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Жыл сайын ОҒҚ жетекшісі пән секциялары жетекшілерінің есебі негізінде оның жұмысы туралы есеп береді. 

Пән секциясы жетекшісі өз қызметінде өз бетімен жасаған немесе осы дәріс негізінде жасалған бағдарлама мен 

жоспарды басшылыққа ала алады. 

Көптеген университеттер, институттар, академиялар конкурстар мен конференциялар өткізеді, онда оқушылар 

өздерінің ғылыми еңбектерінің нәтижелерін көрсете алады. Осындай конференциялар саны жыл сайын өсіп келеді, 

ол туралы ақпаратты Интернеттен алуға болады.  

Бүгінгі таңда жоғары оқу орындары жобалық-зерттеу қызметі саласында мектеппен белсенді ынтымақтастықта 

жұмыс істейді. Оған, балалар жобасының жетекшісі ретінде ЖОО қызметкерлері -  білім алушылардың ата-аналары 

да көмек көрсете алады.   

Әдебиеттер тізімі: 

1. Бурцева О.Ю., Меламуд В.Э. Исследовательский проект как элективный курс в системе обучения по 

индивидуальным программам // Инновационное пространство в системе образования города Москвы. Организация 

работы по индивидуальным учебным планам обучающихся в старшей школе / Под ред. Л.Е. Курнешовой. – М.: 

Центр «Школьная книга», 2010. 

2. Дереклева Н.И. Научно-исследовательская работа в школе. – М.: Вербум-М, 2001. 

3. Дорохина Л.Н. Экологические проекты и исследовательская деятельность учащихся в условиях 

современного гимназического образования // Модель непрерывного экологического образования в системе 

дошкольного и общего образования Москвы // Отв. редактор Курнешова Л.Е. – М.: Центр «Школьная книга», 2006. 

 

Ерназарова Г.И., Турашева С.К., Иващенко А.Т., Атамбаева Ш.А., Ниязова Р.Е. 

ҚОСЫМША БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ АЯСЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫН 

КӨПШІЛІК АЛДЫНДА ҚОРҒАУҒА ДАЙЫНДАУ 

 

Жаңа білім стандарттары биология пәнінің заманауи мұғалімін мектеп оқушыларының білім мазмұнын анықтау 

үшін жүйелі тәсілді қолдануға бағдарлайды. Бүгінгі таңда тек нақты биологиялық білім ғана беріп қою емес, 

сонымен қатар білім алушыларды көпшілік шараларға қатысуға, өз көзқарасын сауатты түрде қорғай білуге, 

сұрақтарға жауап бере білуге және т.б. үйрету маңызды болып табылады. Мектеп оқушылары биология салалары 

бойынша білім мен ғылымды ұштастыру мақсатында, өзекті мәселелермен айналысуда. Бұқаралық сөйлеу 

дағдысын, зерттеу жобасын көпшілік алдында қорғауға дайындау және өткізу үрдісінде қалыптастыруға болады. 

Мектеп оқушысының зерттеу жобасын ғылыми-практикалық конференцияда, конкурста немесе оқуларда 

қорғауға ұсынбастан бұрын,  ғылыми жетекші жоба мәтінін мұқият тексеріп, пікір жазып, оны оқушымен талқылап, 

мектеп оқушысын көпшілік алдында сөйлеуге дайындау керек. Мектеп зерттеу жобасының ғылыми жетекшісі – 

баяндама мәтінін құрау мен компьютерлік презентация жасау барысында жас зерттеушінің бірінші көмекшісі. 

Биологиядан зерттеу жобасы жазылып болғаннан кейін, оны пікір жазуға берген дұрыс. ғылыми жетекші мектеп 

оқушысының жұмысына өзі де пікір жаза алады, бірақ, мысалы,  шектес пән мұғалімі, жоғары сынып оқушысы, 

ғалым-биолог жазатын «сыртқы» пікірдің болуы да артық емес. 

Пікір құрылымы келесідей болуы мүмкін: 

1. «Кіріспе» (жоба авторы кім, тақырыбы қандай, жұмыс қандай білім мекемесінде, қай ғылыми салада 

орындалған). 

2. Пікір мәтіні: 

1) Кімнің жұмысы, тақырыбы, жұмыс не туралы, оның өзектілігі, мәселесі. 

2) Жұмыстағы оң нәтижелер.... 

3) Қорытынды бар ма, ол не туралы. 

4) Жұмыс кемшіліктері, олқылықтары (рәсімдеуден басқа). Егер олқылықтар болмаса – ештеңе жазбаңыз. 

«Жұмыста кемшілік жоқ» деген сөйлемді пайдаланбаған дұрыс. 

5) Жұмысты рәсімдеуді бағалау (стандартқа, үлгіге, жалпы ережелерге сәйкес немесе сәйкес емес). 

6) Жұмысқа қойылатын жалпы баға (үздік, жақсы, қанағаттанарлық, қанағаттанарлықсыз). 

7) Жобаны пайдалану бойынша толықтамалар мен ұсыныстар жасауға болады (жұмысты пайдалану 

перспективасы және т.б.). Мысалы, осы жобаны биология пәні сабақтарында «Балдырлар» тақырыбын оқыған 

кезде пайдалануға болады.  

3. Пікірге қол қою. 

1) Пікір жазылған мерзім (күні, айы, жылы). 

2) Пікір авторы туралы мәліметтер, оның толық аты-жөні. 

пікір үлгісі төменде берілген. 

Алматы қ. № ЖББМ 8 «А» сынып оқушысы 

Батыров Алпамыстың биология пәнінен «Макробентосты талдау әдісі арқылы су тоғанының ластану 

деңгейін анықтау» тақырыбына жазған зерттеу жобасына 

ПІКІР 
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Батыров Алпамыстың «Макробентосты талдау әдісі арқылы су тоғанының ластану деңгейін анықтау» 

тақырыбына жазған зерттеу жобасында экология саласындағы өзекті тақырып болып саналатын макробентосты 

талдау тәсілін пайдалану маңыздылығы мен практикасы қарастырылған. А. Батыровтың жұмысында қоршаған 

орта жағдайының мониторгі саласы бойынша заманауи биология және биотехнология ғылымында жинақталған 

материалды көрсететін ақпарат берілген. Осы тұрғыдан су тоғандарының ластану деңгейін анықтау бойынша 

әртүрлі зерттеулер жүргізу қажеттілігі негізделген. Автор макробентосты талдау әдісінің мазмұнын анықтаған, 

оны қолдану бойынша әдістемелік нұсқаулықтар  берілген, макробентосты талдау әдісін тиімді іске асыруды 

қамтамасыз ететін жағдайлар айқындалған, оны пайдаланудағы шектеулер анықталған. 

Жобада зерттеу тақырыбы аясында жүргізілген және макробентосты талдау әдісін пайдалану барысында су 

тоғандарының ластану деңгейін бағалау тиімділігін көтеру туралы ұсынылған гипотезаны дәлелдейтін 

биологиялық экспериментты сипаттауға үлкен назар аударылған. Эксперименттің статистикалық деректері мен 

бақылау-өлшеу материалдарының құрылымы тәптіштеп баяндалған. 

Автордың зерттеу әдіснамасы ретінде экожүйелер теориясы мен жүйелі тәсілді алуы зерттеу жұмысының оң 

сипаттамасы болып табылады. 

Осы зерттеу нәтижесі – макробентосты талдау негізінде су тоғанының ластануын талдау әдістемесі – 

экология тұрғысынан үлкен қызығушылық тудырады. Жұмыста осы әдісті көрсететін авторлық сұлбаның болуы 

осы зерттеу нәтижелерін практикалық қолдану мүмкіншілігі туралы  айқын ұғым қалыптастыруға мүмкіндік 

береді. Тақырыбына сай әдеби мәліметтер тілге жатық, ізгілік жолмен жазылған. Автордың әдебиеттермен көп 

еңбектенгені көрініп тұр. 

Зерттеу жобасында ғылыми биологиялық зерттеудің барлық әдіснамалық сипаттамалары берілген, сұрақ 

теориясы мен эксперимент деректері қысқаша баяндалған, қорытынды жасалған, сұлба, кесте, суреттер түрінде 

қосымшалар берілген. 

Жұмыс ғылыми жұмыстарға қойылатын талаптарға сәйкес рәсімделген. 

Батыров Алпамыстың «Макробентосты талдау әдісі арқылы су тоғанының ластану деңгейін анықтау» 

тақырыбына жазған зерттеу жобасын талдау жүргізілген зерттеуді оң бағалауға бес баллдық бағалау бойынша – 

«үздік» деп бағалауға мүмкіндік береді. 

2016 жыл 

Алматы қ. №   мектебінің биология пәні мұғалімі                                            __________ 

                                                                                                                                     (қолы)  

 

Егер мұғалім пікір жазу барысында жобаны қорғағанға дейін тез түзетуге болатын грамматикалық қателіктерді, 

биологиялық нақтылықсыздықтарды, басқа да кемшіліктерді байқаса, онда жоба авторына осы ескертулерді 

ауызша айтып, оларды түзетуге мүмкіндік беріп, содан кейін түзетілген нұсқаны қайта тексеру керек. Егер оқушы 

тиісті түзетулерді енгізсе, пікірдің соңғы нұсқасында ол туралы айтып керек емес.  

Баяндама мәтінін құрастыру барысында, баяндамы нақты, айқын және суретті болу керек екенін естен 

шығармау керек. Баяндамашы өз мәтінін оқуға құқылы, бірақ анда-мында мәтінге қарап қойып қана, өз бетімен 

әңгімелеп бергені дұрыс. Баяндамашы регламентті сақтауы тиіс. Әдетте сөз 5 минутқа және баяндамашыға сұрақ 

қою үшін бернеше минут беріледі. 

Баяндама мәтінінде міндетті түрде келесілер болу керек: 

1. Тыңдаушыларға арналған қаратпа сөз (мысалы, «Құрметті әділ қазы мүшелері мен конференция 

қатысушылары!»). 

2. Зерттеу тақырыбы туралы ақпарат («Сіздердің назарларыңызға «Жәндіктер метаморфозасының негізі 

ретінде биохимиялық үрдістерді анықтау» атты зерттеу жобасын ұсынамын»). 

3. Зерттеу өзектілігі, мәселесі, мақсаты, гипотезасы туралы ақпарат. 

4. Зерттеу барысын, оның ең ерекше мезеттерін, жобадағы ең қызықты мәселелерді қысқаша баяндау. 

5. Зерттеу авторы жасаған қорытындылар. 

6. Әрі қарайғы зерттеулер перспективалары. 

7. Сөздің аяқталуы («Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет» немесе «Назарларыңызға рахмет»). Көпшілік 

алдындағы қорғау кезінде автордың өзі, мысалы, «Мен болдым, маған сұрақтарыңыз бар ма?» деген сияқты 

сұрақтар қоюға болмайды. Сұрақ қоюды осы шараның жүргізушісі ұсынады. 

Автор сөзімен қатар жоба авторы өз бетімен құрастырған компьютерлік презентацияны жобаны қорғау 

барысында өзі көрсетеді. Мұғалімдер, ата-аналар немесе басқа оқушылардың, сөз сөйлеп тұрған адамға көмектесу 

үшін презентацияны көрсетуіне жол бермеген дұрыс.  

Барлық балалардың ғылыми-практикалық конференцияларының регламенті компьютерлік презентацияның 

болуын көздейді. Баяндамаға шамамен 5 минут берілетін болғандықтан, презентация слайдтары көп болмау керек, 

5-7 болса жеткілікті. Слайдқа бірінші парақты, зерттеудің бірнеше әдіснамалық сипаттамаларын, 

суреттерді,сұлбаларды, диаграммаларды, зерттеу қорытындысы мен әрі қарай зерттеу перспективасын 

орналастыруға болады. «Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет!» деген слайдтың қажеті жоқ. Автордың, ғылыми 
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жетекшінің суреттері бар слайдты басқа мақсаттар үшін қалдырған дұрыс. Егер музыкалық рәсімдеу зерттеу 

тақырыбымен байланысты болса, мысалы, музыканың адам денсаулығына әсері, слайдарды музыкамен 

көркемдеуге болады. 

Зерттеу жобасын қорғау барысында бала толқып, презентация туралы ұмытып, баяндаманы оқып біткеннен 

кейін презентация қосылмағанын есіне түсетін жағдайлар да болады. Бұл жағдайда, баяндаманы соңына дейін 

айтып, содан кейін: «Енді баяндаманы презентация арқылы көрсетіп шығайын», - деу керек. Бұл ретте зерттеудің 

негізгі мазмұнын көрсететін слайдтарға тәптіштеп тоқтап өту керек. 

Өз баяндамасын слайдтар бойынша оқуға болмайды. Сөздің бүкіл мәтіні слайдармен қайталанып отырса, ол 

жұмыстың жалпы бағасын кемітеді, онда сөйлеп не керек, барлығы да онсыз да оқи алады ғой. 

Слайдтарды олардың қай жерде – мектеп оқушыларының ғылыми-практикалық конференциясында 

көрсетілетініне сәйкес рәсімдеу керек. Слайдтар қатаң тәртіппен рәсімделу керек (ешқандай көбелектер, гүлдер 

және т.б. керегі жоқ). Слайдар фоны байсалды болу керек, шрифт түсі – фонға сәйкес қара болғаны дұрыс. Өте 

бәсең, пастель түстер тыңдаушыларға әсіресе ашық немесе  онша қараңғыланбаған жерде дұрыс көрінбейтінін 

естен шығармау керек. Өте бір-біріне қарама-қарсы түстер (көк фондағы сары әріптер) көзді шаршатады. Ал 

көркемделмеген слайдтар мүлде қызықтырмайды. Анимация әсерлерін, қажет болса ғана, пайдаланыңыздар.   

Зерттеу жобасы бірнеше кезеңде қорғалады. Әдетте оның сұлбасы төмендегідей: 

1-кезең. Конференция қатысушыларын тіркеу. 

2-кезең. Конференцияның салтанатты ашылуы. 

3-кезең. Пән секцияларының жұмысы. 

4-кезең. Үзіліс. 

5-кезең. Секция жұмысын қорытындылау. 

6-кезең. Конференция жұмысын қорытындылау, жеңімпаздарды марапаттау. 

Мектеп оқушыларының зерттеу жобалары пән секцияларында қорғалады. Сөз тәртіптемесін текция жетекшісі 

анықтайды. Баяндамашының сөз сөйлеуге дайындалуы үшін: презентацияны қосуға, көрсететін материалдарды 

қоюға және т.б. үнемі уақыты болады. Мұғалім (ғылыми жетекші) өз оқушысына тек осы уақытта ғана көмектесе 

алады. Бұдан кейін – жоба авторының өз бетімен жұмысы: баяндамасын оқуы, әділқазы мүшелері мен секция 

тыңдаушыларының сұрақтарына жауап беру. Сұрақтар әртүрлі болуы мүмкін, баяндамашы толқығаннан оларға 

жауап бере алмай қалуы да мүмкін. Жобаны қорғау бойынша қиын жағдайда дау, пікірталас пен пікірсайыс туралы 

білімі көмек бере алады. 

Зерттеу жобасын қорғау барысында тыңдаушылардың баяндамашыға сұрақтары туындауы мүмкін. Оқушылар 

кейде баяндамашыны «сүріндіру», бағасын кеміту үшін сұрақ қояды, деп ойлайды. Ал іс жүзінде олай емес. 

Сұрақтар әдетте баяндама мазмұны тыңдаушыларды қызықтырған кезде, олар осы туралы көбірек білгісі келгенде, 

қандай да болмасын ережелерді нақтылау, өзінің білімін кеңейту үшін туындайды. Әділқазы мүшелері, егер 

баяндамашы бір жерлерде қателессе немесе нақты айта алмай қалған кезде, баяндама үшін бағаны көтеру үшін, 

сұрақ қояды. 

Сұрақтарға жауап беру барысында баяндамашыға келесі ұсыныстарды беруге болады: 

1. Сұрақты мұқият тыңдау керек. 

2. Егер қажет болса – сұрақты жазып алу керек. Егер бірден бір емес, бірнеше сұрақ қойылған жағдайда, жазба 

көмектеседі. 

3. Егер сұрақты түсінбей қалсаңыз – қайталап сұраңыз немесе сізге қойылған сұрақ бойынша өз нұсқаңызды 

ұсыныңыз. 

4. Сұрақ қойған адамға құрмет көрсете отырып, байсалды жауап беріңіз. Қойылған сұрақ үшін ризашылық 

білдіріп керегі жоқ. 

5. Егер сізден алдында айтқан туралы сұрап жатса, тағы да қайталап айтыңыз. «Мен ол туралы өз баяндамамда 

айтқанмын», - деп айтуға болмайды. 

6. Егер сіз сұраққа нақты жауапты ұмытып қалған болсаңыз, оны жобадан тауып, оқып беріңіз. Сізге сұраққа 

жауап беру кезінде пайдалануға болатын, алдын ала дайындалған сөздік үлкен көмек көрсетеді. Сөздікті зерттеу 

жобасының «Қосымшалар» бөліміне орналастыруға болады. 

7. Егер жауабыңыздың дұрыстығына күмән тудырып тұрсаңыз, «... деп болжауға болады», - деп аяқтауға 

болады. Егер сізге зерттеу тақырыбынан тыс сұрақ қойылса, онда бұл сұрақтың зерттеу тақырыбына кірмейтінін 

айтып, оған жауап бермеуге болады. Бірақ егер сіз жауабын білсеңіз немесе  болжай алсаңыз, жауап беріңіз. 

8. Егер сіз жауабын мүлде білмесеңіз немесе болжай да алмасаңыз, қалай жауап беру керек екенін білмесеңіз – 

ол, әрине, жаман, бірақ бәрібір де жауап беру керек. Жауабын білмеймін, деп айтпаңыз. Сіз осы сұрақты кейінгі 

зерттеулеріңізде қарастыруды жоспарлап отырғаныңызды айтыңыз. 

Мектеп оқушылар зерттеу жобасын қорғауға дайындау барысында пікірталас пен пікірсайыс туралы білім 

маңызды көмек көрсетеді. Өйткені сұрақтар көбіне даудың осы екі түрі тұрғысынан қойылады ғой. 

Пікірталас пен пікірсайыстың қағидатты айырмашылығы олардың мақсаттарында. Пікірсайыс мақсаты – оған 

қатысушылардың белгілі бір деңгейдегі келісіміне қол жеткізу. Пікірталас мақсаты – қатысушылардың бір 
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тарабының екінші тарабын жеңуі, өз көзқарасын дәлелдей білу. Пікірталас пен пікірсайыс қатысушыларын да 

әртүрлі атайды: пікірталаста қарама-қарсы жақ – қарсыластар, пікірсайыста – оппоненттер деп аталады. 

Пікірталас пен пікірсайыста келесі дәлелдерді пайдалануға болмайды (Ивин А.А. бойынша, 1990):  

 Көпшілік дәлелі – тыңдаушылардың пікіріне, сезімдері мен көңіл-күйлеріне сүйену. 

 Тұлға дәлелі – қарсыласты күлкілі ететін, оның ақыл-ой қабілетіне көлеңке түсіретін, оның ойларына деген 

сенімді азайтатын нақты немесе тек елестетілетін оның кемшіліктерін айту. 

 Бұқара дәлелі – адамдардың ұлттық немесе нәсілдік нанымдарын, жалған уәделерін және т.с.с. пайдалана 

отырып, көпшілікті толғантуға тырысу. 

 Адам дәлелі – өз көзқарасына қолдау көрсету үшін қарама-қарсы тарап дауда  келтірген немесе ол айтқан 

ережелерден шығатын негіздерді келтіру. 

 Даңғойлық дәлелі – қарсыласты артық мақтау, мадақтау арқылы ол жұмсағырақ және көнбіс болады деген 

оймен оны орынсыз мадақтау. 

 Тартыншақтық немесе бедел дәлелі – өз көзқарасына қолдау көрсету үшін, тіпті олар қарсылас пікірі бойынша, 

«дұрыс емес болса да», қарсы шыға алмайтын идеялар мен тұлғалардың атын пайдалану. 

 Дене күшінің дәлелі – жағымсыз салдарлармен және, атап айтқанда, күш қолдану арқылы қорқыту немесе 

қандай да болмасын мәжбүрлеу құралдарын тікелей қолдану. 

 Білімсіздік дәлелі – дау мәніне қатысты мәселелер бойынша қарсыластың хабарсыздығы, тіпті білмеуіне сілтеме 

жасау; дауласушылардың ешқайсысы білмейтін және оны текссеру мүмкін емес фактілер  немесе ережелер 

келтіру. 

 Аяушылық дәлелі – келесі тарапқа аяушылық және тілектестік білдіру. 

Көптеген оқушылар  биология пәнінен көпшілік алдында зерттеу жобасын бірінші рет қорғайды. Мұғалімнің 

өте маңызды міндеті – баланы осы шараға дайындау. Арнайы сабақ та өткізуге болады, онда қорғау қалай 

жүргізілетінін, жақсы қорғап шығу үшін не керек екендігі туралы айту керек. Ол үшін сіз осы дәріс материалдарын 

пайдалана аласыз. 

Әр баяндамашыны жеке-жеке тыңдаған дұрыс, ол үшін дайындау керек – ол жобаны қорғау кезінде көптеген 

қателіктерден аулақ болуға көмектеседі. 

Зерттеу жобасын көпшілік алдында қорғауға дайындау барысында, әсіресе егер осы шара бала оқитын 

мектептен тыс жерде өтетін болса, тәрбиелік мәні бар кейбір мәселелерге: сырт бейнесіне, аудиторияда тәртіп 

сақтау мен мінез-құлқына  және т.б. да назар аудару керек.   
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Жакупова Г.Т.  

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МОТИВАЦИОННОЙ И ЦЕННОСТНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

На современном этапе от выпускников университета, как будущих квалифицированных работников требуются: 

инновации, знание процессного менеджмента, новых технологий, неординарных методов решения 

профессиональных задач. Поэтому данные условия трудовой деятельности должны учитываться при формировании 

в университете профессиональных квалификаций и определении установок: «учиться в течение всей жизни», 

являющейся одной из форм профессионального самообразования. 

Совершенствование подготовки студентов, т.е. концепция непрерывного образования – целенаправленная 

подготовка кадров к самообразованию разрабатывалась в советской педагогике. В исследовании Серикова Г.Н 

отмечается, что готовность «к самообразованию это не просто комплекс личностных свойств человека, получаемый 

в результате целенаправленных действий, а динамически меняющееся состояние личности» [1]. 

Способность к профессиональному самообразованию закладывается в процессе получения образования. 

Исходя, из этого при реализации образовательной программы главным является мотивационная и ценностная 

составляющая, которая призвана обеспечивать конкурентоспособность и самоутверждение будущего специалиста. 

Проблема мотивационно-ценностной направленности образования изучалась длительное время учеными 

разных научных направлений по следующим аспектам:  

– специфика мотивационной составляющей на разных этапах становления профессионала; 

– компоненты учебной мотивации, то есть трансформация познавательной мотивации в профессиональную; 
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