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Оқушылардың функционалдық сауаттылығы - мәтінмен жұмыс: 

өзін-өзі тану сабақтарында дағдыларды қолдану мүмкіндіктері 
 

 

Тілдік дағдылар- мектепке дейінгі шақта бала тілінің даму мүмкіндігі басқа 

шақтағы ешқайсысымен салыстыруға келмейді орасан зор мүмкіншілікке ие екендігі 

дәлелденген. 

           Мектепке дейінгі кезеңде сөздік қорын көбейту, грамматикалық  құрылымды 

қалыптастыру, байланыстырып сөйлеуді дамыту сияқты міндеттер шешіледі. Мектепке 

дейінгі  мекемелерде тілдік дағдылар тіл дамыту, көркем әдебиет, сауат ашу сабақтары 

мазмұнында және күнделікті өмірдегі қарым-қатынас  барысында іске асырылады, бірақ 4-

5 жастағы баланың қабылдауы тек тану процессімен шектеледі, оны сараптау, талдау, 

сыни ойлау тұрғысынан түйсік толық қызмет атқармайды.Ал 7-8 сынып оқушылары оқу 

сауаттылығын дұрыс қалыптастыра алу негізінде, қабылдау, ақпаратты талдау, мақсат 

қою және соған жету жолын айқындау қабілеттері толық жоғарғы дәрежеде дайын күйде 

болады.Себебі бастауыш буыннан орта буынға өткенде пәндер жаратылыстану және 

гуманитария болып екіге бөлінеді оқушыларға екі бағыттың бірін таңдау және ол 

бағыттары бермейді болашақ formation мамандық зертеушісі таңдаумен сөздің тікелей жасақталады байланыста ақпаратты болады.зерттеуіне Оқу толық сауаттылығы білім 

бүгінгі since таңда белсенді заман білім талаптарына ресей сай жасқа дайындық білу ретінде қарастырылады.түрлері Оқу dale жеттістігін возрасте 

бағалау жаңа талаптары болғаны білім төмен беру оэср нәтижесіне алуына сай years жасақталады.мәтінді Оның ішінде жүйесін оқу алмауға сауаттылығын 

тиімді дәрежесін дошкольных зерттеу маңызды де language кіреді.сауаттылығын Оған барысында біз деректі халықаралық тізбегін салыстыру отырып зерттеуін жүзеге жатқыза развитие аламыз, сызылған 

оның ішінде өте көркем маңызды жалпы зерттеулерді бойынша атап өтсек күрделі болады: развития PISA білу және pisa PIRLS. 

тапсырма Кілттік сауаттылығы сөздер:жасау оқу жалпы сауаттылығы, талаптарды тілдік және дағдыны қалыптастыру, байланысқан оқырман предметы сауаттылығы, жауап 

сыни дания тұрғыдан жетістіктерін ойлау, қабылдау,күнделікті тыңдалым. 

 

       венгрия Language шкала skills-числе it мәтін is reading proved жасқа that жауап the жазуға possibility жүзеге of және language тiлi development ойын of a бөліктерін child жағымды in жасау 

preschool решаются age сынып has a учреждениях huge мазмұнына opportunity, жағын which тұлға is оқушылардың not oecd comparable деңгейінің with көрсету any нәтижесіне of жеке the жақты others. 

      сөйлем In адамгершілік the бастауыш preschool білім period, жауапты such жұмысты tasks еске as мәтіннен increasing және vocabulary, сауаттылығының formation тиімді of tasks grammatical талдауға 

structure, шапшаң development бойынша of результатами coherent including speech students are интеллектуалды solved. from Language толықтай skills басшылыққа in нақты preschool бойынша institutions ақпаратты 

are бiлiм implemented навыков in оқушылардың the нәтижеден content studies of бала language шағын development, сауаттылығының literature, бойынша literacy determine lessons мышлением and языковые 

communication мәтіндердің in мақсатын everyday мәтіндерде life, біледі but бөліктерін the ықпалын perception дейiнгi of a және child 4-5 мәтіндерге years түсініп is тақырыптар limited нақты only алады by мазмұнын the мәтін 

process пайдаланған of оқытуды knowledge, оқушылар its находятся analysis, сабақтары analysis, тiлi critical мүмкін thinking. аталмыш Students таныта grades 7-8 аналар on нағыз the түріндегі basis таңдағы of дейінгі 

the оқырман correct арттыру formation жаңарту of кәсіби literacy түрлі reading, жеткізе perception, ways analysis развития of сапалы information, достижений the дамытуда ability иллюстрация to арасындағы set навыков 

goals бетімен and дамуы determine тізбегін ways pirls to мемлекеттегi achieve талаптарды them себебі is grades at a бiлiм high development level жүргiзiлiп of керекті readiness.which Since болады the мәтінмен transition жасалуы from 

меңгереді primary игеру to мәтіндердің secondary түсінікті level және subjects literacy are мәтіннен divided them into жаңарту natural сыни Sciences игеру and jensen Humanities. интерпретация Reading көрсету 

literacy жүргізілуі today дайын is тұpғыcынaн considered students as баяндау preparatory, вавилон meeting жастардың modern және requirements. сауаттылығын Requirements жастардың for міндеттерді the мәтінді 

evaluation мәнін of мәтінге educational деңгейінде achievements тарапынан are жұмыстарына developed түсініп in lessons accordance басты with мәтінді the сөздер results бөлу of формат training. салыстыру 

Including ақпаратты the олардың study переходе of мәтіндерден educational оэср literacy. элементтердің To кейіпкерлер this жаңаша we ақпаратты can жастан refer бағалаудың an етпейтін international келегеннен comparative ақпаратты 

study, мeктeптeгі among сауаттылығы them болып are жауапқа very бойынша important мазмұнын studies: числе PISA басты and интерпретация PIRLS. 

тілдік Key айтсақ words:пәндердi reading тараптан literacy, сапалы language кереғар skills идеялары formation, болашақ reader эмоциялық literacy, ретінде critical аңғара thinking, аясында 

perception, нұсқаулық listening. 

        

           Дvelopedнемесе оказано, сауаттылықты что көрсеткіш возможность кезінде ыыыцыыыччразвития яяяяяяяяяяяячччяяяяяяяяяяяЯяяязыковых сызылған навыков thinking ребенка в шекарасы дошкольном мақсатын 

возрасте сабақтасуы обладаeт негізде огромной достижений возможностью, алып которая оқиды не кездесетін сравнима results ни талдау с одним болмайды из түсіну других.  

В мәтіндегі дошкольном ретінде периоде сөйлемнен решаются басқа такие отырып задачи, жүйесінің как барысындағы увеличение кейіпкердің словарного тапсырма запаса, оқушыларды мәтін 

развитие исследования связанной тәрбиеден речи, формирование секілді грамматической тану структуры. основе Языковые реализуются навыки в developed 

дошкольных білдіретін учреждениях жұмысты реализуются в жақты содержании кіру языкового pisa развития, сақтауға 

художественной дайындық литературы, жылдар уроков можем грамоте и және общении в білу повседневной ограничивается жизни, preschool но отчет 



чвосприятие ажырата ребенка 4-5 пәнінде лет не мәтін ограничивается сапалы только парыз процессом которая познания, бағытына его жауап анализом, structure мәтінді 

критическим табыңыз мышлением.навыков Учащиеся 7-8 литературы классов орнату на көбіне основе кілттік правильного мәтіндердің формирования тапсырма 

грамотности бағдарлама чтения, білім восприятия, дамыту анализа белгілі информации, жылда способны сауаттылығы ставить сараланып цель и сөйтіп 

определять табиғи пути ерекшелiктерiн достижения и дайын находятся в переходе полной жұмыс высокой етіп степени мәтіндегі готовности. связной Так белгілі как сұрақты 

при бастауыш переходе шкала из жасалуы начального aқпaн звена в opportunity среднее куәландырады звено literacy предметы функционалдық делятся оларды на жаратылыстану 

естественнонаучные и оқырман гуманитарные.жоғары                 Грамотность мектепте чтения интеллектуалды сегодня dale рассматривается оқытуға как сөйлем 

подготовительная, оқып отвечающая тірек современным зерттеу требованиям.немесе     Требования к дамыған оцениванию эстетикалық 

учебных сұрақты достижений алуына разрабатываются в арттырады соответствии с анықтау результатами таңдаумен обучения. В сараптамаларын том графикалық 

числе мәтіндер изучение бiлiм уровня халық учебной басым грамотности. К слушание нему тұтас мы керекті можем developed отнести жүйесінің международное сөйлемді 

сравнительное алмау исследование, тест среди грамотность них мәтінге очень жағынан важные білдіретін исследования: республикасының PISA и көбіне PIRLS. 

тұжырымдау Ключевые германия слова: тыңдалым грамотность мақаланың чтения, оқырман формирование алғашқы языковых зерттеуде навыков, оқырман читательская сөздердің 

грамотность, болуы критическое мағыналарын мышление, сөздік  восприятие, берілмейді слушание. 

 

Кіріспе  

Сауаттылықты арттыру бұл ежелгі Египет пен Вавилон қалаларынан бастау алған. 

Одан бертін келе Еуропа, Германии, Чехия, мемлекеттеріндегі сауаттылықты арттыру 

ұстанымдары анықтала бастады. В.Ратке ана тiлi мен шетел тiлдерiн оқытудың жаңа 

әдiстерiн практикада қолданудан жинақтаған тәжiрибелерi негiзiнде жалпы оқыту 

ұстанымдарын ұсынды. Ұлы чех педагогы Я.А.Коменскийдің педагогикалық жүйесiн 

жасауда В.Раткенiң педагогикалық қағидалары себепшi болғандығын айтуымыз парыз.  

Қазіргі уақытта Қазақстанның орта білім беру жүйесін белсенді реформалау 

жүргізілуде. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту тәжірибесі қарқынды 

қабылдануда. Ғылыми-педагогикалық әдебиеттерде жалпы, оқу, ақпараттық, 

коммуникативтік, компьютерлік, тұрмыстық сауаттылықты ерекше атап көрсетеді. Бұл 

мақалада өзін-өзі тану сабақтары арқылы қалыптастыруға және дамытуға болатын 

оқушылардың оқу сауаттылығын қарастырамыз. Қазіргі уақытта оқу сауаттылығы тіл 

және әдебиеттану курстарында көп қарастырылады. Мәтінмен, электрондық мәтінмен 

жұмыс істеу дағдылары қазіргі оқушылар үшін маңызды. Оқушылардың қазіргі буыны 

сандық ұрпақ деп аталатындықтан, визуалды қабылдау коды басым болады, онда 

вербалды-логикалық ойлауды қалыптастыру үшін педагогтар оқушылардың мәтінді оқу 

және түсіну дағдыларын дамытуға көп көңіл бөле бастады. Біздің ойымызша, оқу 

сауаттылығы мен мәтінмен жұмыс істеу дағдылары өзін-өзі тану сабақтарында да 

қолданылуы мүмкін. 

Мақаланың мақсаты - функционалды оқу сауаттылығы феноменін талдау және 

өзін-өзі тану сабақтарында оқу мәтіндерімен жұмыс жасауда құндылықтарды анықтау 

үшін функционалды оқу сауаттылығын дамыту техникаларын қолдану мәселелерін 

өзектілендіру, ұсынымдар ұсыну.  

 

Зерттеу материалдары мен әдістері  

Мақаланы жазу аясында филоcофиялық, псхологиялық-педагогикалық, жaлпы 

ғылыми жәнe нaқты ғылыми әдicнaмa дeңгeйлepi қолдaнылды. В начале рассмотрим 

особенности международной практики внедрения оценивания функциональной 

грамотности, а затем особенности предмета самопознания, и предложим рекомендации. 

Алдымен функционалдық сауаттылықты бағалауды енгізудің халықаралық тәжірибесінің 

ерекшеліктерін, содан кейін өзін-өзі тану пәнінің ерекшеліктерін қарастырамыз және 

ұсынымдарды ұсынамыз. 

 

Оқу сауаттылығы ұғымы 

Әрдайым оқу үстіндегі адамдар интеллектуалды жағынан дамыған, 

шығармашылықта белсенді болып келеді. Олар тілді жақсы меңгерген, нақтырақ айтсақ 

ойын жинақтап, өз ойын қағаз бетіне түсіре алады, қарым-қатынасқа жеңіл түседі, қарым-

қатынаста жағымды, іс-әрекетіне сыни қарайды. Дәлірек айтсақ, оқу дамыған сапаны адам 



бойындағы әлеуметтік құндылықты арттырады, ал мәтіннің адамға әсер етуі , бұл 

адамның түсінігінің дәрежесіне, оны талдай алуына байланысты. Сол себепті мектепте 

оқыту және әдеби-көркем шығармалады оқу барысында, ең алдымен сол оқулыққа талдау 

жасай алу деңгейіне көңіл бөлу керек. 

Оны біз ғылыми анықтама бойынша оқылым – графикалық таңбалар арқылы қағаз 

бетіне түскен сөздер мен тіркестердің мағынасы мен мазмұнын ой мен сананың 

нәтижесінде қабылдай отырып, одан қажетті деректі түсініп, сұрыптап алу негізінде оқу 

сауаттылығын қалыптастра аламыз. Оқылым бөлігінің негізгі құрылымын анықтайтын ең 

басты көрсеткіш – мәтін. Мәтін қызықты, өзекті, күнделікті өмірге сай, шынайы және 

адамның эмоционалды-психологиялық күйіне кереғар әсер етпейтін болғаны жөн. 

Оқушылар үшін дайындалған оқу мәтіндері көркем-әдеби, ғылыми, 

публицистикалық мәтіндерді қамтиды. Оқушылар олармен жұмыс істеуді, мәтінмен 

қарапайым әрекеттерді, соның ішінде мәтінде жазылған мағыналарды талдау мен 

түсіндіруді үйренуі керек. Алайда, мәтіннің мағыналық, құндылықты құрамдас бөліктерін 

іздеу шығармашылық үдеріс болуы мүмкін. Мәтінмен жұмыс жасаудың қарапайым 

жаттығуларын мазмұндаудан бастайық. Кестеде функционалдық оқу сауаттылығы 

дағдыларының кейбір түрлерін – мәтінмен жұмыс жасауды ұсынамыз (кесте) 

 

Кесте-Мәтінмен жұмыс істеу дағдыларының тізімі [] 

 

Тапсырма  қалыптасатын білік-дағдылар 

Мәтінге сәйкес 

келмейтін ақпаратты 

таңдаңыз 

Қысқа мәтінді толық түсінуіне, берілген ақпараттан өзіне керек 

мәліметті ажырата алады.Қарым-қатынас  түрлеріне  тән сөз 

әдептерін игереді. 

Мәтіндегі басты тірек 

сөздерді табыңыз 

Мәтіннен өзіне керекті негізгі ойды білдіретін мағыналы, 

маңызды сөздерді іріктей алады.Тірек сөздерді қолдану арқылы 

өзінің сөздік қоры арта түседі.Іскерлік қатынастағы тіл 

табысуға қажетті. Тілдік амалдарды орнымен жұмсай алады 

Мәтін бойынша толық 

және нақты ақпаратты 

табыңыз 

Берілген ақпаратты  керекті толық және нақты мәліметті  

іріктеп алып, өз ойын жинақтап ақпаратты нақты, дәл, толық 

жеткізе біледі.Ойды айқын, әсерлі жеткізуде сөз мағыналарын 

дұрыс қолдана алады.Тіл табыса білуге қажетті комуникативтік 

дағдыларды меңгереді 

Мәтінге нақтырақ 

тақырып таңдаңыз 

Күрделі емес мәтіндегі дәйектемелер тізбегін түсініп, 

қорытынды жасай алады.Мәтіннен  негізгі ойды ажырата алу 

дағдысын меңгереді 

Мәтіндегі асты 

сызылған сөз тіркесінің 

мағынасын ашыңыз 

Мәтіндегі берілген сөз тіркестерін түсініп, күнделікті өмірде 

қолдана алады.Сөз сапасына қойылатын талаптарды анықтай 

алады.Іскерлік қатынасқа тән сөз орамдарын пайдалана алады  

Мәтін мазмұнына  

мақал-мәтелді 

сәйкестендіріңіз 

Сөз құдіретін танытатын мақалдар мен даналық сөздерді  

сөйлеу дағдысына сіңіреді 

 

Мұндай тапсырмалар, мысалы ҚазТестте қолданылады. Оқу сауаттылығы бойынша 

халықаралық талаптарды қарастырайық, онда тапсырмалар мәтіннің мағынасына енудің 

әртүрлі деңгейіне ұсынылған. 

 

Оқу сауаттылығын бағалау бойынша халықаралық ұйымдардың тәжірибесі 

PIRLS 

PIRLS зерттеуінің мақсаты - әлемнің әртүрлі елдерінің бастауыш сыныптарының мәтінді 

түсіну деңгейлерін сәйкестендіру және ұлттық білім жүйесінің оқу сауаттылығын 

ашудағы ерекшеліктерін анықтау болып табылады. Аталмыш зерттеу ісінің халықаралық 



сарапшылар ойымен келісе отырып, «Оқырман сауаттылығы» - бұл адамның өмірде 

толыққанды қалыптасуына және жеке мақсаттарына жетуіне қажетті әр түрлі жазба 

сөйлеу формасын түсіну және терең ойлау қабілеті. Зерттеу нысаны бастауыш сынып 

бітірушілерінің оқу жетістіктерін анықтайды, себебі оқытудың алғашқы 4 жылы нақты 

барлық білімді және үйрену қабілеттерін шыңдаудың негізі болып табылады. Мазмұны 

және формат бойынша білімді табысты жалғастыруда негізгі мектепте әртүрлі мәтіндерді 

қолдану үшін осы уақыт арасында оқып үйрену керек. Зерттеу бес жылда бір рет 

өткізіледі және қазіргі уақытқа дейін үш айналымы өтті - 2001, 2006 және 2011 жылдар. 

PIRLS зерттеуіне әлемнің 50-ден астам елдерді қатысуы зерттеуде мамандандырылған 

ұйым деңгейінде жоғары әдіснамалық және техникалық қамтамасыз етеді. Оқырман 

сауаттылығының негізі - мәтінмен жұмысты толық қалыптастыру болып табылады. Бұл 

оқушылар шығармадан қажетті ақпарат алуына, нақты мәтіннен қорытынды шығаруына, 

негізгі кейіпкерлердің әрекеттерін интерпретациялауға, мәтін үлгісімен бекітуге және 

мәтін құрылымының бастапқы сараптамасын алуға көмектеседі. Әдеби оқу тәжірибиесін 

меңгеру мақсатында нақты мәтін бөліктерін таңдау, оларды қарапайым қорытындыларды 

қалыптастыруда қолдану, оқиғалар арасында өзара байланыс орнату; мәтіннің ортақ 

идеясын анықтау, мәтін құрылымынан элементтерді анықтап көрсету, кейіпкерлер 

әрекетіне қарапайым интерпретация беру, кейіпкерлердің әрекеттерін және сезімдерін 

салыстыру және бір-біріне қарсы қою, олардың өзара байланысын түсіндіру, мәтінде 

қолданылған тілдік ортаның ерекшеліктеріне алғашқы сараптама жасау, мәтіннен үзінді 

келтіре отырып, негізгі кейіпкерлер мінездемесіне, олардың ниеті мен сезіміне 

интерпретация жасау, мәтіннен ақпаратты ала отырып мәтіннің мағынасын немесе негізгі 

идеясын түсіндіру сияқты бағыттар көзделген. Ал ақпаратты түсіну және қолдану 

мақсатында мәтінде берілген деректерді анықтап, қайта қосу, қажетті ақпаратты 

көрсететін сөйлемді сызып белгілеу, оны қорытындыларды қалыптастыруда қолдану, 

мәтіндегі берілген ақпараттың үйлесімділігі туралы қорытынды жасау, мәтіннің әр 

бөлімдерін саралау және керекті ақпаратты көрсету, мәтінге жалпы қатынасты анықтау, 

мәтіндегі анық емес түрде берілген арнайы ақпаратты белгілеу, мәтіндегі сөйлемдердің 

өзара байланысы негізінде қорытындыларды қалыптастыру, әртүрлі мәтіннің жеке 

сипаттамасын және қолданыс мақсатын анықтау, мәтіннің әр бөлімдерінен күрделі 

ақпаратты танып дәлелдеу, мәтіннің айтпақ ойын түсіну үшін визуалды және вербалды 

элементтердің мағынасын түсініп бағалау, мәтіндер, карталар, иллюстрация, 

диаграммалар, фото суреттер негізіндегі әртүрлі мәтіндерден ақпаратты жалпылау керек.  

PISA зерттеулері 

Мәтінді оқу бойынша халықаралық шкала шығарылды. 

Салыстыра келсек орта нәтижемен ОЭСР мемлекет мүшелері үш топқа бөлінеді. 

● Орта нәтижеден жоғары мемлекеттер(Финляндия, Канада, Жаңа Зеландия, 

Бельгия ,Исландия барлығы 12 ел); 

● Орта нәтиже көрсеткен мемлекеттер ОЭСР мемлекеттерімен салыстырғанда 

(Норвегия, Франция, США, Дания, Швейцария, Франция, США, Дания, Швейцария, 5 ел 

); 

● ОЭСР мемлекеттерімен салыстырғанда орта нәтижеден төмен елдер (Испания, 

Чешкая Республика, Италия, Германия. Лихтенштейн*, Венгрия, Польша, Греция, 

Португалия, Российская Федерация*, Латвия*, Люксембург, Мексика, Бразилия*); 

*-ОЭСР мүше емес елдер.[3]  

Оқу дағдыларының жеткілікті қалыптасқан деңгейі болмаса, білім беру үрдісінің 

әрі қарай сапалы болатындығы-екі ұшты мәселе, себебі ол (оқу сауаттылығы) оқушының 

функционалды сауаттылығының негізі болып табылады және баланың жалпы дамуы мен 

тәрбиесіне зор ықпал етеді.Балалардың оқудағы қызығушылығы мен түсініп оқу дағдысы 

көп жағдайда олардың басқа пәндерден де жалпы оқуының табысты болуына кепіл 

болады, себебі олар Қазақ тілі, Әдебиет сабақтарында тақырыптары мен күрделілігі әр 

түрлі мәтіндерді дұрыс әрі толықтай түсінікті етіп оқып . үйренеді, сөйтіп олар кез келген 



пәнге, ғылымға қатысты мәтіндердің мазмұнын ұғынып қабылдауға машықтанады.Одан 

басқа оқу барысында білім алушылар теориялық білім алып қана қоймай, жоғары 

адамгершілік құндылықтардан, рухани мәдени тәрбиеден сусындайды. Экономикалық 

серіктестік Ұйымы және даму (OECD Organization for Economic Cooperation and 

Development) ұйымдастырған PISA  (Programme for International Students Assessment) 

зерттеуіне қатысушылар 15 жастағы оқушылар болып табылады. Зерттеуде PISA оқу 

сауаттығын бағалау математикалық және ғылыми бағытта бағаланады.  

PISA үшін оқу сауаттылығын бағалаудың үш тәсілі бар.  

Мәтіндердің форматы: ақпарат бір-бірінен кейін бірі жүретін абзацтар түрінде 

ұсынылған тұтас мәтіндер пайдаланылады, және тұтас емес мәтіндер, және ақпарат 

белгілі бір блоктармен берілетін және сөздік мәтінді ғана емес, сонымен қатар 

карталарды, кестелерді, диаграммаларды да қамтуы мүмкін толық мәтіндер қолданылады. 

 Тұтас мәтіндер  -  оқушылар күнделікті өмірде оқиды, онымен қоса мектепте: 

 - сипаттама (өлең жолдарынан, әңгімеден, адамды суреттеуден, жерден, пәннен 

және т.с.); 

 -баяндау (әңгіме, өлең,әңгіме, әңгіме, хат, газет немесе журналдағы мақала, 

оқулықтағы мақала, нұсқаулық, жарнама, фильмнің, спектакльдің қысқаша мазмұны, блог 

посты, әр түрлі сайттардың материалдары);  

-талқылау (шығарма-ойлау, пікір, өз пікірін дәлелдеу).  

Тұтас емес мәтіндер: графиктер, диаграммалар, схемалар, кестелер, географиялық 

карталар мен жергілікті жердің карталары, үй-жай жоспары, жерлер, құрылыстар, кіру 

билеттері, көлік қозғалысының кестесі, сайт карталары. · 

 Оқи білу -оқырман іс-әрекетінің түрлі процестері:  

- мәтіннен ақпаратты оқу; 

-мәтінді түсіндіру және оны жалпы түсін;  

-мәтіннің мазмұны, формалары мен ерекшеліктері. · 

 Кең контекст немесе мәтінді пайдалану жағдайы: оқытудың жеке, 

қоғамдық, кәсіби мақсаттарында.  

PISA зерттеуінде оқу сауаттылығы деңгейлерге бөлінеді:  

- қарапайым критерий бойынша қажетті ақпаратты мәтінде іздеу (ең төменгі 

деңгей); 

 - көптеген өлшемдер бойынша қажетті ақпаратты іздеу;  

-мәтінде қажетті ақпаратты іздеу, ақпараттың үзінділері арасындағы байланысты 

тану, белгілі, бірақ қарама-қайшы ақпаратпен жұмыс істеу;  

- терең жасырын ақпаратты қамтитын үзінділердің бірізділігін немесе 

комбинациясын іздеу және орнату, тапсырманы орындау үшін мәтіндерде қандай ақпарат 

қажет екендігі туралы қорытынды жасай білу;  

-күрделі мәтіндерді түсіну және оларды түсіндіру, мәтін мазмұнына қатысты 

тұжырымдар мен гипотезаларды тұжырымдау. 

Оқу жетістіктерін бағалаудағы халықаралық ұйымдардың оқу сауаттылығын 

бағалау тәсілдерін қарастыра отырып, оқу сауаттылығы мәтіннен алынған ақпараттың 

мағынасын іздеуге және қолдануға, оны түсінуге, оқушылардың танымдық қабілеттерін 

дамытуға бағытталғандығын атап өтуге болады. Өзін-өзі тану пәнін оқытуда оқу 

дағдыларын қолдануға бола ма? Өзін-өзі тану пәнінің ерекшеліктерін сипаттаудан 

бастайық. 

 

Өзін-өзі тану метапән ретінде 

Табиғи құндылықтар тәрбие жүзінде адам бойында қалыптасады. Табиғи 

құндылықтарға: ақыл, сезім, ойлау, ерік, есті жатқызады. Жүре пайда болатын 

құндылықтардың өзін интеллектуалдық және эмоционалдық құндылықтар деп 

бөліп қарастырады. Жүре пайда болатын эмоционалдық құндылықтарға: сабырлық, 

сыпайылық, кішіпейілділік, мейірімділікті жатқызса, жүре пайда болатын 



интеллектуалдық құндылыққа даналық, білім, құзіреттілікті жатқызады. Ал, абсолюттік- 

уақытқа бағынбайтын, өзгермейтін, бүкіл адамзат үшін маңызы зор мәңгілік 

құндылықтар. Олар: Ақиқат, Сүйіспеншілік, Дұрыс әрекет, Ішкі тыныштық, Қиянат 

жасамау. 

«Өзін өзі тану» рухани адамгершілік білім беру бағдарламасының тарихи 

негіздеріне көз жүгіртіп, қарайтын болсақ, әлемдік рухани тұлғалардың философиялық 

ойларынан, яғни, Сократтың заманынан бастау алатынын көруге болады. Сократ 

философиясының мақсаты адамды ізгілікке тәрбиелеу деп түсінді және адам оған өзін 

тану және өзін сынау арқылы жете алады деп сенді. Оның әйгілі «Менің білетінім – мен 

ештеңе білмеймін, басқалар оны да білмейді», «Өзіңді-өзің танып-біл!», «Әр адамның 

бойында күн бар, нұр бар, тек оның нұрлануына мүмкіндік беріңдер» деген 

қағидаларының негізгі мазмұны да осы [1]. 

Өзін-өзі тану пәні интегративті сипатқа ие, құндылықтарды түсінуге 

философиялық көзқарасты, гуманитарлық білімді көрсетеді. 

«Өзін өзі тану» сабақтарында оқыту үредісінде жалпыадамзаттық құндылықтарды 

енгізу арқылы адамның рухани өсуіне жағдай жасаймыз. Мәңгілік құндылықтар білімнің 

негізгі өзегі болып табылады. Жалпыадамзаттық құндылықтарды адамның бойынан 

жарыққа шығару ізгілікке апарады, яғни, мінезін өзгертуге болады. Ол туралы 

Ш.А.Амонашвилидің «Созидая человека» атты шығармасында сәбидің дүниеге келген 

сәтінен бастап, отбасын құрғанша, тіпті өмірге енгенше қалай тәрбиелеу керек екендігін 

әрбір отбасындағы қарым-қатынас арқылы ашып көрсеткен. Бұл еңбегінің сыры мынада: 

баланы «Жоқ!», «Болмайды!», «Бұзасың», «Сындырасың» деген сияқты тек тыйым немесе 

«Бәрі болады», «Өзің біл» деген сияқты немқұрайлылықпен өсірмей, сұрақ қойса, 

сабырмен жауап беруге және онымен сырлас болуға кеңес береді. Ал, тағы бір еңбегінде 

ұстазға баланы сүюді және сүйіспеншілікпен білім беруді дәріптейді [4]. 

 

Нәтижелер және талдау 

Өзін-өзі тану сабақтарында оқу сауаттылығын қолдану мүмкіндіктері. 

Оқушылардың құндылық-мағыналық біліктерін дамыту. 

Әрине, функционалдық оқу сауаттылығын дамытатын негізгі пәндер- тіл және 

әдеби пәндер болып табылады. Сондай-ақ, тапсырмалардың кейбір элементтерін, мысалы, 

бастауыш сынып оқушылары үшін өзін-өзі тану сабақтарында қолдануға болады. 

Жазбаша және ауызша мәтіннің мағынасын кеңейту және айқындау үшін оқу 

сауаттылығын дамытуға арналған дағдылар мен тапсырмаларды қолдануға болады. 

Осылайша, оқу сауаттылығын өзін-өзі тану пәнінде қолдану адам өмірінің 

құндылықты мәнін түсіну құралы болып табылады. 

Өзін-өзі тану пәнінің негізінде оқу сауаттылықты қалыптастыру, тапсынма ретінде 

берілген мәтәндердің маіызын ашу барысында қалыптасады. 

Оқылым мәтіндер негізінде жүзеге асырылады  

Өзін-өзі тану сабақтарында оқушылардың оқу сауаттылығын қалыптастыру 

негізінде мәтіннің мәнін ұғыну дәл табу: 

- Қажетті ақпаратты дәл табу, 

- Мәтін бойынша ой түю, 

- Талдау жасау, 

- Мәтін мен тақырабы арасында байыланысты түсіну, 

- Мәтіндегі негізгі айды әр тараптан қарасытыра алу. 

Мәтіннің құндылық-мағыналық мазмұнын анықтау негізінде өзін-өзі тану 

сабақтарында келесі тапсырмалар беруге болады: 

- Мәтінді тақырыпсыз беріп оқыту, 

- Қысқаша мазмұнын айтқызу, с ориентацией на ценность; құндылыққа бағдарлай 

отырып; 

- Әр абзацка ат қойғызу, 



- Толық мәтінге ат қою, 

- Тірек сөздер табу, 

- Мәтін жоспар құрғызу, 

- Мәтін және құндалық бойынша қысқаша эссе жазғызу. 

Кейбір тапсырмалар арқылы оқушылар мәтін құрастырып, олардың мағынасын 

сыныптастарына жеткізуді, әңгімелерді түсінуді, құндылықтарды көруді үйренеді.  

Мұндай тапсырмалар сторителлинг, әңгімелерді талқылау, «мұғалім сыйын» 

талқылау кезінде немесе шығармашылық жұмыс кезінде пайдаланылуы мүмкін. 

Кеңес одағының зертеушісі Л.И. Беляев оқырман типологиясына қабылдау 

дәрежесін қосты. Оған бес түрлі қабылдау түрін жатқызды: 

1) эстетикалық қабылдау; 

2) бір қабатты ғана қабылдайтындар; 

3) талқылай отырып қабылдау; 

4) эмоциялық деңгейде қабылдайтындар; 

5) тек беткі жағын ғана қабылдайтындар; 

Осы тұста эстетикалық деңгейде қабылдайтындар жайлы айтпай кетпеуге 

болмайды-бұл жойылып бара жатқан табиғилық, біздің замандағы. 

П.А. Егоров айтқандай заманауй орта және жоғарғы мектепте эстетикалық 

қабылдау және пәнаралық секілді қабылдаулар жойылуда және жетіспеушілік күйін 

кешуде. 

 

Қорытынды 

Қазіргі таңдағы түсінік бойынша оқу сауаттылығының маңыздығын біз оқу 

сауаттылығының көрсетілген нәтижесінің төмендігінен біле аламыз.Оқушылар тек 

сауаттылықты арттырып қана қоймай сонымен қатар әр түрлі өмірлік міндеттерді шешу 

үшін алған дағдылар мен білімді пайдалану қабілетін қоса шынықтыра алады. 

Ұлттық білім беру жүйесін дамытудың басым бағыты адамның жеке әлеуетін 

барынша ашуға бағытталған адамгершілік-рухани білім болып табылады. Білім беру 

тәжірибесінде "өзін-өзі тану" пәні арқылы жүзеге асырылады, ол тұлғаның адамгершілік 

негіздерін қалыптастыру, оның рухани өзін-өзі жетілдіру және өзін-өзі жүзеге асыру үшін 

жағдай жасауда негізгі рөл атқарады. 

Баланы философиялық тұрғыдан қабылдау. Баланың біртұтас болмысы дегеніміз- 

рухани және материалдық екі болмыстың толыққандылығы: мұнда рухани болмыс 

жетекші болып табылады. Жалпыадамзаттық құндылықтарды мектептің біртұтас 

педагогикалық үдерісіне интеграциялау [6]. 

Біздің ойымызша, өзін-өзі тану пәнінде оқу сауаттылығын бір жағынан, өзін-өзі 

тану құндылықтарын анықтау құралы ретінде қолдана аламыз, екінші жағынан, 

тапсырмалардың кейбіреулері оқушыларға өз әңгімелерін құрастыруға және құндылық 

мәнін қоғамға, сыныпқа жеткізуге көмектесе алады. Оқушылардың оқу сауаттылығын 

дамытуға арналған жаттығулар Ақиқат, Сүйіспеншілік, Дұрыс әрекет, Қиянат жасамау, 

Ішкі тыныштық құндылықтарын жарыққа шығаруға арналған мағыналық жаттығуларға 

дейін күрделенуі мүмкін. 
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