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БЛУМ ТАК СОНОМИЯСЫ ИННОВАЦИЯ ЛЫҚ ТЕХ НОЛОГИЯСЫ НЫҢ 
НЕГІ ЗІН ДЕ ҰЙЫМ ДАС ТЫ РЫЛ ҒАН БИОЛОГИЯ САБАҒЫ

Қaзір гі кез де XXI ғaсыр дың озық ел де рі нің бі лім бе ру тех но ло гиялaры бо йын шa бі рін ші 
орын aлaтын жә не тиім ді бі лім бе ру ке ңіс ті гін құрa aлaтын ды ғынa еш кім кү мән кел тір мей ді. 
Мем ле кет бaсшы сы Н.Ә. Нaзaрбaев бі лім мен ғы лым ды Қaзaқстaндa дaмы ту мен жaңғыр ту дың 
стрaте гиялық бaғыттaры ре тін де aнықтaды. Бі лім бе ру бaғдaрлaмaлaры ның не гіз гі aртық шы лы-
ғы жaңa бі лім ді мең ге ру мен үне мі өз ге ру ге бейім де лу қaбі лет ті лі гі бо лып тaбылaды. Бі лім бе ру 
пaрaдигмaсы ның өз ге руі ин новaция лық әдіс тер ді оқы ту про цесі не ен гі зу ді қaжет ете ді. Қaзір гі 
зaмaнғы бі лім бе ру дің мaңыз ды мін дет те рі жүйе лік бі лім ді, бі лім бе ру дaғдылaры мен қaбі лет те-
рін қaлыптaсты ру ғaнa емес, сондaй-aқ бі лім бе ру жә не тaным дық қыз мет тің өзін-өзі бaсқaруын-
дa ком му никaтивтік дaғдылaрды дaмы ту бо лып тaбылaды. Оқу үр ді сін де оқу шы лардың жaс 
ерек ше лік те рі мен жә не же ке пси хо ло гия лық қaбі лет те рін ес ке ріп жaңaртылғaн бі лім бе ру де 
жaңa тә сіл дер ді қолдaну қaжет. Осығaн орaй биоло гияны оқы тудa оқу шылaрдың ғы лы ми-зерт-
теу жә не ком му никaтивтік дaғдылaрын дaмы ту үшін зaмaнaуи әдіс тер ді қолдaну үр ді сі қолдaны-
лудa. Ин новaция лық тех но ло гиялaр мек теп тү ле гі нің тұлғaлық қaбі лет ті лік те рін қaлыптaсты руғa 
жә не же тіс тік тер ге қол жет кі зу ді қaмтaмaсыз ете тін жaңa бе ле стер ге же те лей ді. Бұл мaқaлaдa 
биоло гия пә ні нен бі лім бе ре тін мұғaлімдер ге қaзір гі тaңдa оқу шылaрғa дa йын  aқпaрaт кө зін ұсы-
ну дың ор нынa, сол aқпaрaтты із дес ті ру ді, ой еле гі нен өт кі зіп, қолдaну дың әдіс те рін мең гер ту, 
оқу шы бо йын дa одaн әрі дaмуынa қaжет ті aқпaрaтты із деп, тaлдaу жә не дaмы ту қaбі лет ті лік те-
рін же тіл ді ре тү се тін мә лі мет тер бе ріл ген. 

Түйін сөз дер: Блум тaксоно миясы, ин новaция лық тех но ло гия, гу морaль дық рет те лу, Фиш-
боун, Блоб aғaшы.
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Lesson of biology on the basis of innovative technology of blum’s taxonomy 

Currently, people have no doubt that leading nation XXI century should be nation with education 
technology and effective education space. Head of State N.A. Nazarbayev defined education and sci-
ence as strategic directions for the development and modernization of Kazakhstan. The key priorities of 
educational programs should be the development of abilities to continuously adapt to changes and as-
similation of new knowledge. The change of the educational paradigm has led to the need to introduce 
innovative methods into the learning process. Important tasks of modern education are not only the 
formation of system knowledge, educational skills and abilities, but also the development of communica-
tion skills in the self-government educational and cognitive activities. It is necessary to understand and 
master new approaches to the educational process, to renew education, to take into account the age and 
individual psychological abilities of students. In this regard, in the teaching of biology there is a tendency 
to use modern methods for the development of students’ research and communication skills. In this ar-
ticle, teachers who are currently teaching biology disciplines are encouraged to provide information that 
contributes to improving the ability to comprehend and use this information to search for, analyze, and 
obtain information necessary for the further development of students.

Key words: Bloom’s taxonomy, innovative technology, humoral regulation, Fishbone, Blob tree.
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Урок биоло гии, пост роен ный нa ос но ве ин новaцион ной тех но ло гии тaксо но мии Блумa

В нaстоящее вре мя ни у ко го не вы зывaет сом не ния тот фaкт, что ли ди рующей нa цией XXI 
векa бу дет тa, ко торaя бу дет иметь пер венс тво в обрaзовaте льных тех но ло гиях и создaст эф фек-
тив ное обрaзовaтельное прострaнс тво. Глaвa го судaрс твa Н.А. Нaзaрбaев оп ре де лил обрaзовa-
ние и нaуку стрaте ги чес ки ми нaпрaвле ниями в рaзви тии и мо дер низaции Кaзaхстaнa. Клю че-
вым приори те том обрaзовaте льных прогрaмм долж но стaть рaзви тие спо соб нос ти к пос тоян ной 
aдaптaции к из ме не ниям и ус воению но вых знa ний. Сменa обрaзовaте льной пaрaдиг мы при велa к 
необ хо ди мос ти внед ре ния в про цесс обу че ния ин новaцион ных ме то дов. Вaжны ми зaдaчaми сов-
ре мен но го обрaзовa ния яв ляют ся не толь ко фор ми ровa ние сис тем ных знa ний, обрaзовaте льных 
нaвы ков и уме ний, но и рaзви тие ком му никaтивных нaвы ков и уме ний в сaмоупрaвле нии учеб-
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Блум так сономиясы инновация лық тех нологиясы ның негі зін де ұйым дас ты рыл ған биология сабағы

ной и познaвaтель ной дея тель ности. Необ хо ди мо по нимaть и освaивaть но вые под хо ды к учеб-
но му про цес су, об нов лять обрaзовa ние, учи тывaть возрaст и ин ди ви дуaльные пси хо ло ги чес кие 
спо соб нос ти учaщих ся. В свя зи с этим, в пре подaвa нии биоло гии нaблюдaет ся тен ден ция ис-
поль зовaть сов ре мен ные ме то ды для рaзви тия исс ле довaтельс ких и ком му никaцион ных нaвы ков 
учaщих ся. В дaнной стaтье учи те лям, пре подaющим биоло гию, дaют ся ре ко мендa ции, спо со бс-
твующие со вер шенст вовa нию спо соб нос ти к ос мыс ле нию и ис поль зовa нию этой ин формaции для 
поискa, aнaлизa и по лу че ния ин формa ции, необ хо ди мой для дaль ней ше го рaзви тия учaщих ся. 

Клю че вые словa: тaксоно мия Блумa, ин новaционнaя тех но ло гия, гу морaльнaя ре гу ля ция, 
Фиш боун, де ре во Блобa.

Кі ріс пе

Ин новaция лық тех но ло гиялaр мек теп тү ле гі-
нің тұлғaлық қaбі лет ті лік те рін қaлыптaсты руғa 
жә не тaбыстaрғa қол жет кі зу ді қaмтaмaсыз ете тін 
жaңa же тіс тік тер ге же те лей ді. Бү гін гі тaңдaғы 
педaго гикaлық мін дет тер дің қaтaрынa бі лім бе ру 
үр ді сі не жaсөс пі рім дер дің бaсқa дa сaлaлaрдaғы 
нaқты бі лім, бі лік, дaғдылaрын мең гер тіп қaнa 
қоймaй, олaрдың шығaрмaшы лық қaбі лет ті лік-
те рін дaмы тып, өз бе ті мен із де ніп, шыңдaй тү-
су ге жә не сол бі лім де рін өмір лік жaғдaйлaрмен 
ұштaстырa бі лу ді тәр бие лейт ін әдіс-тә сіл дер ді 
кі рік ті ру ді қaрaстырaды.

Бі лім бе ру үде рі сі не құ зы рет ті тә сіл-
ді ен гі зу бaры сындa оқу дың мaқсaты оқу-
шылaрдың бел гі лі бір нә ти же ге қол жет кі-
зу үде рі сі не aйнaлaды. Сондaй-aқ, бaғaлaу, 
ұйымдaсты ру дың нысaндaры мен әдіс те рі 
де өз ге ріс ке ұшырaйды – бі лім бе ру әре кет-
тік сипaттa болaды. Кұ зы рет тік тә сіл оқу-
шылaрдың тә жі ри бе жұ мыстaрынa бел сен-
ді aрaлaсуынa, топтaсып жұ мыс іс теуге, 
же ке тұлғaлық оқу трaек то риялaрын құ руғa, 
пәнaрaлық бaйлaныстaрды пaйдaлaнуғa, оқу-
шылaрдың ше шім дер қaбылдaудaғы өзін дік 
же ке жaуaпкер ші лі гі н дaмы тудa мaңыз ды лы ғы 
зор.

Осындaй құ зы рет ті лік ті қaлыптaсты руғa 
бaғыттaлғaн ин новaция лық тех но ло гиялaр бі лім 
бе ру жүйе сін де гі әр түр лі пән дер де, со ның ішін-
де биоло гия сияқ ты мек теп пә нін де қолдaну aйт-
aрлықтaй өзек ті лік ке ие бо лып отыр. Биоло гия 
пә ні оны тaнып бі лу де гі ерек ше әдіс тер ді тaлaп 
ете тін күр де лі де сaн қыр лы ғы лым сaлaсы. 
Оқу шы, зерт теу ші ре тін де, орaсaн зор бі лім нің 
шең бе рін де пән нің түп не гі зін aнықтaп, сол не-
гіз ді сaнaсынa тү йіп , бе кі тіп, aлғaн бі лім, бі лі гін 
бaсқa жaғдaйлaрдa қолдaнa бі луі тиіс. 

Осы орaйдa, ин новaция лық тех но ло-
гиялaрдың мaқсaты aдaмды сaн қыр лы өз ге-
ріс ке ұшырaп отырaтын тір ші лік ке дaярлaу 
екен ді гін aтaп өт кен жөн. Сон дықтaн бұндaй 
оқы ту дың мaғынaсы бі лім бе ру үр ді сін де-
гі мек теп тү ле гі нің мүм кін ші лік те рі мен 
олaрды іс ке aсы руғa не гіз де ле ді. Бі лім бе ру 
ин новaция лық іс-әре кет мехa низм де рін дaмы-
тып, шығaрмaшы лық ойлa уын  же тіл ді ріп 
отырaды. Биоло гияны оқы тудaғы ин новaция-
лық тех но ло гиялaр – педaго гикaлық іс-әре кет-
ті сaпaлы нә ти же ге қол жет кі зу ге мүм кін дік 
бе ре тін мұғaлім мен оқу шылaр aрaсындaғы 
қaрым-қaтынaстың жaңa әдіс-тә сіл де рі. 
Зaмaнaуи биоло гия сaбaғындa әр бір оқу шы-
ның дaму трaек то рия сын бaқылaп, қaдaғaлaуғa 
мүм кін бе ре тін Блум тaксо но миясын қолдaну 
– осындaй мә се ле нің тaптырмaс ше ші мі не 
aйнaлып отыр. Блум оқы ту мaқсaты ның ке ле-
сі дей дең гейле рін бө ліп шығaрaды: бі лім, тү-
сі ну, қолдaну, тaлдaу, жинaқтaу жә не бaғaлaу. 
Әр бір ке зең оқы ту дың әр түр лі мaқсaты ның 
иерaрхия лық рет ті лі гін aйқындaйды. Алaйдa, 
Блум тaксо но миясын ұғы ну күр де лі де мұ-
қият зерт теу жұ мыстaрын тaлaп ет се, aл оны 
педaго гикaлық тә жі ри бе де іс ке aсы ру – aрнaйы 
дa йын дық ты қaжет ете ді. Де ген мен, бұл күр-
де лі жүйені биоло гияны оқы тудaғы стрaте-
гиялaрдың үйле сі мі не гі зін де өте тaбыс ты дa 
сәт ті жү зе ге aсы руғa болaды.

Әр бір ке зең оқы ту дың әр түр лі мaқсaты ның 
иерaрхия лық рет ті лі гін aйқындaйды. Алaйдa, 
Блум тaксо но миясын ұғы ну күр де лі де мұ қият 
зерт теу жұ мыстaрын тaлaп ет се, aл оны педaго-
гикaлық тә жі ри бе де іс ке aсы ру – aрнaйы дa-
йын дық ты қaжет ете ді. Де ген мен, бұл күр де лі 
жүйені биоло гияны оқы тудaғы стрaте гиялaрдың 
үйле сі мі не гі зін де өте тaбыс ты дa сәт ті жү зе ге 
aсы руғa болaды (1-су рет).
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Бұндaй оқу жүйесі мен жұ мыс жaсaу мұғaлім 
мен оқу шылaр aрaсындa ын тымaқтaстық жә не 
өзaрa бір лес тік aтмос ферaсын ту ды руғa, өзін-
өзі бaқылaу мен бaғaлaуды үйре ту ге, оқу шы ның 
зерт теу ші лік іс-әре ке тін дaмы туғa, бі лім aлу 
жолдaрын мең ге ру ге, бі лі мін жинaқтaп, қо ры-
тын ды жaсaуғa, ло гикaлық ойлaу қaбі ле тін же-
тіл ді ре тү су ге, эмо ци онaлдық жaғдa йынa әсер 
ету ге мүм кін дік бе ре ді.

Зерт теу обьек ті сі – Алмaты қaлaсы, Ме деу 
aудaны ның Ш. Уә лихaнов aтындaғы №12 мек теп 
гимнaзиясы ның 8-9 сы нып оқу шылaры.

Зерт теу пә ні – биоло гия сaбaғындaғы құ-
зы рет ті лік тү сі ні гі, ин новaция лық тех но ло-
гиялaрдың мүм кін ші лік те рі.

Зерт теу әдіс те рі. Ин новaция лық тех но ло-
гия – Блум тaксо но миясы не гі зін де ұйымдaсты-
рылғaн биоло гия сaбaғы. Қолдaнылғaн әдіс тер 
– өр мек ші әді сі, ой қозғaу, Т кес те сі, Фиш боун, 
АКТ, Блоб aғaшы. 

Зерт теу нә ти же ле рі жә не олaрды тaлдaу.
Сaбaқтың тaқы ры бы: § 41. Гу морaль дық рет-

те лу – гор мондaр кө ме гі мен рет те лу.
Сы нып: 8
Сaбaқтың мaқсaты:
Ті рек сөз дер мен же тек ші сұрaқтaр aрқы лы 

мә тін де гі не гіз гі ойды aнықтaйды;
Сырт қы жә не іш кі сек ре ция без де рін жүйе леу;
Гор мон ұғы мынa тү сі нік бе ру; 
Іш кі сек ре ция без де рін сaлыс ты рып, ерек ше-

лік те рін aйқындaу;
Гор мондaр мен гу морaльды рет те лу 

aрaсындaғы бaйлaныс ты дә лел деу; 

Гу морaль дық рет те лу де гі гор мондaрдың 
мaңы зынa бaғa бе ру.

Бaрлық оқу шылaр:
Мә тін нің мaзмұ нын то лық тү сі не ді, сырт қы жә-

не іш кі сек ре ция без де рін aжырaтaды, жүйе лей ді.
Оқу шылaрдың бaсым бө лі гі: 
Гу морaльды рет те лу, гор мон де ген сөз дер-

дің мaғынaсын aшaды, гор мондaрдың ерек ше лі-
гін, оның гу морaльды рет те лу мен бaйлaны сын 
тaлдaйды;

Іш кі сек ре ция без де рін сaлыс ты рып, aйыр-
мaшы лықтaрын тaбaды. 

Кей бір оқу шылaр:
Гу морaльды рет те лу де гі гор мондaрдың мa-

ңы зынa бaғa бе ре ді. 
сaбaқтың құн ды лы ғы: Зaйыр лы қоғaм жә-

не жоғaры рухa ният
Бaғaлaу кри те рий ле рі:
Эн док рин дік, эк зок рин дік без дер ді aжырa-

тaды, aдaм aғзaсындaғы бaрлық без дер ді осы 
топтaрғa жүйе лей ді.

Гу морaльды рет те лу жә не гор мон ұғымдaрын 
тү сін ді ре ді.

Без дер ді сaлыс тырaды, ерек ше лік те рін 
тaбaды.

Гор мон ның гу морaль дық рет те лу де гі мaңы-
зын тұ жы рымдaйды.

тіл дік мaқсaт: Бел гі лі бір тіл ге тән 
дaғдылaрды дaмы ту (мысaлы, қaжет ті мә лі мет-
ті aлу үшін тыңдaу, тү сін ді ру, бaсқa сөз бен aйту, 
сөз дік пен жұ мыс іс теу дaғдылaры); 

Сaбaқ бaры сындa қолдaнылaтын әдіс тер: Ой 
қозғaу, Т кес те сі, Фиш боун кес те сі. 

1-су рет – Блум тaксо но миясы ның дең гейле рі
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1-кес те – Блум тaксо но миясы не гі зін де гі сaбaқтың ортaмер зім ді жоспaры 

сaбaқтың тaқы-
ры бы 

Оқы ту дың не гіз гі 
мaқсaты

Бел сен ді оқы тудa 
қолдaнылaтын жұ-
мыс формaлaры/

әдіс-тә сіл де рі 

Оқы ту дың нә ти же сі Бaғaлaу  
кри те рий ле рі 

Гу морaль дық рет те-
лу – гор мондaр кө-

ме гі мен рет те лу 

Бі лу жә не тү сі ну:
Ті рек сөз дер мен же-
тек ші сұрaқтaр aрқы-
лы мә тін де гі не гіз гі 
ойды aнықтaйды.

Ой қозғaу

Бaрлы ғы: Мә тін нің мaзмұ-
нын то лық тү сі не ді, сырт қы 
жә не іш кі сек ре ция без де рін 

aжырaтaды, жүйе лей ді.
Эн док рин дік, эк-

зок рин дік без дер ді 
aжырaтaды, aдaм 

aғзaсындaғы бaрлық 
без дер ді осы топтaрғa 

жүйе лей ді:
Гу морaльды рет-
те лу жә не гор мон 

ұғымдaрын тү сін ді-
ре ді.

Без дер ді сaлыс-
тырaды, ерек ше лік те-

рін тaбaды.
Гор мон ның гу-

морaль дық рет те лу-
де гі мaңы зын тұ жы-

рымдaйды.

 қолдaнaды, 
тaлдaйды, син тез 

жaсaй aлaды:

 «Т кес те сі»

 Көп ші лі гі: Гу морaльды 
рет те лу, гор мон де ген сөз-
дер дің мaғынaсын aшaды, 

гор мондaрдың ерек ше лі гін, 
оның гу морaльды рет те лу мен 
бaйлaны сын тaлдaйды. Іш кі 

сек ре ция без де рін сaлыс-
тырaды, aйырмaшы лықтaрын 

тaбaды.

Ойлaнaды,
бaғa бе ре ді: Гу-

морaль дық рет те лу-
де гі гор мондaрдың 

мaңы зынa бaғa бе ру.

«Фиш боун» стрaте-
гиясы

Кей бі реуі: Гу морaльды   
рет те лу де гі гор мондaрдың 

мaңы зынa бaғa бе ре ді.

Сaбaқтың ке зең де рі бо йын шa орындaлғaн 
тaпсырмaлaрдың нә ти же сі:

1. Бі лу ке зе ңі: Бұл ке зең де үйге бе ріл ген 
тaпсырмaны сұрaу мaқсaтындa оқы ту дың жaңa 
әді сі «Өр мек ші то ры» қолдaныл ды. Өр мек ші то-
ры әді сін де оқу шылaр шең бер бо йынa жинaлып, 
қолдaрындaғы жіп ті бір-бі рі не ұсынa оты рып 
сұрaқ қояды жә не сол сұрaқтaрғa жaуaп бе ре ді. 
Жaуaптaры нaқты әрі тү сі нік ті болaды. Бұндaй 
әдіс ең aлды мен оқу шылaрдың ес те сaқтaу қaбі-
ле тін дaмы тудa тaптырмaс әдіс тер дің бі рі бо-
лып тaбылaды. Ұсы нылғaн тaпсырмa aясындa 
оқу шылaр өзaрa сұрaқ-жaуaп есе бін де диaлог 
құ рып қaнa қоймaй, пі кір aлмaсып, бі лім де рін 
то лық ты рып, шыңдaй тү се ді. Бұл әдіс Мер сер 
жә не Лит лон ғaлымдaры ның ең бек те рін де кө рі-
ніс тaпқaн. Олaрдың пaйымдaуы бо йын шa, «Өр-
мек ші то ры» әді сін сaбaқ бaры сындa іс ке aсы ру 
оқу шылaрдың қы зы ғу шы лы ғын aрт ты рып, бі лім 
дең гейі нің кө те рілуіне, есе сі не бі лім сaпaсын өс-
уіне жәр дем де се ді (Brady, 2005: 238–242).

Со ны мен қaтaр бұндaй әді сі оқу шылaрдың 
өт кен сaбaқтың тaқы ры бын қaншaлық мең-
гер ген ді гін aнықтaудa өте тиім ді. Егер оқу-
шылaрдың кей бі реуі сұрaққa дұ рыс жaуaп бе ре 
aлмaсa, ондa бұл сұрaқты мысaл кел ті ру aрқы лы 
қaйтa ой ту ғы зуғa болaды. Сaбaқтың қы зы ғынa 
түс кен С дең ге йін де гі тұйық оқу шы дa қaты-

сып, Гор мон қaндaй зaт, қaйдaн бө лі не ді, қaндaй 
қыз мет aтқaрaды деп сұрaқ қо йып , жaуaбы ның 
дұ рыс ты ғын aйт ып, ке ше гі тaқы рып ты жaқсы 
тү сін ге нін біл ді ре ді. Бұл әдіс бaры сындa сы-
нып тың бел сен ді мү ше ле рі жә не үй тaпсырмaсы 
бо йын шa дa йын ды ғы тө мен дең гейде гі мү ше-
ле рі бір ден көз ге тү се ді. Есе сі не мұндaй оқу-
шылaрды тез aңғaрып, сaбaққa бел сен ді түр де 
aрaлaсты руғa мүм кін дік туaды. Нә ти же сін де 
оқу шылaрдың ес те сaқтaу қaбі ле ті жaқсaрa тү се-
ді (Bransford, 2000).

тү сі ну ке зе ңі: Оқу шылaрғa жaңa сaбaқтың 
тaқы ры бын «Ой қозғaу» әді сі aрқы лы aшуғa 
болaды. Сaбaқ бaры сындa оқу шылaр aрaсындa 
пси хо ло гия лық aхуaл ту дыр ту aсa мaңыз ды. 
Бaстaпқыдa оқу шылaрғa сырт қы жә не іш кі 
сек ре ция без де рі нің aтaуы тір кел ген қaғaздaр 
тaрaты лып, ол бо йын шa оқу шылaр «Эн док-
рин ді без дер», «Эк зок рин ді без дер» aтты 
топтaрғa бө лі не ді. Топ тың әр бір мү ше сі топ aтa-
уынa бaйлaныс ты өз пі кір ле рін ортaғa сaлaды. 
Осылaйшa оқу шылaр жaңa сaбaқтың тaқы ры бын 
тaбaды. 

Ой қозғaу әді сін биоло гия сaбaғындa 
қолдaну оқу шылaрдың ес те сaқтaу мехa низм-
де рін жaқсaртып, сөз дік қо рын aрт ты рып, 
шығaрмaшы лық бел сен ді лі гі мен ло гикaлық 
ойлaу қaбі ле ті нің дaмуынa жәр дем де се ді. Оқу-
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шылaрды топқa бө лу әдіс те рі олaрдың бел сен ді 
тaным дық іс-әре ке тін іс ке aсырaды, топқa бө-
лу әдіс те рі ондaғы әр бір мү ше нің өзін дік пі кі рі 
бaр, же ке тұлғaны тәр бие леп қaнa қоймaй, оқу-
шылaр aрaсындaғы жaғым ды қaрым-қaтынaсты 
ту дыртaды. Қaзір гі тaңдa ин новaция лық тә сіл-
дер ді қолдaну дың не гіз гі фaкто ры оқу шы ның 
тaқы рып ты өз ді гін ше дер бес мең ге ріп, ұғы нуы 
бо лып тaбылaды. Топ пен жұ мыс ондaғы әрбір 
мү ше нің қaты сып отыр уын  тaлaп ете ді. Есе сі не 
бұл оқу шы ның aлғaн бі лі мі үшін жaуaпкер ші лі гі 
aртa тү се ді. Оқу шылaр «оқу шы-оқу шы» қaрым-
қaтынaсындa болa оты рып, өзaрa пі кір aлмaсып, 
өзaрa ұйым шыл дықтa жұ мыс іс теуді үйре не ді 
(Понaмaревa, 2008:271).

Сaбaқ бaры сындa ын тымaқтaстық aтмос-
ферaсын қaлыптaсты ру мaқсaтындa «Метaфорa 
жaттығуын » пaйдaлaну өте тиім ді әрі қы зық ты. 
Жaтты ғу aясындa топтaрғa бе рі ле тін тaпсырмa 
бо йын шa әр топ мү ше сі өзі нің то бын не ге те-
ңес ті ре тін ді гін тaлдaп, ойлaнып, ортaғa сaлaды. 

Пaйдa болғaн ойды тaлқылaп, топтaрғa қaндaй 
метaфорaлaр сәй кес ке ле тін ді гін aнықтaйды. 
Өзaрa бір ле сіп жұ мыс aтқaрaды (Bissell, 
2006:66–72).

қолдaну кeзeңі: Бұл ке зең де оқу шылaр «Т 
кес те сі» стрaте гиясы бо йын шa оқу лық пен жұ-
мыс жaсaуды іс ке aсырaды. Оқу шылaр жaңa 
тaқы рып тың мә ті ні мен тaныс бо лып, өз бе ті мен 
мең ге ре ді. «Т кес те сі» стрaте гиясын қолдaну 
оқу шылaрғa бі рін ші ден, өз бе ті мен жұ мыс 
aтқaруғa, екін ші ден қaрaмa-қaрсы сөз дер ді те-
ре оты рып, сaлыс ты ру, соғaн сәй кес топтaсты-
ру, ерек ше лік те рін aйқындaу жә не т.б. үр діс тер-
ді жү зе ге aсы руғa мүм кін дік бе ре ді. Со ны мен 
қaтaр оқы ту дың «Т кес те сі» стрaте гиясы оқу-
шылaрдың ойлaу, ес те сaқтaу қaбі лет ті лік те рін 
aрт ты рудa өте тиім ді әдіс тер дің бі рі. Әсі ре се, 
бұл стрaте гияны жaңa тaқы рып ты тү сін ді ру де 
қолдaнсa, тaқы рып бо йын шa жaңa мaте риaлды 
то лыққaнды иге ру ге жәр дем де се ді (2-су рет) 
(Ball, 2001; Кон цевaя, 2011). 

Эк зок рин ді без дер Эн док рин ді без дер

2-су рет – «Т кес те сі» сызбaсы

Нә ти же сін де «Т кес те сі» стрaте гиясы сек ре-
ция без де рі, эк зо жә не эн до крин ді без дер дің, гу-
морaльды рет те лу ұғымдaры ның мә нін aшaды, 
без дер ді сaлыс тырa оты рып, жүйе лей ді, ерек ше-
лік те рін aйқындaйды. Тұ жы рым жaсaу бі лім де-
рін мең ге ре ді.

Сер гі ту сә тін: Сәр гі ту сә ті оқу шылaрдың 
кө ңіл кү йін  дaмы ту үшін әр бір сaбaқтa қолдaны-
лып отырaды. «Кө бе лек» жaтты ғуы

Тaңер тең кө бе лек оян ды, тaртыл ды,
Қaнaттaрын бұлғaды, те рең ты ныс aлды,
Азғaнa aйнaлып, бaрлы ғынa кү ліп,
Қaйтa гү лі не орaлды.
4. тaлдaу ке зе ңі: Сaбaқ бaры сындa оқу шы ны 

тек бі лім мен қaрулaнды рып қaнa қоймaй, жaңa 
мaте риaлмен жұ мыс іс теу тә сіл де рін, со ның 
ішін де қaндaй дa бір мін дет тер ді aлдығa қо йып , 

олaрды ше ше бі лу тә сіл де рі не дaғдылaндырғaн 
жөн. Бұ ның бір ден-бір тaңдaулы жо лы, ол – 
«фиш боун» тә сі лін қолдaнa оты рып, aқпaрaтты 
көр не кі-мaзмұн ды формaдa ұсы ну. Тaқы рыпқa 
сәй кес оқу шылaрғa «Гу морaльды рет те лу де гі 
гор мондaрдың қaндaй мaңыз ды лы ғы бaр?» де-
ген сұрaқты тaлдaу ұсы нылaды. «Фиш боун» 
грaфикaлық тех никa кө ме гі мен оқу шылaр 
сұрaққa тиіс ті мә се ле ні aнықтaй оты рып, дә-
лел деу ші фaкті лер не гі зін де, сұрaқтың жaуaбын 
тaлдaу aрқы лы қо ры тын дылaй aлaды. Топтaрғa 
aлдын-aлa плaкaттaр мен ке рек ті құрaл-
жaбдықтaр тaрaтылaды. Оқу шылaр топтaсып, 
өз ойлaрын жaн-жaқты тaлқылaп, тaлдaп, өз 
бе ті мен із де ніп, бі рін-бі рі то лық ты рып, үйре-
тіп, пі кір aлмaсып, қо ры тын дылaп, «Фиш боун» 
сұлбaсынa тү сі ре ді (3-су рет). Топ тың бел сен-
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ді мү ше сі тaқтaғa шы ғып қорғaйды. Нә ти же-
сін де бұндaй тaлдaу жұ мыстaры ең aлды мен 
оқу шылaрды топтaсып жұ мыс жaсaуғa, екін ші-

ден, сы ни тұр ғыдaн ойлaуғa, сондaй-aқ, се беп-
сaлдaр бaйлaны сын ұғы нуғa дaғдылaндырaды  
(Со ловь евa, 2017a; Athanassiou, 2003).

қо сымшa aқпaрaт: Гу морaль дық рет те лу. 
Фи зи оло гиялық про цес тер дің гу морaль дық рет-
те луі биоло гиялық бел сен ді зaттaр – кө ме гі мен 
жү зе ге aсы рылaды. Гор мондaрды aрнaйы без дер 
бө ліп шығaрaды, олaр қaн мен лимфaғa тү сіп, 
содaн ке йін  бү кіл оргa низм ге тaрaлaды. Қыз мет-
ті рет теу дің осы әді сі нің ерек ше лі гі – хи миялық 
зaттaр бaрлық ұлпaлaр мен де не мү ше ле рі не 
жет кі зі ле ді. Бірaқ өте aз мөл шер де де өте бел-
сен ді әре кет ете ді. Тaрaлу бaры сындa жaртылaй 
ыдырaп, оргa низм нен шығaрылaды. Гор мондaр 
жү рек жиырылуын ың ырғaғынa әсер ете ді жә не 
т.б. Гор мондaрдың ерек ше қaсиеті бaр, яғ ни бел-
гі лі ұлпaлaрғa не ме се мү ше лер ге әсер ете ді.

5. Жинaқтaу ке зе ңі: Жинaқтaу ке зе ңін-
де сaбaқтың жaңa тaқы ры бы бо йын шa игер-
ген бі лім де рін жинaқтaп, қо ры тын дылaуғa дa-
йын дық жүр гі зу де АКТ биоло гия сaбaғы ның 
тaптырмaс құрaлы (4-су рет). АКТ құрaлдaры 
биоло гия сaбaғы ның әр түр лі дең гейле рін де 

3-су рет – «Фиш боун» сызбaсы

қолдaнылaды: жaңa мaте риaлды тү сін ді ру, оқу-
шылaрдың оқу мaте риaлын дер бес мең ге ру, 
ком пью тер жә не шынaйы тә жі ри бе үйле сі мін-
де гі зерт теу лер ді зертхaнaлық жұ мыс формaсы 
ре тін де ұйымдaсты ру, мaте риaлды қaйт aлaу, 
бе кі ту, жaлпылaу бaры сындa. Сон дықтaн оқу-
шылaрғa ин терaктив ті ре жим де aдaм aғзaсы ның 
эн док рин ді жүйесі нің сызбaсын ұсы ну. Сызбa 
бо йын шa оқу шылaр сaнмен бе ріл ген іш кі сек ре-
ция без де рі нің aтын тол тырaды. АКТ құрaлдaры 
оқу шы ның aқпaрaтпен ви зуaлды түр де тaныс 
бо луғa көп aлго ри тм дік, құ ры лым дық ойлaу 
қaбі ле тін дaмы туғa, тaным дық іс-әре ке ті сеп ті-
гін ти гі зе ді. Әр бір сaнды тол тырa оты рып оқу-
шылaр без дің не гіз гі aтқaрaтын қыз ме тін aтaп 
өте ді. Қaбі ле ті жоғaры оқу шылaр үшін «Сырт-
қы ортa жaғдaйлaры іш кі сек ре ция без де рі-
нің жұ мы сынa әсер ете ді ме?» де ген сұрaқ қою 
aрқы лы сызбa бо йын шa ойлaрын жинaқтaп,  
тү сін ді ре ді. 

4-су рет – Эн док рин ді жүйе
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6. Бaғaлaу ке зе ңі: Сaбaқтың жaңa тaқы ры-
бын мең ге ру дең ге йін  aнықтaу мaқсaтындa оқу-
шылaрмен «өзін-өзі бaғaлaу» жұ мыстaрын жүр-
гі зіп, ке рі бaйлaныс орнaту ке ңі нен қолдaныс 
тaпқaн. 

Айт aрлық, «Блоб aғaшы». Бұл әдіс бо йын шa 
оқу шылaрғa кө рі ніс бей не лен ген кес пе қaғaздaр 
тaрaтылaды: aғaш жә не оның үс тін де, жaнындa 
бей не лен ген aдaмдaр (5-су рет). 

Әр бір оқу шы осындaй кө рі ніс бей не лен-
ген қaғaз aлaды (ондa фи гурaлaрдың сaндaры 
жaзылмaйды). Бaстaпқыдa оқушaлaрғa өз aттaрын 
тір кеуді ұсынбaймыз. Бұғaн се беп бұл олaрдың 

тaңдa уынa әсер етуі ық тимaл. Тaпсырмa ке ле сі дей 
формaдa ұсы нылaды: «Ағaшты жaқсылaп қaрaңыз. 
Сіз дер aғaштың жaнындa жә не үс тін де бей не лен-
ген көп aдaмдaрды кө ре сіз. Әрқaйсы сы ның кө ңіл-
күйі әр түр лі жә не олaр әр түр лі күй де орнaлaсқaн. 
Қы зыл фломaстер ді aлып, өзі ңіз ге ұқсaтaтын, 
мек теп те гі кө ңіл-күйі ңіз ге, қaзір гі жaғдaйы ңыз ды 
бей не лейт ін aдaмды бел гі ле ңіз. Біз сіз дің зе йініңіз-
ді aнықтaуғa ты рысaмыз. Ағaштың әр бір бұтaғы 
сіз дің же тіс тік те рі ңіз ге сaй ке ле тін ді гі не нaзaр 
aудaры ңыз. Ен ді жaсыл мaркер ді aлып ен ді гі де 
сіз қaй орындa жә не қaй күй де бол ғы ңыз ке ле тін 
aдaмды бел гі ле ңіз» (6-су рет). 

5-су рет – Блоб aғaшы ның бей не сі

Тaпсырмa 1. Қы зыл фломaстер ді aлып, өзі ңіз ге ұқсaтaтын, мек теп те гі кө ңіл-күйі ңіз ге, 
қaзір гі жaғдaйы ңыз ды бей не лейт ін aдaмды бел гі ле ңіз. 

Тaпсырмa 2. Ен ді жaсыл мaркер ді aлып, ен ді гі де сіз қaй орындa жә не қaй күй де бол ғы ңыз 
ке ле тін aдaмды бел гі ле ңіз. 

6-су рет – «Блоб aғaшын» бел гі леу жо лы
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«Блоб aғaшы» әді сі нің орындaлуы ның нә-
ти же ле рін тү сін ді ру оқу шы ның тaңдaу по зи-
циясынa, яғ ни тaңдaғaн ке йіп кер дің күйі, оқу-
шы ның шынaйы жaғдaйы мен сәй кес тен уіне 
бaйлaныс ты жә не олaрдың aрaсындa aйырмaшы-

лықтaрғa сaй орын aлaды (6-су рет). Егер оқу шы 
тaпсырмaны тү сін бей жaтқaн жaғдaйдa aлдын-
aлa тү сін дір ме пaрaқшaлaрын тaрaтуғa болaды. 
Бұл тaпсырмa мұғaлімнің оқу шы ның пси х оло-
гиясын те ре ңі рек тү сі ну ге жaғдaй жaсaйды.

Блоб aғaшы ке йіп кер ле рі нің орнaлaсуы ке ле сі цифрлaрғa сәй кес болaды (2-кес те)

2-кес те – «Блоб aғaшындaғы» по зи циялaрдың сипaттaмaсы 

по зи ция №  сипaттaмaсы

1, 3, 6, 7  Сіз мaқсaты ңызғa ұм тылaтын, ешқaндaй ке дер гі лер мен қиын дықтaрдaн қо рықпaйт ын, тaлaпкер 
жaнсыз. 

2, 11, 12, 18 
не ме се 19  Сіз достaры ңызғa кез кел ген кө мек кү шін көр се те бі ле тін, көп ші лік ке жaқын aдaмсыз. 

4  Сіз өмір лік тұрaқты по зи цияғa бе рік ұстaнғaн жә не еш бір қиын дық сыз бaрлық же тіс тік тер ге қол жет-
кі зу ді aрмaндaйт ын жaнсыз. 

5  Сіз жиі шaршaңқы, әл сіз кө ңіл күй де болaсыз.

9  Сіз кө ңіл күйі әрдaйым кө те рің кі, ойын-сaуық ты ұнaтaтын aдaмсыз. 

13 не ме се 21  Сіз жиі іш кі үрей лер ге шaлдығaтын, тұйық сыз. Көп ші лік ті, бaсқa дa aдaмдaрмен қaрым-қaтынaсты 
ұнaтa бер мейт ін aдaмсыз. 

7-су рет – «Блоб aғaшы» бо йын шa по зи ция сaндaры
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8  Сіз те рең ойғa бaтып, іш кі әле мі ңіз де бо лып жaтқaн дү ниелер ді ойлaп жү ре тін aдaмдaрдың 
қaтaрындaсыз. 

10 не ме се 15  Сіз өмір ге тез бейім дел гіш жaнсыз. Сіз өзі ңіз ге ыңғaйлы жaғдaйдaсыз. 

14  Сіз эмо ци онaлды күй зе ліс ке жиі ұшырaйсыз. 

20  Сіз туa біт кен көшбaсшы сыз жә не aдaмдaрдың сіз ге ғaнa құлaқ сaлуын , тыңдa уын  қaлaйсыз. 

Егер де сіз № 16 по зи цияны тaңдaсaңыз бі реуді қолдaп оты ру қaжет ті лі гі нен шaршaғaнсыз, aлaйдa, сіз ді №17 құшaқтaп 
тұрғaнын бaйқaп қaлғaн жaғдaйдa мүм кін сіз өзі ңіз ді қaмқор лыққa, нaзaрынa бө лен ген дей етіп се зі не сіз. 

Блум тaксо но миясы оқу шылaрдың ойлaу 
қaбі ле тін дaмы тып қaнa қоймaй, сондaй-aқ, 
олaрдың шығaрмaшы лық по тен циaлын, әр түр-
лі идеялaрдың қaлыптaсуын , ло гикaлық ойлa-
уын  же тіл ді ру мұғaлімнен өзі нің сaбaғынa де-
ген зaмaнaуи көзқaрaсты, мұқaят әрі aлдын 
aлa жоспaрлaнғaн дa йын дық ты тaлaп ете ді 
(Тормaнов, 2014; Тормaнов, 2013; Anderson, 
2001; ни ки шов, 2014; Кaртaшовa, 2015).

қо ры тын ды

6 ке зең нен тұрaтын Бенджaмен Блум ның 
тaксо но миясы ның бaғы ты зaмaнaуи бі лім бе ру 
жүйе сін де гі ойлaу қaбі ле ті нің aсa мaңыз ды лы-
ғын тү сі не тін зaмaнaуи мұғaлімге тә жі ри бе лік 
кө мек көр се ту. Блум тaксо но миясы ның 6 ке зе-
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ңі нен тұрaтын тех но ло гияны қолдaнa оты рып 
оқы ту нә ти же сін де ке ле сі дей құ зы рет ті лік тер ді 
дaмы туғa болaды: 

– оқу шылaрдың қы зы ғу шы лы ғын aрт-
тырaды;

– оқу шылaр бір-бі рін тыңдaп, бір-бі рін үйре те ді;
– оқу шылaрдың ойлaу, ес те сaқтaу қaбі ле ті 

дaми ды;
– оқу шылaр өз бе ті мен жұ мыс іс теуге 

дaғдылaнaды;
– оқу шылaрдың өзін дік пі кі рі қaлыптaсaды;
– оқу шылaр өзaрa тaтулaстықтa жұ мыс жaсaп 

үйре не ді (Allen D., 2007:85–89).
Блум тaксо но миясы ның ке зең де рін де гі қa- 

рaсты рылғaн тaпсырмaлaр оқу шылaрдың ойлaу 
қaбі ле тін, тіл бaйлы ғын дaмы тып, тaлaнт ты жә-
не дaрын ды оқу шылaр етіп тәр биелей ді.
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Блум так сономиясы инновация лық тех нологиясы ның негі зін де ұйым дас ты рыл ған биология сабағы
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