнаманың 

бірінші сұрағы бойынша бақылау сыныбының нәтижесі мынадай: «Ия»  47 , 

«Жоқ»  53. Тәжірибелік сынып нәтижесі мынадай: «Ия»  86, «Жоқ»  

14.  

2. «Қазақ тілі сабағыында математика, жаратылыстану пәндерінен 

ақпарат берілгенін қалайсың ба?» деген сұраққа  бақылау сыныбының нәтижесі 

мынадай: «Ия»  60 , «Жоқ»  53. Тәжірибелік сынып оқушылары «Ия»  

91, «Жоқ»  9 жауап берген.  

3. «Ақпаратты бір таңбалау жүйесінен екеншісіне түрлендіру аласың ба?» 

деген сұраққа бақылау сыныбының нәтижесі мынадай: «Ия»  20 , «Жоқ»  

40, «Білмеймін»  40. Тәжірибелік сыныптар «Ия»  93, «Жоқ»  7, 

«Білмеймін»  0 жауап береді.  

Оқушылардан алынған сауалнама нәтижесі 31-34 сурет көрсетілген. 

Суретте анықтаушы эксперимент кезінде алынған нәтижені де салыстыру 

мақсатында қойып отырмыз.  

 

                           
Сурет 31    Экспериментке дейінгі бақылау сыныптарының  сауалнама 

нәтижесі 

52%
61%

22%

48%
39%

13%

65%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

Ия

Жоқ

Білмеймін



132 
 

 
 

Сурет  32   Эксперименттен кейінгі  бақылау сыныптарының сауалнама 

нәтижесі 

                  
 

Сурет  33   Эксперименттен дейінгі  тәжірибелік сыныптардың сауалнама 

нәтижесі 

                   
 

Сурет  34   Эксперименттен кейінгі  тәжірибелік сыныптардың сауалнама 

нәтижесі 
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Алынған мәліметтерді талдаудан шығатын қорытынды: тәжірибелік 

сыныптардағы оқушылардың сабаққа белсенділігі, тапсырмаларды орындауға 

қызығушылығы және бір пән аясында басқа пәннен меңгерген білімдерін 

қолдануға ынтасы жоғарылағанын байқаймыз.  

2.Оқушылардың ойлау қабілетінің даму деңгейін анықтау әдістемесі 

(А.З.Зак) 

«Анаграммалар» әдістемесі бойынша төмендегідей нәтиже алдық. Нәтиже 

төмендегі көрсеткіштермен бағаланды.  

 

Кесте 24 – Анаграмма әдістемесінің нәтижесі  

 
Орындау деңгейі Оқушы саны  көрсеткіш 

Бақ.с.1 Бақ.с.2 Тәж.с.1 Тәж.с.2 
1деңгей  12 14 3 4 38+45 10+13 

2 деңгей  13 15 8 4 41+48 27+13 

3 деңгей  7 2 19 21 22+6 63+74 

 

Жоғарыда берілген нәтиже диаграмма түрінде төменде ұсынылды (сурет 

35, 36). 

 
Сурет 35  Экспериментке дейінгі және кейінгі Бақ.с.1 оқушыларының 

«Анаграмма әдістемесі» арқылы алынған нәтижелері 

 

 
 

Сурет 36   Экспериментке дейінгі және кейінгі Бақ.с.2 оқушыларының 

«Анаграмма әдістемесі» арқылы алынған нәтижелері 
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Кестеден көріп отырғанымыздай, Бақ.с.1және Бақ.с.2 оқушыларының 

ойлау деңгейлерінің экспериментке дейін және эксперименттен кейінгі 

нәтижелерінің айтарлықтай өскендігін байқамаймыз. Мазмұнды ойлауы 

төмендегендігі айқын көрінеді. Яғни 20-дан 6-ға төмендеген.  

Келесі Тәж.с.1-дің экспериментке дейінгі және кейінгі нәтижелерін 

салыстырамыз (сурет 37). 

 

 
 

Сурет 37  Экспериментке дейінгі және кейінгі Тәж.с.1 оқушыларының 

«Анаграмма әдістемесі» арқылы алынған нәтижелері 

 

Көріп отырғанымыздай, Тәж.с.1 оқушыларының мазмұнды ойлауы 

жоғарылап, формальді ойлауы төмен түскендігін байқаймыз. Келесі Тәж.с.2 

оқушыларының нәтижесін талдап көрейік (сурет 38). 

 

 
 

Сурет 38  Экспериментке дейінгі және кейінгі Тәж.с.2 оқушыларының 

«Анаграмма әдістемесі» арқылы алынған нәтижелері 

 

Тәж.с.2 оқушыларының 74-ы мазмұнды ойлауы жақсы дамыған. Ал 13-

ы формальді ойлау деңгейін көрсетті. Оқушылардың 13 -ы ойлау деңгейі 

төмен деген көрсеткішті көрсетті. Бұл көрсеткіштерді экспериментке дейінгі 
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көрсеткіштермен салыстырар болсақ, онда нәтиженің айтарлықтай өскендігін 

байқаймыз. 

3) А.З.Зактың «22 сұрақ» әдістемесі 

«22 сұрақ» әдістемесі бойынша алынған сұрақтар нәтижесі бойынша 

оқушылардың оқу тапсырмасын түсіну білігінің даму деңгейі анықталды. Яғни 

Бақ.с.1 оқушыларының 2 -ы оқу тапсырмасын түсіну бойынша жоғары, 28-

ы орта деңгейде екендігін көрсетті. Ал 70-ы төмен деңгейді құрады.  

Бақ.с.2 оқушыларының 4-ы оқу тапсырмасын түсіну бойынша жоғары, 

29-ы орта деңгейде екендігін көрсетті. Ал 67-ы төмен деңгейді құрады. 

Тәж.с.1 оқушыларының 65-ы оқу тапсырмасын түсіну бойынша жоғары, 

29ы орта деңгейде екендігін, ал 6-ы төмен деңгейлерді көрсетті. Тәж.с.2 

оқушыларының 53-ы оқу тапсырмасын түсіну бойынша жоғары, 32-ы орта, 

ал 15 -ы төмен деңгейлерді құрады (сурет 39). 

 

 

Сурет 39  Экспериментке дейінгі және кейінгі оқушылардың оқу тапсырмасын 

түсіну білігінің даму деңгейінің нәтижелері 

 

Жоғарыда көрсетілген нәтижелерден эксперименттен кейінгі 

оқушылардың оқу тапсырмасын түсіну деңгейі экспериментке дейінгі 

көрсеткіштен айтарлықтай жоғары екендігін көре аламыз.  

Өз әрекетін жоспарлау білігінің даму деңгейі бойынша Бақ.с.1 ешқандай 

оқушы 22 cұраққа толық дұрыс жауап бермеген. Барлық 17 cұраққа жауап 

беріп, тек 18-22 сұраққа жауап бермеген оқушы жоқ. Не болмаса жалпы 22 

сұрақ ішінде жалпы санағанда 13 cұраққа жауап берген 11 оқушы, 14 cұраққа 

жауап берген 5 оқушы бар. Яғни 16 оқушы өз әрекетін жоспарлау білігінің 

даму деңгейі бойынша орта деңгейді құрайды. 10 сұрақтан кем немесе толық 
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жауап берген оқушылар саны –18. 1 және 2 сұраққа ғана дұрыс жауап берген 

оқушы жоқ. 1 cұраққа да дұрыс жауап берген оқушы жоқ (сурет 40). 

 
Сурет 40 – Бақ.с.1 оқушыларының экспериментке дейінгі және 

эксперименттен кейінгі өз әрекетін жоспарлау білігінің даму деңгейі 
 

Бақ.с.2 ешқандай оқушы 22 cұраққа толық дұрыс жауап бермеген. Барлық 

17 cұраққа жауап беріп, тек 18-22 сұраққа жауап бермеген оқушы жоқ. Не 

болмаса жалпы 22 сұрақ ішінде жалпы санағанда 13 cұраққа жауап бергені 15 

оқушы, 14 cұраққа жауап бергені 5 оқушы бар.  Яғни 12 оқушы  өз әрекетін 

жоспарлау білігінің даму деңгейі бойынша орта деңгейді құрайды. 10 сұрақтан 

кем немесе толық жауап берген оқушылар саны 16. 1 және 2 сұраққа ғана дұрыс 

жауап берген оқушы жоқ. Тек 1 cұраққа ғана дұрыс жауап берген оқушы жоқ.  

(сурет 41). 
 

 
 

Сурет 41 – Бақ.с.2 оқушыларының экспериментке дейінгі және кейінгі өз 

әрекетін жоспарлау білігінің даму деңгейі 

Тәж.с.1 бақылау сыныптары секілді ешқандай оқушы 22 cұраққа толық 

дұрыс жауап берген 1 оқушы. Барлық 17 cұраққа жауап беріп, тек 18-22 сұраққа 



137 
 

жауап бермеген оқушы жоқ. Не болмаса жалпы 22 сұрақ ішінде жалпы 

санағанда 15 cұраққа жауап бергені  20 оқушы, 15 cұраққа жауап бергені 4 

оқушы бар.  Яғни 15 оқушы  өз әрекетін жоспарлау білігінің даму деңгейі 

бойынша орта деңгейді құрайды. 10 сұрақтан кем немесе толық жауап берген 

оқушылар саны 6. Бұл дегеніміз төменгі деңгейді сыныптағы оқушылардың тең 

жартысы құрайды. 1 және 2 сұраққа ғана дұрыс жауап берген оқушы жоқ. Тек 1 

cұраққа ғана дұрыс жауап берген оқушы жоқ (сурет 42). 

 
Сурет 42 – Тәж.с.1 оқушыларының экспериментке дейінгі және кейінгі өз 

әрекетін жоспарлау білігінің даму деңгейі 
 

Тәж.с.2 22 cұраққа толық дұрыс жауап берген – 3 оқушы. Барлық 17 

cұраққа жауап беріп, тек 18-22 сұраққа жауап бермеген оқушы жоқ. Не 

болмаса, жалпы 22 сұрақ ішінде жалпы санағанда 17 cұраққа жауап бергені – 18 

оқушы, 15 cұраққа жауап бергені –2 оқушы. Яғни 7 оқушы өз әрекетін 

жоспарлау білігінің даму деңгейі бойынша орта деңгейді құрайды. 10 сұрақтан 

кем немесе толық жауап берген оқушылар саны – 1. Бұл дегеніміз төменгі 

деңгейді сыныптағы оқушылардың тең жартысы құрайды деген сөз. 1 және 2 

сұраққа ғана дұрыс жауап берген оқушы жоқ. Тек 1 cұраққа ғана дұрыс жауап 

берген оқушы жоқ (сурет 43). 

 
Сурет 43 – Тәж.с.2 оқушыларының экспериментке дейінгі және кейінгі өз 

әрекетін жоспарлау білігінің даму деңгейі 
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Жоғарыдағы нәтижелерден көріп отырғанымыздай, оқушылардың өз 

әрекетін жоспарлау білігінің даму деңгейі экспериментке дейінгі кезеңнен 

айтарлықтар жоғары көрсеткішті көрсетіп отыр. 

4)Кешендік диагностикалау (В.В.Богданова, Н.А.Разагатова, 

О.А.Ушакова) жұмысы.  
Тәжірибелік жұмыстың эксперименттен кейінгі кезеңінде оқушылардың 

ақпаратпен жұмыс жасау деңгейін анықтауға берілген тапсырмалар танымдық 

мәтін негізінде қайта ұсынылды. Оқушылардың жас ерекшелік физиологиясын 

есепке ала отырып, ақпараттық мәтін негізінде 9 тапсырма қарастырылды. 

 

Кесте 25 – В.В.Богданова, Н.А.Разагатова, О.А.Ушакова бойынша кешендік 

диагностикалау тапсырмаларды  бағалау кестесі 

 
Тапсырма 

түрі 

Бақыланатын 

оқу әрекеті 

Балл 

 

ҚЖ (қысқа жауап) Оқу-практикалық міндетті шешу барысында кестені қолдану 1 

ДЖ (дұрыс жауап) Ақпаратты бір таңбалау жүйесінен екіншісіне (кесте) 

ауыстыру 

1 

ТЖ (толық жауап) Ұқсастық және айырмашылығы бар тұстарын анықтау, 

салыстыруды жүзеге асыру 

1 

ТЖ Бастыны анықтап, жіктеу 1 

ҚЖ Ұғымдарға анықтама беру 1 

ДЖ Мәтіннен айқын түрде берілген ақпаратты, фактілерді табу 1 

ҚЖ Мәтінді түсіндіру (мәтін мазмұны бойынша тұжырым жасау) 1 

ДЖ Айқын берілген мәтіннен нақты мәліметтер, фактілерді табу 1 

ТЖ Мәтін негізінде ой-пікірін білдіру 1 

 

Кесте 26 - В.В.Богданова, Н.А.Разагатова, О.А.Ушакова бойынша кешендік 

диагностикалау тапсырмаларының нәтижесі 

 
Өлшем Әдістеме Деңгей Оқушылардың метапәндік нәтижелерінің 

деңгейі  

Бақ.с.1 Бақ.с.2 Тәж.с.1 Тәж.с.2 

Когнитивтілік Оқушылардың 

метапәндік 

нәтижелерін 

анықтау 

тапсырмалары 

Жоғары 

9-7 балл 
9 23 67 61 

Орта 

6-4 балл 
17 15 23 26 

Төмен 

3-0 балл 
74 62 10 

 

13 

 

 

Жоғарыдағы кестеден көріп отырғанымыздай, оқушылардың метапәндік 

нәтижелері: Бақ.с.1 оқушыларының 9-ы жоғары, ал оқушылардың 17 -ы 

орта, 74 -ы төменгі деңгейлерді құрайды. Бақ.с.2 оқушыларының 23-ы 

жоғары, ал оқушылардың 15 -ы орта, 62 -ы төменгі деңгейлерді көрсетті. Ал 

Тәж.с.1 оқушыларының 67-ы жоғары, 23 орта, 10 төменгі деңгейлерді, ал 

Тәж.с.2 оқушыларының 61-ы жоғары, 26-ы орта, 13-ы төменгі 

деңгейлерді құрады. Бақылау сынып оқушылары тапсырманың 50 -ын 
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орындай алмады. Атап өтсек, осы деңгейдегі оқушылар бастыны анықтау, оны 

жіктеу, ақпаратты бір таңбалау жүйесінен екіншісіне ауыстыру, мәтін мазмұны 

бойынша тұжырым жасау секілді тапсырмаларды мүлде орындай алмады (сурет 

44) . 
 

 
 

Сурет 44  В.В.Богданова, Н.А.Разагатова, О.А.Ушакова бойынша 

бақылау және тәжірибелік сынып оқушыларының эксперименттен кейінгі 

кешендік диагностикалау тапсырмаларының нәтижесі 
 

4) Оқушылардың метапәндік нәтижелерін анықтау тапсырмалары 

(Авторлық әзірлеме) 
Эксперименттік кезеңнен кейінгі бұл тапсырмаларды оқушыларға  қайта 

ұсына отырып, олардың бастауыш білім беру пәнін метапәндік тұрғыда оқыту 

аясында игерген метапәндік нәтижелерінің деңгейін тексеру. Оқушылардың 

ұсынылып отырған әр тапсырма бойынша анықталатын метапәндік 

нәтижелерінің тізімі төмендегі кестеде көрсетілген (кесте 27). Сонымен бірге 

кестеде әр тапсырманы бағалау шкаласы бар. 
 

Кесте 27 – Тапсырмалар бойынша метапәндік нәтижелер тізімі және оны 

бағалау шкаласы 
 

Жоспарланған метапәндік нәтижелер Метапәндік 

тапсырма нөмірі 

Балл 

саны 

1 2 3 

Барлық тапсырма саны – 11 

Макс.балл – 11 балл 

Тапсырманы орындауға берілетін уақыт – 90 минут  

Үзіліс уақыты – 20 минут 

Мәтіннің негізгі ойын толық түсіну 1 1 

Мәтіннен анық түрде берілген ақпаратты табу 2 1 
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27- кестенің жалғасы 

 
1 2 3 

Пайымның дұрыстығын мәтінмен сүйене отырып бағалау  3 1 

Мәтінге бағдарлана отырып сөздің мағынасын түсіндіру 4 1 

Логикалық қорытындыны жеңіл түрде жасау, салыстыру, өзара 

байланыс орнату, топқа жатқызу, топтастыру; Түрлі формадағы 

(мәтін, сурет, сызба, кескін) ақпаратты түсіну, оны бір 

формадан екінші формаға ауыстыруды жүзеге асыру  

5 1 

Әрекетті ретке келтіру 6 1 

Мәтіннен анық емес түрде берілген ақпаратты табу. Маңызды 

ақпаратты белгілеу. Жазуды тексеру, мәтінмен тексеру, 

түзетулер енгізу 

7 1 

Мәтінді айтып беру барысында бірізділікті орнату. Мәтін 

жоспарын құрастыру. 

8 1 

Пәндік білімді, логикалық қорытындыны қолдана отырып, 

бақылау мен түзетуді жүзеге асыру 

9 1 

Адамның (мәтін кейіпкері) тұлғалық сапаларына сипаттама 

беруге, осы сапалардың барына мысалдар келтіруге 

10 1 

Ойын айтып беруге, өз ойын тұжырымдауға, кішігірім мәтіндер 

жазу 

11 1 

 

Алынған диагностикалық жұмыс нәтижесінде бақылау және тәжірибелік 

сынып оқушыларының метапәндік нәтижелерінің деңгейі арасында 

айтарлықтай алшақтық пайда болғанын байқаймыз. Нәтижелерді төмендегі 28-

кестеден көруге болады. 

 

Кесте 28  –  Оқушылардың метапәндік нәтижелерінің деңгейі  

 
Әдістеме Деңгей Оқушылардың метапәндік 

нәтижелерінің деңгейі  

Бақ.с.1 Бақ.с.2 Тәж.с.1 Тәж.с.2 

Оқушылардың метапәндік 

нәтижелерін анықтау тапсырмалары 

Жоғары 

11-8 балл 
23 21 87 78 

Орта 

7-4 балл 
22 24 10 20 

Төмен 

3-0 балл 
50 50 3 2 

 

Оқушылардың метапәндік нәтижелерінің деңгейін анықтау үшін 

әзірленген тапсырмалар негізінде тәжірибелік топ студенттері бақылау тобынан 

нәтижелері бір-бірінен айтарлықтай ерекшеленбейді. Сөзімізге дәлел – олардың 

бақылау қағаздары. Алынған нәтижелерге толығырақ тоқталғымыз келеді. 

Тапсырмалар ішінде 5 тапсырма жоғары деңгейдегі тапсырма болып саналады. 

Олар: 1,5,7,8 және 11 тапсырма. Бақ.с.1 оқушыларының 23 жоғары деңгейдегі 

тапсырмаларды орындай алған. Оқушылардың 23 орта деңгейдегі 

тапсырмаларды орындаған. Ал қалған оқушының 50 төмен деңгейдегі 
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тапсырмаларды орынған. Бақ.с.2 оқушыларының 21 жоғары деңгейдегі 

тапсырмаларды орындай алған. Оқушылардың 24 орта деңгейдегі 

тапсырмаларды орындаған. Ал қалған оқушының 50 төмен деңгейдегі 

тапсырмаларды орынған. Тәж.с.1 оқушыларының 87 жоғары деңгейдегі 

тапсырмаларды орындай алған. Оқушылардың 10 орта деңгейдегі 

тапсырмаларды орындаған. Ал қалған оқушының 3 төмен деңгейдегі 

тапсырмаларды орынған. Тәж.с.2 оқушыларының 78 жоғары деңгейдегі 

тапсырмаларды орындай алған. Оқушылардың 20 орта деңгейдегі 

тапсырмаларды орындаған. Ал қалған оқушының 2 төмен деңгейдегі 

тапсырмаларды орынған (сурет 45).  
 

 
 

Сурет 45  Бақылау және тәжірибелік сынып оқушыларының 

эксперименттен кейін метапәндік нәтижелерінің қалыптасу деңгейі 

 

Жоғарыда келтірілген деректер диссертациялық зерттеу барысында 

жүргізілген қалыптастырушы эксперименттің нәтижелі болғандығын көрсетеді.   

Сонымен тәжірибиелік зерттеу жұмысымызды қорытындылай келе, 

бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыда оқыту теориялық-

әдіснамалық тұрғыдан негізделіп, оның әдістемесі әзірленсе, бастауыш білім 

беру пәндерін метапәндік тұрғыдан оқытудың құрылымдық-мазмұндық моделі 

шығармашылықпен қолдануға бағытталса, онда бұл метапәндік сабақ 

үдерісінде оқушылардың тұлғалық, коммуникативті, реттеуші және 

жалпытанымдық әмбебап іс-әрекетінің дамуына мүмкіндік береді, өйткені бұл 

жағдайда оқушылар метапәндік біліктерінің қалыптасуына және жетілдіруге 

ықпал ететін белсенді қызмет түрлеріне қосылады деген болжамымыз 

дәлелденді. Енді осы болжамымыздың дұрыстығын математикалық-

статистикалық әдіс көмегімен тексеріп көруді жөн көріп отырмыз. Төменде 

бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыда оқыту негізінде оқушыларда 
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метапәндік нәтижеледі қалыптастырудағы тәжірибелік топтың бастапқы білім 

деңгейі мен соңғы көрсеткіштері ұсынлып отыр (кесте 29). 

 

Кесте 29  Бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыда оқыту негізінде 

оқушыларда метапәндік нәтижеледі қалыптастырудағы тәжірибелік топтың 

бастапқы білім деңгейі мен соңғы көрсеткіштері 
 

 

Тәжірибелік топ оқушыларының ұсынылған әдістемелік жүйені 

қолданғаннан кейінгі пайыздық көрсеткішінің жоғарылауы және әдістемелік 

тиімділігі жөніндегі тұжырымымыздың дұрыстығын тексеру үшін және 

алынған нәтижелердің статистикалық тұрғыдан мәнділігін анықтау үшін 

Пирсонның χ2 (хи - квадрат) критериін пайдаландық. 

Ол үшін оқушылардың бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыда 

оқыту әдістемесі арқылы оқушылардың метапәндік нәтижелері қалыптасады 

деген болжамды тексереміз. 

Көрсеткіштер бастапқы соңғы 

-әлемді біртұтастықта қабылдауға 

қызығушылық танытуы. 

40.5 50 

 

-ақпаратты бір таңбалау жүйесінен 

екіншісіне түрлендіруде 

абстаркциялық ойлауды қажет 

етуі; 

-ақпараттың бірнеше түрлерін 

қысқаша мазмұндау жайлы білімі. 

28.7 44.2 

-метапәндік тұрғыда оқытуда 

мәтіннен айқын берілген 

ақпараттық фактілерді таба алуы. 

25.7 44.7 

-мәтінді түсіндіру, мәтін мазмұны 

бойынша тұжырым жасай алуы. 

22.2 44.2 

-метапәндік тұрғыда оқытуда 

мәтін негізіндегі ой-пікірлерді 

білдіре алу.  

-мәтіннің негізгі ойын толық 

түсіну білігінің болуы; 

-логикалық қорытындыны жеңіл 

түрде жасау, салыстыру, өзара 

байланыс орнату, топтастыру 

іскерлігінің болуы; 

-пайымның дұрыстығын мәтінге 

сүйене отырып бағалау әрекетінің 

болуы. 

21.7 48.7 
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Бастапқы болжам 0H  - бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыда 

оқыту әдістемесі арқылы оқушылардың метапәндік нәтижелері қалыптаспайды. 

Ал балама болжам 
1H - бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыда 

оқыту әдістемесі арқылы оқушылардың метапәндік нәтижелері қалыптасады. 

2 - критериімен 
 
 

 




k

i ii

ii

ff

ff

1
1

21

2





  формуласы бойынша есептейміз. 

Мұндағы 
1

if  және 


if - салыстырылып отырған таңдамалардың жиіліктері. 

𝑥2 =
90,25

90,5
+

15,5

72,9
+

361

70,4
+

484

66,4
+

729

70,4
= 0,9 + 0,2 + 5,1 + 7,2 + 10,3 = 24 

Берілген q = 0,05 мәнділік деңгейі мен еркіндік дәреже саны  

v=k-1=5-1=4 арқылы арнайы кестеден  х0,05
2  (4)=9,5 критикалық мәнін 

анықтаймыз. 

2

05.0

2    болғандықтан (24>9,5) 0H болжамы қабылданбайды. Яғни, 

бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыда оқыту әдістемесі арқылы 

оқушылардың метапәндік нәтижелері қалыптасады. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 
 

«Бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыда оқыту» атты 

диссертациялық зерттеу жұмысының ғылыми болжамы дәлелденді және 

бірнеше теориялық және қолданбалы нәтижелер алынды.  

Жүргізілген теориялық-әдіснамалық және тәжірибелік-эксперимент 

зерттеу жұмысының нәтижелері төмендегідей қорытындылар жасауға 

мүмкіндік берді: 

1. Мемлекеттің стратегиялық даму бағдарламалары мен нормативті 

құжаттарға жасалған талдаулар бастауыш білім беру пәндерін метапәндік 

тұрғыда оқыту мәселесінің өзектілігін нақтылай түсті. Ғылыми әдебиеттерге 

зерттеу тақырыбы тұрғысынан жасалған талдау «метапән», «метапәндік 

тұрғыдан оқыту» ұғымдарының мәні мен мазмұнын анықтауға мүмкіндік берді. 

«Метапән» ұғымының мәні  теориялық ойлау және универсалды оқу 

әрекеттерін қалыптастыру тәсілі, дүниенің біртұтас бейнесін санада 

қалыптастыру құралы. Метапәндік тұрғыда оқытудың мәні – оқушының 

пәндер аясында универсалды оқу әрекеттері арқылы қалыптасқан метапәндік 

нәтижелерді өз тәжірибесінде бекіту үдерісі. Бастауыш білім беру пәндерін 

метапәндік тұрғыда оқыту барысында метапәндік нәтижелері 

қалыптасқан оқушы дегеніміз  мазмұндық, реттеушілік, когнитивтілік 

құрамдарына сәйкес теориялық ойлауы жетілген, ақпаратты қайта өңдеу 

дағдылары қалыптасқан, сыни және шығармашыл ойлайтын, реттеушілік 

біліктерін игерген оқыту үдерісінің субъектісі.Метапән – дәстүрлі циклдегі 

оқыту пәндерінен өзгеше пән. Ол «пәнішілік» және «пәнүстілік» идеясын 

біріктіреді. Метапәнділік – пән аясынан шығу, бірақ олардан «кетіп қалу» 

дегенді білдірмейді. Ол пәннің немесе бірнеше пәннің арқасында тұрады, ол 

олардың негізінде, олармен тамырлас байланыста болады,  пәндіктен бөлек 

шыға алмайды.Метапәндік тұрғыда оқытуда берілетін білім оқушыларда 

дүниенің тұтас ғылыми бейнесін қалыптастыруды (бастауыш сынып 

оқушыларының дүниені эмоциялық-тұтас қабылдауына) мүмкін етеді. Осы 

арқылы оқушылардың дүниетанымындағы бөлшектенушілікке, есте сақтау 

қабілетіне шамадан тыс жүк түсіруге, шығармашылық ой-өрісін тарылтуға жол 

берілмейді. 

2. Зерттеу барысында дайындалып, тәжірибеден өткен құрылымдық 

мазмұндық модельдің стратегиялық мақсаты – бастауыш білім беру пәндерін 

метапәндік тұрғыда оқытудың теориялық-әдіснамалық негіздеріне дайындау 

үдерісінің компоненттері мен көрсеткіштерін айқындау, әдістері мен деңгейлері 

белгілеу. Әдіснаманың синергетикалық, тұлғалық-бағдарлы, іс-әрекеттік, 

біртұтастық, кешендік, жүйелілік, құзыреттілік тұғырлары мен метапәндік, 

ізгіліктілік, диалогтық, кешендік, практика мен теорияның бірлігі 

ұстанымдарды басшылыққа алынған мотивациялық-мазмұндық, танымдық, 

диагностикалық-нәтижелік компоненттерден тұратын бұл құрылымда 

метапәндік тәсілдің зерттеу мәселесін шешудегі мүмкіндігін толық пайдалану 

арқылы бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыда оқыту арқылы 
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оқушылардың әлемді біртұтастықта қабылдауы мүмкін болатындығы 

дәлелденді. 

3.Зерттеу міндетіне сәйкес әзірленіп, бастауыш мектептің оқу-тәрбие 

үдерісінде тәжірибеден өткен «Бастауыш сынып оқушыларының метапәндік 

нәтижелерін қалыптастыруға бағытталған тапсырмалар жүйесі» бастауыш 

сынып оқушыларында метапәндік білікті қалыптастыруды жүзеге асырды, 

тапсырмалар жүйесін жүргізу барысындағы қолданылған метапәндік әдіс 

оқушылардың теориялық ойлауының жетілуіне, ақпаратты қайта өңдеу 

дағдыларының  қалыптасуына, сыни және шығармашыл ойлауға, реттеушілік 

біліктерін  игеруіне тиімді ықпал етті.Сонымен қатар болашақ бастауыш сынып 

мұғалімдерін бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыда оқытуға 

даярлауды жүзеге асыру мақсатында жүргізілген «Бастауыш білім берудегі 

метапәндік тәсілдеме» арнайы курсының мазмұны студенттердің бастауыш 

білім беру пәндерін метапәндік тұрғыда оқытып, оқушылардың метапәндік 

нәтижелерін қалыптастыруға даярлығының қалыптасуына тиімді ықпал етті. 

4.Тәжірибелік-эксперимент жұмысының қалыптастырушы кезеңінде 

алынған нәтижелер оқушылардың  метапәндік тұрғыда оқу қажеттілігін түсініп, 

метапән тапсырмаларына деген қызығушылықтарының артқанын, универсал 

оқу әрекеттері мен метапәндік тапсырмалар мәнін, қызметін ұғынғанын; 

метапәндік білім, біліктерінің артқандығын көрсетті. Аталған нәтижелер  оқу 

пәндерінің бір-бірінен алшақтығы, бытыраңқылығы, бөлінуі мәселесін шешуге 

мүмкіндік береді.  

Жүргізілген зерттеу нәтижелері бойынша төмендегідей ұсыныстар 

жасалады: 

 – жоғары педагогикалық оқу орындарында студенттердің метапәндік 

тұрғыда оқыту туралы білімдерін жетілдіруді әдістемелік жұмыстың басты 

бағыты ретінде қарастырып, оқытушылармен арнайы дайындықтар 

ұйымдастыру;  

 – жүрізілген ғылыми-зерттеуіміздің негізінде дайындалған «Бастауыш 

білім берудегі метапәндік тәсілдеме» атты элективті курс пен мен ондағы 

әдістемені ЖОО-дағы 5В010200 - Бастауышта оқыту педагогикасы мен 

әдістемесі мамандығы студенттеріне дәріс оқуда, семинар сабақтарын өтуде 

пайдалану мүмкіндіктерін қарастыру.  

– зерттеу тақырыбы бойынша бастауыш білім беру пәндерін метапәндік 

тұрғыда оқытуға арналған оқу-әдістемелік кешендер даярлау. 

Аталған зерттеу нәтижелері бастауыш білім беру бағдарламаларын 

жаңартуға және жоғары педагогикалық оқу орнындарында мамандар даярлау 

мәселесіне арналған жұмыстарды жетілдіруге және осы бағыттағы жаңа 

зерттеулер жүргізуге негіз бола алады деп есептейміз. Зерттеу мәселесі күрделі 

болғандықтан, оның барлық салаларын жеткілікті дәрежеде қамту мүмкін емес, 

сондықтан қарастырылып отырған мәселе толығымен шешімін тапты деуге 

болмайды. Болашақта бастауыш сынып оқушыларында дүниенің тұтас ғылыми 

бейнесін қалыптастыруды кіріктірілген пән мазмұны аясында қарастыру 

мәселесі бойынша зерттеу керек деп санаймыз. 
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ҚОСЫМША А 

 

Оқушылардың ойлау қабілетінің даму деңгейін анықтау әдістемесі 

(А.З.Зак) бойынша “22 сұрақ” әдістемесі бойынша тапсырмалар 

Тапсырмалар: 

1. Айданаға қарағанда, Марат көңілді. Айдана Әлияға қарағанда, көңілді. 

Ең көңілді кім? 

А) Айдана; Ә) Марат; Б) Әлия. 

2. Бануға қарағанда,  Садық күшті. Бану Ләйлаға қарағанда күшті. Ең 

күшті кім? 

А) Бану; Ә) Садық; Б) Ләйлә. 

3. Қалиға қарағанда, Майра аққұба. Әсетке қарағанда, Майра аққұба. 

Бәрінен де ең аққұбасы кім? 

А) Қали; Ә) Майра; Б) Әсет. 

4. Банудың салмағы Қатираға қарағанда ауыр. Банудың салмағы Зәуреге 

қарағанда жеңіл. Бәрінен де ең жеңіл кім? 

А) Бану; Ә) Қатира; Б) Зәуре. 

5. Әли Мәдиге қарағанда иаее. Мәди Әселге қарағанда иаее. Кім ең иаее? 

А) Әли; Ә) Мәди; Б) Әсел. 

6. Әсел Мәдиге қарағанда тпрқ. Мәди Әділге қарағанда тпрқ. Кім ең 

тпрқ? 

А) Әсел; Ә) Мәди; Б) Әділ. 

7. Прсн Лднқға қарағанда көңілді. Прсн Қршнға қарағанда көңілсіз. Кім 

ең көңілсіз? 

А) Прсн; Ә) Лднк; Қршн. 

8. Бртн Ртбнға қарағанда әлсіз. Бртн Ғмтнға қарағанда күшті. Ең әлсіз 

кім? 

,А) Бртн; Ә) Ртбн; Б) Ғмтн. 

9. Мнрн Нбстға қарағанда уиее. Нбст Стпжға қарағанда уиее. Кім ең 

уиее? 

А) Мнрн; Ә) Нбст; Б) Стпж. 

10. Дшлт Сптрға қарағанда клмн. Сптр Пнбрға қарағанда клмн. Кім ең 

клмн? 

А) Дшлт; Ә) Сптр; Б) Пнбр. 

11. Ит қоңызға қарағанда жеңіл. Ит пілге қарағанда ауыр. Бәріненде жеңіл 

не? 

А) Ит; Ә) қоңыз; Б) піл. 

12. Ат шыбынға қарағанда аласа, ат керікке қарағанда биік. Бәріненд е биік 

не? 

А) Ат; Ә) шыбын; Б) керік. 

13. Әлиев Махановтан 68 жас кіші. Әлиев Серіковтан екі жас үлкен. 

Бәрінен де кішісі кім? 

А) Әлиев; Ә) Маханов; Б) Серіков. 



159 
 

14. Майлин Алиевке қарағанда 3 кг жеңіл. Майлин Қалиевке қарағанда 74 

кг ауыр. Бәрінен де ең ауыр кім? 

А) Майлин; Ә) Әлиев; Б) Қалиев. 

15. Сара Әменге қарағанда бірталай әлсіз. Әймен Баянға қарағанда күшті. 

Бәрінен де ең әлсіз кім? 

А) Сара; Ә) Әмен; Б) Баян. 

16. Болат Әсетке қарағанда қара. Болат Гүлімге қарағанда бірталай ақ. 

Бәрінен де ақ кім? 

А) Болат; Ә) Әсет; Б) Гүлім. 

17. Ұлан Әлімге қарағанда баяу. Бота Ұланға қарағанда жылдам. Ең 

жылдамы кім? 

А) Үлан; Ә) Әлім; Б) Бота. 

18. Сәкеннің салмағы Мәдиге қарағанда ауырлау. Әлидің салмағы  Сәкенге 

қарағанда жеңілдеу. Ең жеңілі кім? 

А) Сөкен; Ә) Мәди; Б) Әли. 

19. Бану Қатираға қарағанда көңілді және Майраға қарағанда жеңіл. Бану 

Майраға қарағанда көңілсіз және Қатираға қарағанда ауыр. Ең көңілсізі және ең 

ауыры кім? 

А) Бану; Ә) Қатира; Б) Майра. 

20. Айшаға қарағанда, Рита қаралау, әрі Нұланнан кіші. Рита Нұрланға 

қарағанда ашық және Айшадан үлкен. Ең қарасы, ең жасы кім? 

А) Айша; Ә) Рита; Б) Нүрлан. 

21. Ұлжан Әлиден көңілді, Әсемнен жеңіл. Әсем Ұлжаннан күшті. Ұлжан 

Әсемнен ауыр, Әсем Әлиден көңілсіз, Әли Ұлжаннан әлсіз. Ең көңілдісі, ең 

жеңілі және ең күштісі кім? 

А) Ұлжан; Ә) Әли; Б) Әсем. 

22. Төкен Маяға қарағанда қара, Мая Бекке қарағанда кіші. Бек Төкенге 

қарағанда аласа. Төкен Бекке қарағанда үлкен. Бек Маяға қарағанда ақ. Мая 

Төкеннен биік. Ең ағы, ең үлкені, ең биігі кімдер? 

А) Төкен; Ә) Мая; Б) Бек. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



160 
 

ҚОСЫМША Ә 

Танымдық ӘОӘ 

1)Ақпаратты іздестіру                2) Білімді құрылымдау 

          
 

 

3)Модельдеу                              4) Әрекетті рефлексиялау 

       
 

Коммуникативтік ӘОӘ-ге  бағытталып өз ойын білдіру тапсырмалар 

жүйесі қарастырылған.  

1) Өз ойын білдіру 
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Тұлғалық ӘОӘ 

1) Өзін-өзі анықтау 

 
 

Реттеушілік ӘОӘ бағытталып ұсынылған тапсырмалар: 

1) Бақылау және бағалау                      2)Болжам жасау 

         

            
 

3)Толықтыру енгізу 

 
 

Танымдық ӘОӘ бағытталып ұсынылған тапсырмалар: 

1)Ақпаратты іздестіру                2) Мәселені шешудің жолдарын  

                                                   ұсыну 

 
3) Өз ойын ауызша және жазбаша  4) Білімді құрылымдау 
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түрде жеткізу           

 
 

Коммуникативтік ӘОӘ бағытталып ұсынылған тапсырмалар: 

1)Өз ойын білдіру                        2) Сөйлеудің монологтық және   

                                                       диалогтік сөйлеу формаларын меңгеру  

 

         
3)Сұрақ құрастыру 

 
Тұлғалық ӘОӘ бағытталып ұсынылған тапсырмалар 

                          1) Адамгершілік-этикалық бағалау 

   
Коммуникативтік ӘОӘ бағытталып ұсынылған тапсырмалар: 
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2) Диалог құру 

 
2)Хабарлама жасау 

 
 

Танымдық ӘОӘ бағытталып ұсынылған тапсырмалар: 

 

1)Сипаттама беру                            2)Хабарлама жазу 

   
3)Әрекетті рефлексиялау 

 
Тұлғалық ӘОӘ бағытталып ұсынылған тапсырмалар: 
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1)Өзін-өзі анықтау 

 
 

Реттеуші ӘОӘ бағытталып ұсынылған тапсырмалар: 

1)Бақылау  және болжам жасау 
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Танымдық ӘОӘ бағытталып ұсынылған тапсырмалар: 

1)Белгі-символдық модельдеу         

  
                                                           

                                                                 2)Білімді құрылымдау 

 
3)Мәселені шешудің жолдарын       4 ) Қажетті ақпаратты табу және  

дербес ұсынуы                                     белгілеу                          
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Коммуникативтік ӘОӘ бағытталып ұсынылған тапсырмалар: 

1)Сұрақтар құрастыру 

 

 
 

 

 

4) Өз пікірін білдіру және дәлелдеу 
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ҚОСЫМША Б 
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ҚОСЫМША В 

 

 
 

 

 

 

 

 


