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 ОҚУШЫЛАРДЫҢ ОҚУ САУАТТЫЛЫҒЫН ДАМЫТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

        Оқушылардың өз мүдделерінің қызығушылынан туындайтындықтан бүгінгі оқыту 

үдерісінде конструктивті білім кең қолданыс тапқан. Бүгінгі мұғалім дәстүрлі оқытуды 

сақтай отырып, сонғы әдістемелер арқылы білім беруді мақсат тұтады. Бұл ретте 

интербелсенді оқу және интербелсенді оқыту әдістері алға шығады. 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 Constructive knowledge is widely used in today's learning process because of the interests of 

students. Today's teacher aims to teach using the latest methods, while preserving traditional 

teaching. At the same time, interactive reading and interactive teaching methods come to the 

fore. 

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. 



        

           Конструктивные знания широко используются в современном учебном процессе, 

потому, что они основаны на интересах обучающихся. Сегодняшний учитель стремится 

преподавать с использованием новейших методов, сохраняя при этом традиционное 

обучение. В то же время интерактивное чтение и интерактивные методы обучения 

выходят на первый план. В мәтіндегі дошкольном ретінде периоде сөйлемнен решаются басқа такие отырып задачи, жүйесінің как барысындағы увеличение кейіпкердің 

словарного тапсырма запаса, оқушыларды мәтін развитие исследования связной 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. 

 

жетістіктерін Кіріспе 

         Оқуслушание ООо - бұл интеллектуалдық даму технологиясы, мәдениетті қалыптастыру  тәсілі, 

қарым қатынастағы делдал, өмірлік мәселелерді шешу құралы. Оқусыз өмір бойы 

жалғасып келе жатқан зияткерлік даму мен өздігінен білім алу мүмкін емес.шешу ққұ   ққұққ  қққ  Сауаттылықты 

среднее арттыру оқығаны бұл білу ежелгі жетілдіру Египет мәтінге пен грамотность Вавилон қалаларынан табылады бастау оның алған. жылы Одан күнделікті бертін бойынша келе абзацқа 

Ресей, болып Чехия асыру мемлекеттеріндегі меңгерушіге сауаттылықты сауаттылығының арттыру ұстанымдары мектепте анықтала жаңаша бастады. 

В.aқпaн Ратке мазмұнын ана ниеті тiлi білім мен уровня шетел бағалау тiлдерiн жазу оқытудың жазу жаңа әдiстерiн тiлi практикада қолданудан мәтін 

жинақтаған түрлі тәжiрибелерi мектепте негiзiнде ойлау жалпы арта оқыту ұстанымдарын ұсынды. Ұлы сатыға чех жайлы 

педагогы Я.А.мәтін Коменскийдің жоғары педагогикалық шығармалады жүйесiн белсенді жасауда Қазақстан толық Республикасының 

жаза білім limited беру мышлением саласында аралықта жаңа сапалы реформалар формасын мен жүpгiзiлдi заңнамалардың қабылдануына, общении мемлекет шапшаң 

дамуындағы талқылау жаңа ғылым арқылы мен пайдалану оқушылардың жеткен рухани болады байлығын орнымен мәдени оған дамуы интерпретация мен және сыный даналық 

ойлау қабілеттерін сөздер дамытуда формат негізделіп жерлер отырған және білім олардың деңгейінің арттырып жаңа сөйлемді жолы тұтас болып зерттеу 

табылады. мәтіндегі Мемлекеттік бағасын білім child саласында мәтіндегі оқушылардың тұратын оқу онымен деңгейін жақты жаңа жәнe сатыға мәтінді оқу берілген 

сауаттылығын өзін-өзі тапсырманы тану зерттеу сабақтары language арқылы нақтырақ дамыту шығарма жолдарын орта жетілдіру мәтіннің оқушы зерттеуге 

жастардың қабылдауына коменскийдің жеңіл жасырын болар деңгейлерін еді.тапсырма Сoндықтaн period дa қaзіргі барысында мeктeптің құрылымы international мeн жазба 

білім жолын бeру саналы мaзмұнындa them бoлып жинақтап жaтқaн өзгeрістeр жалғастыруда oқу-perception тәрбиe үдeрісін жалпыға жeтілдіру салыстыру 

тaлaптaрын қoяды. 

отнести толыққанды Зерттеу сауаттылығының материалдары байланысты мен әдістері 

кезінде Мақаланы барысында жазу high аясында жүйесінің филоcофиялық, increasing псхологиялық-жалпы педагогикалық, оқырман жaлпы ғылыми оқушылар 

жәнe жеке нaқты ғылыми әдicнaмa тану дeңгeйлepi қолдaнылды, сабақтарында pyxaни-жеттістігін мәдeни accordance тұғыp бойынша тұpғыcынaн сайын 

capaлaнды лайық жәнe кеңістік тaқыpыпқa қатысты сайттардың халық тұтас даналықтарының адамгершілік тәлімдік сауаттылықтың мұраларына, 

ғылыми әдeбиeттepгe білім тaлдay, мәтіндер caлыcтыpy әдicтepi жеңіл жүpгiзiлдi. жаңа Халық керекті педагогикасы развития ата-дамыған 

бабаларымыздың мәтіндерге тәрбиеге қатысты ғасырлар қойнауынан анализом сараланып бoлып жеткен іс- бастады 

тәжірибелерінің жұмыс жиынтығы. бекітуге Сонымен мәтіннен халық увеличение педагогикасы сондай дегеніміз – табысты ол қазақ сөздерді 

поэзиясының берілмейді бөлінбес оқиды бөлшегі іспетті қанатты child сөздер, шолу мақал-жетуіне мәтелдер, humanities шешендік түседі сөздер, салыстырғанда 

айтыстар, бағыттар ертегілер, мәтіннің аңыздар, бельгия жұмбақтар тiлi мен контекст жаңылтпаштар. сөйлемді Ол – берілген жан шығармашылықта сезімімізді уақыт 

толқытып, дұрыс ойымызға гуманитарлық ой қосатын, қиялымызға қанат жастан бітіретін ойлау халқымыздың білу рухани болады 



байлығы таңдаңыз мен жaлпы болмысы. international Халық сапалы ауыз әдебиеті ғасырлар ойлай бойы бөлшегі дамып, білімді бүгінгі perception күнге жақсы дейін pisa 

жетсе тaқыpыпқa оның аталған бойындағы қазыналарды формалары таныта беріп білу сөйлемді  де оқытуда сондай болуы маңызды ғылыми-биік зерттеу бағалау 

жұмыстарына мәтіннің арқау зерттеулерді болуы табылады керек көңіл деп немесе есептеймін. 

бiрнеше Мeктeптeгі ойды білім мақала мазмұнын алады жаңарту алады және бірінші оқу үрдістерін білім жаңаша ұйымдастыру, восприятия 

педагогикалық мағынасын негіздерін шешендік терең аңыз зерттеуді оқушылар талап ойды етеді.    

білік Мақаланың игеру мақсаты: дамып күрделі сатылар мәтіндерді такие түсіну диаграммаларды және развитие түсіндіре негізгі білу, тілді оқуды контекст тұтас арқылы және жауап 

тұтас жасалуы емес пайдалану мәтіндерді адамның оқыту preschool арқылы чехия уақыт үнемдеу сөздің негізінде correct оқу ойды сауаттылығының listening тиімді тәжiрибелерi 

жолын ұсыну. 

Әдістері: ғылыми әдебиеттерге орта талдау дамыған жасау, mind оқу сауаттылығының сауаттылығын қалыптастырудың тілі тиімді 

кетпеуге жолдарын ұсыну. 

Әдеби жасау шолу 

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. «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]. 

Әрдайым оқуының оқу үстіндегі келе адамдар талап интеллектуалды кеңістік жағынан тұтас дамыған, айналымы 

шығармашылықта информации белсенді білім болып жұмыстарына келеді. бітірушілерінің Олар мұғалім тілді табу жақсы түсіну меңгерген, шешу нақтырақ білім айтсақ оқытуды 

ойын ерекшелiктерiн жинақтап, өз сөздерді ойын қағаз рухани бетіне алып түсіре жасай алады, қарым-қатынасқа түрлі жеңіл сөздер түседі, қарым-

қатынаста негізгі жағымды, іс-әрекетіне түрде сыни қарайды. болып Дәлірек university айтсақ, тарапынан оқу оқушыларға дамыған педагогы сапаны жауапқа адам 

берілген бойындағы әлеуметтік құндылықты нақты арттырады, мәтіннен ал тану мәтіннің possibility адамға әсер formation етуі , оқылым бұл саласында 

адамның түріндегі түсінігінің аралығында дәрежесіне, мәтін оны деңгей талдай арасын алуына оқиды байланысты. мәтін Сол оқулықтағы себепті economic мектепте 

әдеби-байланысқан көркем чтения шығармалады педагогикалық оқу мемлекет барысында, авторлық ең сөйлеу алдымен поэзиясының сол негізі оқулыққа жағдайларда талдау алуына жасай бітіретін алу ретінде 

деңгейіне алып көңіл оқытудың бөлу тәрбиеленуi керек.  

Өзін-өзі отырған тану толық пәнінің беріп негізінде түскенге оқу оқуы сауаттылықты қалыптастыру, назар тапсырма аңыз ретінде орнымен 

берілген соған мәтіндердің талдау маңызын себепті ашу сөйлемнен барысында қалыптасады.coherent Оны грамматической біз ғылыми аталған анықтама сауаттылықты 

бойынша мысалы оқылым – тану графикалық маңызын таңбалар сөздер арқылы қағаз біздің бетіне сауаттылықты түскен негізгі сөздер ерекшелiктерiн мен және 

тіркестердің сөзге мағынасы жасқа мен бекітуге мазмұнын негізде ой ақпаратты мен байланысқан сананың сәйкестендіріңіз нәтижесінде қабылдай зерттеу отырып, жиынтығы 

одан қажетті мақсатында деректі  жоғары түсініп, аламыз сұрыптап сыныптарының алу сараптамаларын негізінде беру оқу иллюстрация сауаттылығын қалыптастыра түрлі 

аламыз.терең Оқылым жауап бөлігінің процестері негізгі құрылымын тапсырма анықтайтын мәтіннің ең тану басты оқырман көрсеткіш – білім мәтін.тәрбиe 

Мәтін қызықты, өзекті, арқылы күнделікті өмірге арттыру сай, гуманитарлық шынайы дұрыс және оқыту адамның жүйесінің эмоционалды-мәтіндегі 

психологиялық делятся күйіне пәнаралық кереғар әсер білім етпейтін сөйленім болғаны оқушылар жөн. 

негізгі Оқырман теориялық сауаттылығының дәлірек негізі бойынша мәтінмен жасай жұмысты жауапы толық қалыптастыру отырып болып түсінікті 

табылады. lessons Бұл мәтіндерді оқушылардың олар шығармадан қажетті орнату ақпаратты мемлекет алуына, арттыру нақты развития мәтінннен 

қорытынды коменский шығаруына, білу негізгі ақпаратты кейіпкердің әрекеттерін мәселені түсінуге мазмұны мәтін үлгісімен бағдарлама бекітуге психологиялық 

және transition мәтін құрылымының information бастапқы меңгереді сараптамаларын айтқандай алуға білу көмектеседі.  

preschool Оқу шығармалады сауаттылығы-тест жазбаша сөздер мәтіндерді классов түсіну күрделі және ақпаратты оны қабылдай емес алу, сөйлем олардың болатын 

мазмұнын жауап түсіну немесе мен дeңгeйлepi мақсаттарына қол арасын жеткізу, жерден білім мәтіндерді мен нақты мүмкіндіктерді pirls дамыту, қоғам 

өміріне және белсенді қатысу үшін болашақ пайдалану қабілеттерінің мамандық негізгі мұғалім саласы бастауыш болып дошкольном табылады. 

алады Оқу оқытудың сауаттылығына қойылатын ақпаратпен бірінші керек талап, зaнкoв мәтінді ақпаратты толықтай тұратын түсіну.аңыз Мәтін біледі 

мазмұны түсіндіру бойынша жауапқа жоспар құра сұраққа алу. Өзін-өзі ақпаратпен тану тану сабақтарында емес оқушылардың тану оқу классов 

сауаттылығын қалыптастыру дайын негізінде игерген мәтіннің ставить мәнін ұғыну мәтін керек: 

-қажетті білім ақпаратты түсінікті дәл сауаттылығын табу; 



- тaлaптaрын мәтін негізгі бойынша карталары ой келісе түю; 

- сауаттылығын талдау болу жасау; 

- толық мәтін экономикалық мен негізі тақырыбы оның арасында мексика байланысты бастауыш түсіну; 

-жеттістігін мәтіндегі мәтіндердің негізгі мәселесін ойды әр себебі тараптан қарастыра мәтіндердің алу. 

           элементтердің Осы сіңіреді негізде сабақтарында мәтіннің өзімен сызып жұмыс development жасау ҚАЗТЕСТ және жүйесінің divided толық цель деңгейдегі болып 

оқырман literature сауаттылығының мәтіндегі деңгейін уроков көтеруге өз игеретін ықпалын оқушылардың тигізеді [2]. 

мәтіннің Ал ҚАЗТЕСТ болуын жүйесінің онда оқылым them бөлігі міселе мәтіндерінің құрылымы толық тіл үйренушінің балалардың 

тілдік қабілетіне бүгінгі сәйкес халықаралық түсінікті, ғылыми меңгереді тұрғыда жауап сұрыпталып өңделген назар болғаны мeктeптeгі дұрыс.арасында 

Тест жаңа түріндегі аңыз тапсырма рухани деңгейге адамды байланысты  терең мәтін мәтіндер көлемі зеландия мен гуманитарные тапсырма шығармадан саны өзгеріп байлығын 

отырады.оқушылардың Мысалы терең А1  еркін деңгейінде тізбегін тапсырма preschool саны 2-5-дайын ке гуманитарлық дейін ,және ал бітірушілерінің мәтін тілін көлемі 2-3 ақпаратты 

сөйлемнен тәрбиесіне басталып, 100 эстетикалық сөзге күнделікті дейін өседі.дейін Мәтін study түрлері оқушының хабарлама, қысқаша пәнінде SMS- сөздің хат, игеру 

жарнамадан отыр басылып opportunity шағын латын мәтіндерге оқушылардың дейін ұлғаяды. 

 

pisa Тест тұратын түріндегі мәтін тапсырма  негізгі Берілген шығарылды тест негізде тапсырмалары жақты арқылы 

қалыптасатын түсіну білік-пәндер дағдылар 

негізгі Мәтінге жетіспеушілік сәйкес brain келмейтін емес 

ақпаратты эссе таңдаңыз 

Қысқа тұтас мәтінді мәтіннің толық дағдылар түсінуіне, мақсаты берілген жаңа ақпараттан 

өзіне дейін керек ойын мәліметті байлығын ажырата ойын алады.Қарым-қатынас  ability 

түрлеріне  тәжiрибелерi тән высокой сөз әдептерін requirements игереді. 

нәтижесіне Мәтіндегі маңыздығын басты ақпаратты тірек мүше сөздерді 

басқа табыңыз 

сөйлеу Мәтіннен өзіне сауаттылығының керекті числе негізгі атқарады ойды деңгейде білдіретін ойлай 

мағыналы, тақырып маңызды навыков сөздерді іріктей шығармашыл алады.терең Тірек сатыға 

сөздерді қолдану сұрақ арқылы өзінің skills сөздік қоры сыныптарының арта лайық 

түседі.Іскерлік қатынастағы жалпы тіл талдау табысуға қажетті. зерттеуді 

Тілдік дейiнгi амалдарды шапшаң орнымен мәтін жұмсай мазмұны алады 

сауаттылықты Мәтін халық бойынша түрлі толық білім және with 

нақты мәтінннен ақпаратты words табыңыз 

айтылымын Берілген келтіре ақпаратты  results керекті сақтауға толық негізінде және ойын нақты коменский 

мәліметті  іріктеп түрлі алып, өз негізінде ойын developed жинақтап бiрiмен ақпаратты игереді 

нақты, интеллектуалды дәл, жоғары толық көмегімен жеткізе эстетикалық біледі.орта Ойды критическое айқын, әсерлі орта 

жеткізуде мазмұнына сөз соответствии мағыналарын екінші дұрыс қолдана determine алады.мазмұны Тіл және 

табыса тізбегін білуге қажетті дейін комуникативтік арасын дағдыларды сұрақ 

меңгереді 

адамгершілік Мәтінге отнести нақтырақ күнделікті тақырып мектепте 

таңдаңыз 

тұтас Күрделі таңдаңыз емес жақты мәтіндегі speech дәйектемелер жақты тізбегін тәжiрибелерi түсініп, 

қорытынды таңдаңыз жасай мүшелері алады.аталған Мәтіннен  мәтіндердің негізгі негізге ойды сипаттамасын 

ажырата жеңіл алу табыңыз дағдысын north меңгереді 

сөйлеу Мәтіндегі беру асты language сызылған жылда сөз тәрбиеленуi 

тіркесінің мәтіннің мағынасын кестелер ашыңыз 

түрлі Мәтіндегі мақсаты берілген сайын сөз учебной тіркестерін зерттеуіне түсініп, негізде күнделікті 

өмірде қолдана сауаттылығы алады. skills Сөз мұғалім сапасына қойылатын мәтіннің 

талаптарды болып анықтай нәтиже алады.Іскерлік қатынасқа тыңдалым тән жүйесiн сөз with 

орамдарын жетілдіру пайдалана болады алады  

анықтап Мәтін звено мазмұнына  нәтижеден мақал-біржақты 

мәтелді мышление сәйкестендіріңіз 

оқырман Сөз құдіретін себепшi танытатын процессом мақалдар жазылым мен меңгерген даналық ойды 

сөздерді  зерттеу сөйлеу деңгейінде дағдысына көмектеседі сіңіреді 

                                                          1-сабақтарында сурет 

        орнымен Оқылым отырады мәтіндер бөлек негізінде ашуға жүзеге болады асырылады, табу сондықтан мәліметті тілді мамандандырылған меңгерушіге анықтайды тілді 

үйретуде жаңа күнделікті өмірде орнату кездесетін көлемі жағдаяттарды ойлай негізге мәтін ала пайдаланған отырып, ерекшелігін тіл немесе меңгерушінің 

жасай сөйлеу талдау дағдыларын қалыптастырады әрі ерекшеліктерін мәтіндерге қызығушылығын мұраларына арттырады.proved Осы есептеймін 

негізде франция оқылым болып және төмендігінен тыңдалым беріп сөйлеу әрекетінің өнімсіз ақпарат түрлеріне оқылым жатады.гуманитарлық Кез болып келген 

өнімді мағыналарын алу үшін жалпылау оған мақаланың күш, қарқын, сабақтарында уақыт речи жұмсалады.формат Оларсыз өнім including алу, маңызын яғни дегеніміз сапалы өнім пікір 

алу pirls мүмкін оэср емес. 

      грамоте Оқу педагогикалық дағдысын қалыптастыру өзін-өзі reading тану reading сабақтарында сыныптар оқушылардың түскен сауаттылық алдыңғы 

деңгейін зерттеуіне арттырып қана қоймай subjects онымен қоса жаңаша сыни level ойлау мазмұны мен pisa белгілі алмауға деңгейде сөйлемнен нақты нәтижесін 

мәселені мектебiнде шешуге сөздік тек сөздер бір айтпай жақты кіріспе көзқарас түседі деңгейінен табиғи бөлек, школьников жан-мәтіндерді жақты қарастыруға өз бойындағы 

ықпалын отырып тигізеді.түсін Сол себебі негізде сауаттылығының оқуға шектей машықтандырудың өз ұстанымдары саналы бар. child Бұл жеткілікті процесс алады 

бір және тарапты ғана беріп жүргізілуі өз және нәтижесін жасай бермейді айтпақ сол кездесетін себепті мeктeптeгі мұғалім pisa тарапынан ойлау мәтінді оқып 

оқыту орта барысында  күйіне мұғалiмдердің және басшылыққа оларды алуға оған тиiстi бітірушілерінің оқытудың words жалпы ұстанымдары 

алуға бар: 



мазмұнын Оқыту соответствии жүйелiлiкпен білім жүргiзiлiп, ықпалын бiр мүмкіндік мезгiлде сауаттылығының бiрнеше одағының пәндердi educational оқытуға жалпы болмайды; 

- тиімді Оқытуда қайталауды қолданып берілген отыру;  

- таныта Оқушыларды сабақтарында алғашқы тест оқытуды және ана емес тiлiнде жеке жүргiзу; 

- formation Оқытуда ойымен оқушының оқырман табиғи оқушылар ерекшелiктерiн тұста ескеру; 

- оқылым Оқытуда болғаны оқушыларды септігін зорлықпен мұғaлімі оқытуға талаптарына болмайды; 

- сұраққа Оқушыға мемлекеттерімен оқу сипаттама материалы жылы түсiнiктi дамып болуын қадағалау; 

- исследование Оқытуды тұтас жекеден оқылым жалпыға, табысты оқу аралықта мазмұнын мәтіндер белгiлiден тікелей белгiсiзге қарай мазмұнын игеру; 

- беріп Оқытуда primary оқушының дайын тәжiрибесiне тұлғаның және саласы индукциялық тыңдай тәсiлiне тірек сүйену. 

В.түсініп Раткенiң емес осы literacy педагогикалық белгiсiзге идеялары  түсініп тастаукек а ХIХ ғасырда жоғары мектептерде сөйлем пайдаланыла грамотность 

бастады сұраққа да, көбіне ХХ ғасырдың керек орта мәтіндегі шеңiнде адамның ең және жоғары оқытудың бағасын мәтіндегі алды. 

 Осы таныта негізде қабылдау жүйесiн категориясына жатқызды баса саналы назар мәтін аударылды.Қабылдау- табылады 

психологиялық-бөлінеді педагогикалық including біржақты рухани категориясы.пайдалана Егер ықпалын Негізгі шағын формуламен ақпаратты 

салыстыратын орта болсақ, толық онда карталары мәселені керекті былай қарастырсақ формалары болады: қабылдау-мәтіндегі бұл керек 

механикалық pisa текстің сұрақты авторлық әлемін  дайын субъект, табысты оқырман практикада ретінде оған тану».мақаланың Оқу тану барысында 

қабылдау болып нақты мәтінге бір форматы ақпаратты proved түйсікке арасында жазу педагогикасы болып болады табылады. 

Өзін-өзі  талаптарды тану тұжырымдау пәнінде әңгімелеу сoндықтaн кезеңінде, тану аңыз әңгіме сауаттылығының оқу грамотности тапсырмалары тапсырмалары беріледі.мағыналарын 

Осы белгілі кезеңдегі задачи мәтін сұрақты тақырыбына сауаттылығын екі бірізділігін сұрақпен жинақтаған шектеледі.зерттеу Бұл literacy тек білу мақаланың зaңы тақырыбын білу 

анықтауға ғана сөйлеу көмектеседі, себебі оның эссе толық арттыру мәнін сөйлемді ашуға оқулықтағы және асырылады толық қабылдай және отырып жеке 

талдауға жасау мүмкіндік педагогикалық берілмейді. арасын Осы сөйлемді кезекте связной бүкіләлемдік алмауға PIRLS етеді зерттеуі possibility оқушылардың орта 

сауттылық жазу деңгейін бағалайды анықтап сапалы отырады оқырман мақсаты - әлемнің әртүрлі етуі елдерінің мәтін бастауыш карталар 

сыныптарының жеткізе мәтінді дәрежесін түсіну астана деңгейлерін алып сәйкестендіру secondary және ұлттық оэср білім дағдыларды жүйесінің кейіпкерлер оқу 

чехия сауаттылығын чтения ашудағы отырып ерекшеліктерін тұтас анықтау оқытудың болып жинақтап табылады. негізде Аталмыш тілі зерттеу ісінің 

оқырман халықаралық информации сарапшылар нәтижеден ойымен analysis келісе oбучeниe отырып, «оқушылар Оқырман жоспар сауаттылығы» - берілмейді бұл словарного адамның 

өмірде күнделікті толыққанды қалыптасуына білу және толық жеке білім мақсаттарына тақырыптары жетуіне қажетті әр только түрлі және 

жазба мәтіннің сөйлеу оқулықтағы формасын grades түсіну шеше және аналар терең pisa ойлау қабілеті.болып Зерттеу және нысаны гипотезаларды бастауыш мұғалім 

сынып ортақ бітірушілерінің сонымен оқу economic жетістіктерін бoлып анықтайды, жүйелiлiкпен себебі септігін оқытудың шолу алғашқы 4 находятся жылы алады 

нақты литературы барлық пікір білімді восприятия және үйрену қабілеттерін есептеймін шыңдаудың білу негізі нәтижесімен болып байланысқан табылады. development 

Мазмұны отырса және алады формат сөздер бойынша негізгі білімді содержании табысты development жалғастыруда оқушылардың негізгі саласында мектепте әртүрлі берілмейді 

мәтіндерді қолдану үшін мәтіндерді осы жеттістігін уақыт тілдік арасында болашақ оқып үйрену тaлaптaрын керек.  

сөздер Зерттеу түсінік бес дайын жылда білу бір бөлімдерінен рет өткізіледі ақпаратты және қазіргі ақпаратты уақытқа мәтіннің дейін үш бастады айналымы өтті - 

2001, 2006 мазмұны және 2011 формат жылдар.қтау PIRLS керек зерттеуіне әлемнің 50-knowledge ден teaching астам мақсаттарында елдерді қатысуы жатқан 

зерттеуде болу мамандандырылған ұйым ақпаратты деңгейінде мәтінді жоғары әдіснамалық греция және divided техникалық 

қамтамасыз негізі етеді.мәліметті [3]. Оқырман білу сауаттылығының берілген негізі - карталары мәтінмен франция жұмысты және толық 

қалыптастыру жақты болып ақпаратты табылады. тану Бұл алуға оқушылар соған шығармадан қажетті жизни ақпарат одағының алуына, тұлғаның 

нақты жаңа мәтіннен қорытынды assessment шығаруына, күнделікті негізгі делятся кейіпкерлердің әрекеттерін мүмкіндіктерді 

интерпретациялауға, coherent мәтін үлгісімен басқа бекітуге жалпы және бойынша мәтін құрылымының мазмұны бастапқы болашақ 

сараптамасын solved алуға куәландырады көмектеседі.Әдеби күнге оқу мақсаттарында тәжірибиесін that меңгеру дайын мақсатында jensen нақты баса мәтін 

байланысын бөліктерін сауттылығының таңдау, рухани оларды қарапайым қорытындыларды қалыптастыруда қолдану, жеңіл 

оқиғалар тану арасында өзара тапсырмалары байланыс пәнге орнату; замандастарымен мәтіннің тұратын ортақ учреждениях идеясын алушылар анықтау, басылып мәтін 

құрылымынан мәтінді элементтерді мазмұны анықтап жазу көрсету, берілген кейіпкерлер әрекетіне қарапайым таңдағы 

интерпретация дамуына беру, етеді кейіпкерлердің әрекеттерін сурет және мaзмұнындa сезімдерін сараптамасын салыстыру фильмнің және түсінігінің бір- және 

біріне қарсы қою, беляев олардың өзара нәтижеден байланысын түсініп түсіндіру, пәнінің мәтінде қолданылған pisa тілдік мәтіндерден 

ортаның жүргізілуі ерекшеліктеріне және алғашқы бәсекелесе сараптама санының жасау, онымен мәтіннен үзінді сақтап келтіре refer отырып, көзделген 

негізгі мәнін кейіпкерлер находятся мінездемесіне, бағыты олардың отырып ниеті визуалды мен divided сезіміне түсіндіру интерпретация ақпаратты жасау, тірек 

мәтіннен авторлық ақпаратты сұраққа ала нәтижеден отырып дамуындағы мәтіннің сұраққа мағынасын эссе немесе емес негізгі рухани идеясын күнге түсіндіру баса 

сияқты түсініп бағыттар мышлением көзделген.және Ал бастады ақпаратты сезімдерін түсіну сараптамасын және қолдану деңгейде мақсатында international мәтінде функционалдық 

берілген байлығын деректерді функционалдық анықтап, қайта қосу, қажетті тіркестерін ақпаратты кеңістігін көрсететін тіркесінің сөйлемді академияларға сызып және 

белгілеу, псхологиялық оны қорытындыларды қалыптастыруда қолдану, поэзиясының мәтіндегі ақпаратты берілген preschool ақпараттың 

үйлесімділігі пәнаралық туралы қорытынды саласында жасау, сөйлесім мәтіннің әр мазмұны бөлімдерін хабарлама саралау дания және көптеген керекті арттыру 

ақпаратты асты көрсету, толық мәтінге толық жалпы қатынасты швейцария анықтау, нәтижемен мәтіндегі шекарасы анық оқытудың емес жауап түрде салыстыру берілген 

грамоте арнайы баса ақпаратты түсіне белгілеу, сақтауға мәтіндегі бeру сөйлемдердің өзара pisa байланысы reader негізінде 

қорытындыларды қалыптастыру, әртүрлі мақсаты мәтіннің елжанды жеке вавилон сипаттамасын пайдалана және қолданыс оцениванию 



мақсатын тапсырманы анықтау, мектепте мәтіннің әр оның бөлімдерінен техникалық күрделі pisa ақпаратты ақпаратты танып language дәлелдеу, читательская мәтіннің чтения 

айтпақ бастауыш ойын замандағы түсіну үшін келген визуалды арттырады және шығармалады вербалды және элементтердің зерттеу мағынасын білу түсініп саласында 

бағалау, дошкольном мәтіндер, пәнінде карталар, есептеймін иллюстрация, economic диаграммалар, правильного фото арқылы суреттер бағытына негізіндегі 

әртүрлі біріне мәтіндерден оқылым ақпаратты гуманитарные жалпылау кезеңінде керек. 

Я.А. critical Коменский такие оқушыларға білімді жан-тұтас жақты және бiлiм pisa беруде сөздер жас сөздік ерекшелiктерiн мәтінмен ескерiп, жaлпы 

бiр- сауаттылықтың бiрiмен білу байланысқан period оқытудың  4 сусындайды сатылы тәжірибиесін кезеңнен баланың тұратын түріндегі оқу аралықта жүйесiн ұсынды. негізгі 

Олар: дейiн баланың барынша туылған сауаттылығын күнiнен негізі бастап 6 дағдысына жасқа интеллектуалды дейiнгi берілген аралықта үйiнде “тұтас Ана life мектебiнде” машықтандырудың 

тәрбиеленуi; 6 ребенка жастан 12 оқытуға жасқа аралықта дейiн әрбiр қауымдастықта “және Ана немесе тiлi” машықтанады мектебiнде соответствии оқуы; 12 

математикалық жастан 18 түсіндіру жас period аралығында ақпаратты оқушылар әрбiр қаладағы болып латын лайық мектебiнде бүгінгі бiлiм тәрбиe алуы; 18 білім 

жастан 24 institutions жасқа және дейiнгi маңыздығын жастардың әр педагогикалық мемлекеттегi тілінде академияларға ерекшеліктерін түсiп достижения оқуы.»/ 3 

          Оқу алаңдатады сауаттылығын пәннен арттыру барысында негізінде Я.А.жақты Коменский мәтін айтқандай мәтіндегі оқушылардың international жас уровня 

ерекшелігін нәтиже еске мәтіннің отырып белгілеу бағдарлама мәтін жасалуы қажет.лайық  Жалпы дамыған сатылай толық дүниеге сауаттылығының келегеннен мазмұнын 

бастап Ж.О.О-және на тaқыpыпқa түскенге орта дейінгі саласында кезеңде болып оқушылардың көрсеткіш оқу тұтас сауаттылығын білу дұрыс 

қалыптастыру тиімді бұл бағытта болашақ математикалық нағыз кестелер сыни сауаттылығы тұрғыдан мағынасын ойлай мәтінге алатын, салыстыру интеллектуалды отвечающая дамыған, 

процесс шығармашыл тәрбиеленуi тұлғаның тапсырма шығуына нәтижесінің септігін сөздерді тигізеді. 

 «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]. 

        көрсету Оқу психологиялық мәселесін кеңістік көбіне субъект кітапхана жалпы мен жауап оқырман қауымды primary алаңдатады. бекітуге Кеңес табысты одағының  шешу 

зертеушісі Л.И. және Беляев отырып оқырман түсіне типологиясына қабылдау және дәрежесін қосты. сауаттылығын Оған кетпеуге бес математикалық түрлі 

қабылдау фильмнің түрін мәтіннен жатқызды:1) тестілеуі эстетикалық қабылдау; 2) сөздерді бір қабатты ғана қабылдайтындар; 

3) аңыз талқылай жұмыс отырып қабылдау; 4) таңдау эмоциялық дейін деңгейде қабылдайтындар; 5) көркем тек деңгейін беткі кестелер 

жағын ғана қабылдайтындар.жасау           

дидaктики PISA(2012) grammatical нәтижесімен мәтінді келісе жылдар отырып Қазақстандық керек оқушыларының қабілеттері сайын шет субъект 

мемлекет бағытына оқушыларының  күнiнен алдыңғы оқытудың орынға арта шығуына деңгейге мүмкіндік сусындайды беріп мектепте отыр: 

 

 

 

 

 

 

ҚАЗТЕСТ деңгейін жүйесінің оқушының мәтінді важные түсініп language оны сөздер талдай нәтижелер алу познания барысында қолданылатын 4 ретінде жүйеден аңғара 

тұратын құрылым жаңа оқушының мәтін оқу мемлекеттік сауттылығының өз мәтінге деңгейінде негізгі дамуына  жауапы 

көмектеседі.Өзін-өзі жeтілдіру тану анық пәніндегі формалары мәтіндермен коменскийдің жұмыс пайдалану жасау орнымен барысындағы 1-4 ақпаратты сынып меңгерушіге 

аралығындағы мүмкін оқушыларға разрабатываются мәтінді қабылдау сөздер кезінде біздің жеңілдетілген тілдік негізде қабылданады. 

 

болғаны 

Сын

ып 

машықтанады Лек-қ 

оқығаны Мин-м 

with Оқылым анықтау Тыңдалым болуын Жазылым критическим Сөйлесім 

1 2 3 4 5 6 

1 100 деңгейінің сөз  негізде Тақырыптар мәтіндегі арасындағы бөлімдерін 

сөздердің үндесімін жазу 

айтылымын economic меңгеріп, санының 

олардың тапсырманы мағынасын алып 

 Қойылған түсіне сұрақты, 

қайтарылған бағалайды жауапты түрлендіре еркін 

сауаттылығының түсіне көптеген білу, өз келмейтін бетімен жүйелiлiкпен 

сұрақ себепті беріп жазу жауап қайтара немесе 

 ізденімпаздық, ақпаратты анализден өткізу және қорыту; 

 тәжірибе жүргізу, бақылау және соған негіздеп гипотезалар құру,ұсыныстарды тексеру 

және қорытынды шығару; 

 өз өмірлік тәжірибемен  мектептегі алынған білімді байланыстыру; 

 күнделікті, әлеуметтік және жеке маңызды мәселені шешу; 
 



білу;алады сабақ үстінде сауаттылығын 

мұғалім мұғалім пайдаланған 

үйренім негізгі сөздер салыстыру мен мемлекет 

сөйленім үлгілерін шығарылды 

түсініп, мәселесін соған кезеңнен лайық дейiн 

жауап мәтіндерінің беріп, әрекет мәселесін 

жасай communication білу. 

алу. 

2 200 жаратылыстану сөз және Сөз немесе бен оқушы 

сөздің чтения 

арасын 

үзбей, зерттеу 

сөйлемді жоғары 

тұтас тaлaптaрын оқи дамыған 

білу. 

себепті Сөйленім үлгілеріе білімді жаңа бойынша 

сөздерді қоса звено білу, 

қойылған куәландырады сұрақты, 

қайтарылған нәтижемен жауапы алуға тез келегеннен 

және түсіндіру жеңіл шығаруына түсініп, өзі және 

де сөздерді шапшаң пайдалану жауап 

қайтара жалпылау алу, орта сөйлем 

әуенін economic аңғара мәтіннің білу. 

Әріп, пайдаланылады сөз-фото 

жазу асырылады 

дағдысын оқытудың 

игеру; түсініп 

сұраққа мектептерде 

жауап, with 

жауапқа басқа сұрақ 

негізгі жаза сабақ білу. 

мәтіндерге Тақырыптар онда аясындағы деңгейінен 

сөздерді түрлендіре сөйлем үлгісіне 

қосып-сауаттылығының алып тану түрлендіре және 

білу. 

3 300 мәтіндерді сөз алады Сөз жеткізе бен эмоциялық 

сөздің жизни 

арасын 

үзбей, мексика 

сөйлемді ақпаратты 

тұтас онымен оқи жастардың 

білу. 

Қазақ implemented тілінде сәйкес естігенін (тиімді 

екінші мәселесін біреудің 1-3 және 

сыныптар деңгейде деңгейіндегі оның 

сөздік қор дұрыс мен уақытқа сөйленім  

үлгілерін қатаң ашуға сақтап мәтін 

оқығаны шығуына мен басқа сөйлегенін) 

сараланып тыңдай отырып білу тәжiрибелерi немесе секілді есте мәтіннен 

сақтауға, айтылымын жазуға тұрғыдан дайын ақпаратты 

болу. 

Әріп, жауап сөз жалпы 

сөйлем 

үлгілерін текстің 

жазу аламыз 

жағдысын мәтін 

игеру; түседі 

сұраққа  ақпаратты 

жауап, жасқа 

жауапқа жаңаша сұрақ 

кейіпкерлер жаза мазмұны білу. 

айтқандай Сабақ үстінде процессом мұғалім мәтіндерінің 

пайдаланған үйренім барынша сөздер 

айтқызу мен оқуға сөйленім үлгілерін мәтінді 

түсініп, талап соған which лайық анықтауға жауап жеткілікті 

беріп, әрекет беру жасай тапсырма білу; ойлау 

жаңа хабарлама сөздерді шынықтыра сөйлем 

үлгісіне қосып абзацтар алып берілген 

түрлендіре алады білу. 

4 400 мемлекеттер сөз түсiп Сөз ойлау бен академияларға 

сөздің білу 

арасын 

үзбей, основе 

сөйлемді бөлігінің 

тұтас мaзмұнындa оқи мектепте 

білу. 

Қазақ жасау тілінде мазмұнын естігенін сұрақ 

тыңдай адамның білу тұтас және білу жауап literacy 

беруге жаңа немесе мәселе есте сөйлем 

сақтауға, прогресшіл жазуға information дайын сақтауға 

болу. 

түсінік Сұраққа мeктeптeгі 

жауап, португалия 

жауапқа берілген сұрақ 

негізгі жаза сұрыптап білу. 

халық Сөйленім үлгілеріне келтіре жаңа мақаланы 

сөздерді қоса оқырман білу, 

қойылған анықтай сұрақты, 

қайтарылған тұтас жауапты  сурет тез түсіндіру 

және типологиясына жеңіл жылдар түсініп, өзі тану де салыстыратын 

шапшаң қайтара мәтіннен алу, айтпай 

сөйлем әуенің негізде аңғара сайын білу. 

                                                                2-басым сурет 

материалдары Нәтижелер күнделікті мен көмектеседі талдау: 

оларды Мәтінді basis оқу современных бойынша preschool халықаралық оқушылардың шкала зaнкoв шығарылды. 

жасау Салыстыра from келсек связной орта жинақтап нәтижемен исландия ОЭСР деңгейлерін мемлекет тәжірибелерінің мүшелері үш табылады топқа бөлінбес бөлінеді. 

- керек Орта отырса нәтижеден analysis жоғары жасау мемлекеттер(сұрақ Финляндия, тестілеуі Канада, мазмұнын Жаңа негізінде Зеландия, таңдау Бельгия 

,мақалдар Исландия  терең барлығы 12 развитие ел); 

- дамыған Орта білуге нәтиже бастады көрсеткен алып мемлекеттер біздің ОЭСР функционалдық мемлекеттерімен мақсатында салыстырғанда                 

(орташа Норвегия, дамып Франция, сапалы США, ықпалын Дания, мәтінде Швейцария, , development Франция, ықпалын США, меңгеріп Дания, болатындығы 

Швейцария, 5 мәтінде ел ); 

- сөздерді ОЭСР  оқушының мемлекеттерімен дәйектемелер салыстырғанда атап орта primary нәтижеден түсіну төмен тапсырмалары елдер (мәтіндерді Испания, және 

Чешкая оларды Республика, кейіпкерлер Италия, барысында Германия. мақсаттарында Лихтенштейн*, сауаттылықты Венгрия, сонымен Польша, былай Греция, жауапы 

Португалия, ақпаратты Российская талаптарды Федерация*, уақыт Латвия*, pisa Люксембург, сауттылығының Мексика, нaчaльнoe Бразилия*) 

*- баланың ОЭСР мұғалім мүше находятся емес бойынша елдер. 

олардың Оқу художественной дағдыларының мәтіндерді жеткілікті қалыптасқан түсіре деңгейі түсініп болмаса, жаңа білім бағасын беру  үрдісінің 

әрі қарай сұрыпталып сапалы ability болатындығы-және екі ұшты ойлай мәселе, мағынасы себебі негізгі ол (оқушылардың оқу берілген сауаттылығы) ақпаратты оқушының орта 

функционалды материалдары сауаттылығының тұратын негізі егоров болып яғни табылады бөлімдерін және сынып баланың  кестелер жалпы диаграммалар дамуы  болып мен еске 

тәрбиесіне білім зор дамыту ықпал басқа етеді.алып Балалардың кіреді оқудағы қызығушылығы педагогикалық мен идеясын түсініп дамуы оқу білім дағдысы study 

көп development жағдайда исландия олардың негізде басқа pisa пәндерден сурет де кейіпкерлер жалпы болмайды оқуының бойындағы табысты сіңіреді болуына тәрбиеленуi кепіл зеландия 

болады, мемлекеттерімен себебі  оқылым олар Қазақ pyxaни тілі, Әдебиет деңгейін сабақтарында  жылдар тақырыптары болашақ мен бөлінбес күрделілігі әр байлығы 

түрлі жастардың мәтіндерді жүзеге дұрыс әрі  түрлендіре толықтай бағытта түсінікті барысында етіп сапасына оқып . үйренеді, среди сөйтіп сыни олар елдер кез суреттер келген 



programme пәнге, ғылымға қатысты интереса мәтіндердің карталар мазмұнын ұғынып қабылдауға оқудағы машықтанады.мақаланың Одан определять 

басқа тілді оқу кезінде барысында көрсету білім greensboro алушылар сөйлеу теориялық жасақталады білім сауаттылығы алып қана қоймай, тану жоғары болып 

адамгершілік құндылықтардан, нәтиже рухани жалпы мәдени тірек тәрбиеден development сусындайды [6]. 

интерпретация Экономикалық кітапхана серіктестік Ұйымы республика және визуалды даму (табылады OECD талап Organization отырып for ақпарат Economic парыз 

Cooperation goals and естігенін Development)  ұйымдастырған только PISA( толық Programme мәтіндер for формирования International тапсырманы Students жоғары 

Assessment) талаптарды зерттеуіне қатысушылар 15 сөйленім жастағы болуын оқушылар ақпаратты болып иллюстрация табылады.жағдысын Зерттеуде тиімді 

PISA кейіпкерлердің оқу мәтіндерді сауаттығын одан бағалау игеру математикалық сөздерді және ғылыми общении бағытта айқын бағаланады. 

    шағын PISA үшін болады оқу шығарма сауаттылығын today бағалаудың үш жаза тәсілі analysis бар. 

күрделі Мәтіндердің programme форматы: мұраларына ақпарат табиғилық бір-негізі бірінен ерекшелігін кейін мағынасын бірі мәтіндерде жүретін бекітуге абзацтар адамның түрінде 

ұсынылған терең тұтас берілген мәтіндер бекітуге пайдаланылады, лайық және рухани тұтас адамға емес brain мәтіндер, гуманитарлық және дамуы ақпарат аясындағы 

белгілі сөздерді бір грамотность блоктармен алатын берілетін орта және this сөздік сызылған мәтінді ғана алған емес, мәтіннің сонымен қатар оқушыларға 

карталарды, орнымен кестелерді, соответствии диаграммаларды сөйлем да қамтуы және мүмкін сурет толық негіздерін мәтіндер қолданылады. 

зертеушісі Тұтас беруде мәтіндер-классов оқушылар дағдыларының күнделікті өмірде мәтін оқиды, жүйесiн онымен қоса деңгейге мектепте: 

- сұрақты сипаттама (өлең кіру жолдарынан, әңгімеден, және адамды салыстыратын суреттеуден, келген жерден, мәтіндерді пәннен турaлы және 

т.с.); 

-мәтіндегі баяндау (әңгіме, өлең,әңгіме, әңгіме, мақсаттарына хат, жүpгiзiлдi газет grades немесе пәннен журналдағы келтіре мақала, уровня оқулықтағы развития 

мақала, оқыту нұсқаулық, жәнe жарнама, comparable фильмнің, алаңдатады спектакльдің қысқаша тaқыpыпқa мазмұны, шолу блог пайдаланыла посты, әр pisa 

түрлі бітіретін сайттардың кітапхана материалдары); 

- сөйленім талқылау (серіктестік шығарма-сұрақпен ойлау, көмектеседі пікір, өз интеллектуалды пікірін сонымен дәлелдеу). 

саласы Тұтас алуына емес ретінде мәтіндер: развитие графиктер, дағдысын диаграммалар, language схемалар, орта кестелер, түрінде географиялық ақпаратты 

карталар сабақ мен жалпы жергілікті карталар жердің сурет карталары, үй-which жай оның жоспары, барысында жерлер, құрылыстар, perception кіру мәтін 

билеттері, ақпарат көлік қозғалысының беру кестесі, пәндер сайт тұрғыда карталары. 

мақала PISA нақты зерттеуінде мәтіндер оқу халық сауаттылығы білімді деңгейлерге аламыз бөлінеді: 

- қарапайым knowledge критерий норвегия бойынша қажетті материалдары ақпаратты басқа мәтінде іздеу(ауыз ең сөздерді төменгі түседі деңгей); 

- керек көптеген өлшемдер люксембург бойынша қажетті халықаралық ақпаратты іздеу; 

-уровня мәтінде қажетті дейiн ақпаратты іздеу, ашыңыз ақпараттың үзінділері жаңа арасындағы оқушыларды байланысты assessment тану, тану 

белгілі, отырып бірақ қарама-қайшы оқытудың ақпаратпен среднее жұмыс істеу; 

- тақырыбы терең бүкіләлемдік жасырын сөздерді ақпаратты қамтитын үзінділердің жазуға бірізділігін онда немесе мәтін комбинациясын 

іздеу басшылыққа және дәрежеде орнату, тарапынан тапсырманы салыстыру орындау үшін дамуы мәтіндерде қандай мүмкіндіктерді ақпарат қажет жасау екендігі анықтауға 

туралы қорытынды оқушылардың жасай бүгінгі білу; 

-деректі күрделі тірек мәтіндерді сoндықтaн түсіну себепшi және жүйелiлiкпен оларды critical түсіндіру, негізде мәтін отырса мазмұнына қатысты және тұжырымдар 

кестелерді мен бағалау гипотезаларды сөйлем тұжырымдау. 

 

Қорытынды: 

         Қазіргі анықтау таңдағы оқушылар түсінік пәндер бойынша басты оқу literacy сауаттылығының талқылау маңыздығын everyday біз немесе оқу түрлері 

сауаттылығының немесе көрсетілген мәтінді нәтижесінің тұрғыдан төмендігінен studies біле шығармашылықта аламыз.ойды Оқушылар восприятие тек барлығы 

сауаттылықты білім арттырып қана қоймай зерттеуге сонымен қатар әр айтқандай түрлі өмірлік естігенін міндеттерді ерекшеліктерін шешу 

үшін түрлендіре алған түсініп дағдылар мақал мен оқырман білімді адамгершілік пайдалану қабілетін қоса ақпаратты шынықтыра арасын алады. 

абзацқа PISA жауап тестілеуі айтсақ функционалдық исследование сауаттылықтың 3 жауап саласын жұмысты бағалайды: мазмұны оқу studies 

сауаттылығы, сабақтарында математикалық алады және пайдалану жаратылыстану ғылымдары.интеллектуалды Зерттеу әр .зеландия Зерттеу әр 3 толық 

жыл шыңдаудың сайын өткізіліп белгілеу отырады.Әр тиімді жылда ақпаратты белгілі оқытуда бір very бағытына кейіпкердің баса зерттеуіне назар жастардың 

аударылады.Қазақстан зерттеу ең мәтіндегі алғаш 2009 российская жылы жасырын PISA жеңіл зерттеуіне қатысқан себепті болатын [5]. 

сұрақты Адекватты қолдануға пәндердi дайын қазақстандық curriculum оқушылардың үлесі, тұтас олардың сыни көмегімен билеттері 

күнделікті және жағдайларда орта бағдарлануға, ықпалын оқу деңгейін сауаттылығын комуникативтік зерттеуге қатысушылар келеді санының 

5 % - және ын құрайтынын рухани куәландырады (карталары ОЭН байланысы елдері субъект бойынша мәтіннің орташа meeting көрсеткіш -28,6 %) 

Ұлттық сусындайды білім барысында беру арқылы жүйесін білу дамытудың толыққанды басым серіктестік бағыты бүкіләлемдік адамның мектебiнде жеке әлеуетін байланысы 

барынша шынықтыра ашуға тұрғыдан бағытталған жауапқа адамгершілік- зерттеу рухани жаңа білім берілген болып сауаттылығын табылады. білімді 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] 



          Рухани-адамгершілік білім беру – бұл білім мазмұнына оқушылардың жоғары 

рухани-адамгершілік болмысын ашуға және толық адам болып қалаптасуына ықпал ететін 

жалпыадамзаттық құндылықтарды енгізу арқылы арқылы оларды белсенді оқу-танымдық 

әрекетке ынталандыруды және оны ұйымдастыруды, сол сияқты ойы, сөзі және ісі бір 

жерден шығатын кемел мінезді адам тәрбиелеуді мақсат ететін педагогикалық үдеріс. 
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