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Оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытуға  
бағытталған физиканы оқытудағы инновациялық тəсілдер 

Мақалада физика сабақтарында ерекше дамытушы ортаны, яғни кілттік құзыреттіліктер мен 
функционалдық сауаттылықты, қалыптастыратын ортаны құрудың мəселесі қарастырылды. Орта 
мектепте оқушылардың функционалдық сауаттылығы туралы түсініктер талданған. Физика 
сабақтарында оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру қажеттілігі көрсетілген. 
«Электр өрісі. Электр өрісінің кернеулігі» тақырыбы бойынша Блум таксономиясы негізінде физика 
сабағының жоспары мен құрылымы келтірілген. Оқушылардың құзыреттіліктерін қалыптастыруға 
бағытталған тапсырмалар ұсынылған. 

Кілт сөздер: сауаттылық, функционалдық сауаттылық, білім беру, физиканы оқыту əдістемесі, кілттік 
құзыреттілік, қалыптастыру мен дамыту, мектеп оқушысы. 

 
Заманауи қарқынды дамып келе жатқан қоғамда «сауаттылық» түсінігінің мазмұны анағұрлым 

кеңейді. Адамның оқу, жазу жəне арифметикалық есептерді шығару қабілетін сипаттайтын 
сауаттылықтың дəстүрлі түсіндірілуімен қатар, «функционалды сауаттылық» түсінігі белсенді 
пайдалана бастады. Функционалды сауаттылық — алған білімді өмірлік міндеттерді шешу үшін 
қолдана алу қабілеті. Анағұрлым кең мағынадағы функционалды сауаттылық білімнің (бірінші 
кезекте жалпының) көпжақты адами əрекеттілікпен байланысын ықпалдастыратын, тұлғаның 
əлеуметтік бағыттылығының тəсілін білдіреді. Үкімет Қаулысымен бекітілген Қазақстан 
Республикасының Білім жəне ғылым министрлігімен оқушылардың функционалдық сауаттылығын 
дамыту жөніндегі 2012–2016 жж. арналған Ұлттық іс-қимыл жоспары іске асырылуда [1]. 

Функционалдық сауаттылықтың қалыптасуының негізгі сипаттамасы оқушылармен кілттік 
құзыреттіліктер жүйесін меңгеруі болып табылатындығы бəріне мəлім. Кілттік құзыреттіліктер 
жүйесі оқушыларға игерілген білімді практикалық жағдайда тиімді жəне əлеуметтік бейімделу 
процесінде табысты қолдануға мүмкіндік береді. «Білім» жəне «түсіну» деңгейлерінде оқыту үстірт 
оқуға əкелгендіктен, онда оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру үшін 
мұғалімдер жоғары деңгейдегі ойлауды талап ететін тапсырмалар ұсынуы керек. Бұл тапсырмалар 
«қолдану», «талдау», «синтез» жəне «бағалау» деңгейлерінде болуы тиіс. Функционалдық сауатты-
лық пен кілттік құзыреттіліктерді дамытудың есебі оқушы дамуының жеке траекториясын бақы-
лауын, мерзімді түзету жұмыстарын жүргізуін жəне оқу жетістіктерін əділ бағалауын талап етеді [2]. 

Білім беруді жаңарту оқушы білімін ғана емес, оларды қолдану дағдыларын, атап айтқанда, 
функционалдық сауаттылығын қалыптастырады. Оқушылардың бойында өзіндік білім алу, талдау, 
құрастыру, қоғамдық өмірде өзін-өзі жан-жақты таныту үшін, білімін пайдалана білу дағдыларын 
қалыптастырады жəне қоғамға пайда келтіреді. Функционалдық сауаттылық — мектепте алған 
білімдерін, іскерлік дағдыларын, адами іс-əрекеттердің əр түрлі салаларында, сондай-ақ тұлғааралық 
қарым-қатынастарды өмірлік міндеттерін шешу үшін пайдалану, əрекет ету. Мақсатқа жету 
оқушының өзі арқылы іске асады. Мұғалім — бағыт беруші, ұйымдастырушы [3]. 

Функционалды сауаттылыққа ие болудың жағымды жақтары көп, оның ішінде оқушылар 
əлемнің өзгерістеріне жедел əрі оңай бейімделеді. Олай болса, олар заманға сай дамып, əр саланың 
білікті де білімді мамандары бола алады. Ғылым əлемінде «функционалды сауаттылық» ұғымының 
көптеген анықтамалары бар. Функционалды сауаттылық жеке тұлғаның əлеуметтік бағдары, білім 
саласын адамның көпбағдарлы қызметімен байланыстырушы құрал ретінде бола алады. 
Функционалды сауаттылық (functional literacy — ағылшын сөзі) — білім алу, мəдениет жетістіктерін 
игеру, кəсіби міндеттерді дұрыс атқару, жеке тұлғаның өмірінде қолданылатын, оның келешек 
дамуына қажетті білім алудың нəтижесі [4]. 
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Блум таксономиясы бір ізбен реттелген мақсаттар жүйесі арқылы оқушылардың білім 
деңгейлерін шығармашылық деңгейге жетуге ықпал етеді. Төменде Блум таксономиясы негізінде 
құрастырылған сабақты ұсынамыз. 

Сабақ. 
Мектеп: Қарағанды мамандандырылған «Дарын» мектеп-интернаты» КММ. 
Пəні: Физика. 
Сынып: 10 сынып /41топ/ «А». 
Сабақтың тақырыбы: Электр өрiсi. Электр өрісінің кернеулігі. Электр өрісінің күш 

сызықтары. 
Сабақтың түрі: жаңа тақырыпты игеру. 
Əдіс-тəсілі: функционалдық сауаттылығын дамытуға бағытталған жəне Блум жүйесіне 

негізделген практикалық сабақ. 
Қолданылатын технологиялар: СТО, АКТ элементтері, диалогтік оқыту, өзін-өзі реттеу. 
Сабақтың мақсаты: электр өрісі, кернеулік туралы түсінік беріп, оның графикалық (күш 

сызықтары арқылы) жəне математикалық сипаттамаларын жасау. 
Күтілетін нəтижелер: 
 Пəндік құзыреттілік: 
a) бір зарядтың əсері басқа зарядқа электр өрісі арқылы берілетінін біледі; 
b) электр өрісін күш сызықтарын арқылы бейнелеп көрсете алады; 
c) электр өрісінің кернеулігін есептей алады; 
d) есеп шығаруда өз түсініктерін қорыта алады. 
 Коммуникативтік құзыреттілік: 
a) өзіндік жұмыстарды топта, жұпта немесе жеке түрде орындай алады, бір-бірімен 

ынтымақтастық қарым-қатынаста жұмыс жасай алады, алға қойылған мақсаттарды бірлесе отырып 
шешеді; 

b) көпшілік алдында өз ойын еркін айтады, алған мəліметтер арқылы нақты бір шешім 
қабылдауға тырысады; 

c) бір-біріне дұрыс əрі жинақы сұрақ қояды, бір-бірінің айтылған ойларымен келісе отырып, бір 
шешімге келеді; жасалған қорытындылырды талқылай алады; 

d) басқалардың пікірлерін тыңдай алады. 
 Ақпараттық құзыреттілік: 
a) берілген түрлі ақпарат көздерімен жұмыс жасай алуы: мəтін, кесте, график, суреттер мен 

таныстырылым материалдары; 
b) эксперимент арқылы өріс кернеулігінің тəуелді шамаларын ажырата алу. 
 Басқарушылық құзыреттілік: 
1. Топта оқушылар өздерінің атқаратын қызметін жүйелеп, басқа оқушылардың жұмыс жасауын 

ұйымдастырады. 
 Жеке құзыреттілік: 
а) өзін-өзі басқарудағы қабілеттілігінің айқындалуы; 
b) физика пəнінің кəсіби орнын айқындай алуына ықпалын түсінуі. 
Көрнекіліктер: АКТ жабдықтары, электрофор машинасы, күш сызықтарын бейнелеуге арналған 

демонстрациялық құралдар, электроскоп, сұлтан 2 дана, Фарадей торы, бағалау парақтары. 
Тəжірибелер: 
1. Нүктелік зарядтың электр өрісі. 
2. Гильзаға электр өрісінің əсерін бақылау. 
3. Электрстатикалық қорғаныс. 
Оқулық: Б.А.Кронгарт, В.И.Кем, Н.Қойшыбаев 10 сынып — оқулық [5]; есептер жинағы 

(авторлар С.Т.Тұяқбаев, Ш.Б.Тынтаева, Ж.О.Бақынов) [6]. 
Жетістік критерийлері: эксперимент жүргізе алуы, сабақ барысында алған білімдерін 

графиктік есептерде қолдана алуы, математика сабағындағы функция графигін сала алуы, физикалық 
құбылыстарды түсіндіруі. 

Негізгі ой-пікірлер: СТО, формативті, жиынтық бағалау, Блум таксономиясы бойынша 
құрылған тапсырмалар. 

Төменде сабақты жүргізу үшін жоспарланған іс-шаралар келтірілген (1-кесте). Оқушылардың 
тақырып материалы бойынша білімдерін бағалауға арналған бағалау парағы 2-кестеде келтірілген. 
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1 - к е с т е  

Сабақ барысындағы жоспарланған іс-шаралар 

Уақытты  
жоспарлау 

Мұғалім əрекеті Оқушы əрекеті 
Бағалау 

Ресурстар қалыптас-
тырушы 

жиынтық 

0–10 мин 
Білу 
1. Ұйымдастыру 
 
2. Білімнің өзекті-
лігі, оқушылар-
дың белсенді түр-
де білім алуы мен 
қабылдауына 
дайындығы 
 
3.Оқушыларға са-
бақтың мақсатын 
анықтауды ұсыну 

1. Оқушылардың сабаққа деген ынта-
сын арттырады. Психологиялық ахуал 
жасайды 
2. Топқа бөліп, топ көшбасшысы сай-
ланады 
3. Бағалау жүйесімен таныстырады 
4. Сұрақтар жазылған таратпа матери-
алды ұсынады. 10 сұрақ. Əр сұрақ құ-
ны — 0,5 балл/ұпай 
5. (Проблемалық жағдай) 
Қарапайым эксперимент көрсетеді: 
– электроскоптың тілшесі неге ауытқи-
ды? 
– зарядтардың қашықтықта əсерлесуі 
қалай жүзеге асты? 
Осы эксперимент бойынша жаңа са-
бақтың тақырыбына шығады. 
Тақтаға жаңа сабақтың тақырыбын жа-
зады 

Топқа бөлінеді. 
Бағалау жүйесі-
мен танысады. 
Сұрақтарға 
жауап береді, 
бір-бірін тексе-
реді 
 
Сабақ мақсатын 
ұсынады 

Бір-бірін 
бағалайды 

100,5= 
=5 ұпай 

Сұрақтар жа-
зылған таратпа 
материал. 
ҚҚБТ-1.  
Өткен тақырып-
ты қайталаңыз, 
сұрақтарға 
жауап беріңіз 
Жауабы: 
1)С 
2) В 
3) В 
4) А 
5) А 
6) С 
7) В 
8) А 
9) А 
10) В 

10–15 мин 
Түсіну 
 
1. Жаңа тақырып-
ты меңгеру 
 
Топтық жұмыс, 
ақпаратты іздесті-
ру арқылы экспе-
римент көрсету 
 
2. Топтардың та-
ныстырылымы 

2.1. Топтарға тапсырмалар ұсынады: 
1 топ — Өріс кернеулігінің заряд ша-
масына тəуелділігін анықтайды. Қоры-
тындыны эксперимент жүзінде көрсе-
ту, график сызады 
 
2 топ — Электр өрісінің гильзаға дейін 
қашықтыққа əсер етуі қандай тəуелді-
лікте екенін анықтайды. Қорытынды 
график түрінде көрсету. Е~1/r 
 
3 топ — Электр өрісінің пластмасса, 
қағаз, металл пластиналарынан өту-өт-
пеуін зерттейді. Қорытындыны сурет, 
сызба түрінде көрсету 
 
2.2. Оқушылардың тапсырмаларды 
орындауын қадағалайды. 
Суперпозиция принципін тақтада тү-
сіндіреді 

2.1. Əр топ мұ-
ғалім ұсынған 
тапсырмаларды 
орындау үшін 
оқулықтағы тео-
риялық мəлімет-
терден жауап із-
дестіреді 
 
2.2. Тəжірибе 
нəтижесін түсін-
діреді, қорытын-
ды жасайды 

 Зерттеу жұ-
мысының 
болжамын 
ұсыну — 
1 ұпай; 
жұмыста 
алынған мə-
ліметтер 
бойынша қо-
рытынды-
лау — 
2 ұпай 

ҚҚБТ-2. Экспе-
риментті орын-
дап, қорытын-
ды жасаңыз 

15–23 мин  
Қолдану 

2.3. Электр өрісін күш сызықтары ар-
қылы бейнелеу үшін тəжірибе көрсете-
ді: 
а) нүктелік/оң, теріс/ зарядтың электр 
өрісі; 
б) əр аттас зарядтардың электр өрісі; 
г) аттас зарядтардың өрісі 

2.3. Оқушылар 
мұғалім көрсет-
кен демонстра-
цияны талдап, 
күш сызықтары-
ның көрінісін 
салады 

 30,3=1 ұпай ҚҚБТ–3. 
Тəжірибеде бай-
қалған электр 
өрісінің күш сы-
зықтарын көрсе-
тіңіз 

23–28 мин  
Талдау 

2.4. Кернеуліктің бағытын анықтауға 
тапсырма ұсынады 

2.4. Кернеулік-
тің бағытын тал-
дап, түсіндіреді 

 1 ұпай ҚҚБТ–4. 
Электр өрісінің 
тең əрекетті кер-
неулігін табы-
ңыз 

28–44 мин 
Жинақтау + 
бағалау 

Жинақтау жəне бағалау кезеңінде оқу-
шыларға таратпа материал ұсынады 

Орындайды, жи-
нақтап білімін 
пайдаланады 

 21=2 ұпай ҚҚБТ–5 
ҚҚБТ–6 

44–45 мин Жалпы рефлексия. Ұпайлар жинағы. 
Сабақты қорытындылау. 
Үй жұмысы §8.1–8.2. Тақырып бойын-
ша сұрақтар дайындау 

Бағалау парағын 
толтырады 

  Бағалау парағы 
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2 - к е с т е  

Бағалау парағы 

Оқушының аты-жөні ______________________ 
 

№ Тапсырмалар Тапсырма құны Бағалау 
Əр тапсырманы 

орындаудағы ойларыңыз
1 ҚҚБТ-1. Тест 100,5= 5 ұпай   
2 ҚҚБТ-2. Тəжірибе Зерттеу жұмысының болжамын ұсыну — 

1 ұпай 
Жұмыста алынған мəліметтер бойынша 
қорытындылау — 2 ұпай 

  

3 ҚҚБТ-3. Күш 
сызықтарын салу 

30,3=1 ұпай   

4 ҚҚБТ-4. Кернеулік 
бағытын анықтау 

1 ұпай   

5 ҚҚБТ-5, ҚҚБТ-6 21=2 ұпай   
 Барлығы 12 ұпай   

 
 Маған оңай болды ______________________________________________________. 
 Мен өзімді __________________________________________ үшін мақтай аламын. 
 Менің ойымша, _________________________________________орындай алмадым. 
 Себебі ________________________________________________________________. 
 Келесіде_____________________________________________________ ескеремін. 

 
 

Құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған тапсырмалар: 
 
ҚҚБТ-1. Өткен тақырыпты қайталаңыз, сұрақтарға жауап беріңіз. 
Білу. 
1) Электр тұрақтысының мəні қандай? 

А) 8,8510–14Ф/м; В) 8,8510–23Ф/м; С) 8,8510–12 Ф/м. 
2) Субатомды бөлшектерге қандай бөлшектер жатады? 

А) е А, р; В) е, р, n; С) z, n, e. 
3) Электр заряды нені сипаттайды? 

А) өрістің күштілігін; В) электромагниттік өзара əсердің қарқандылығын; С) магниттік өзара 
əсерді. 

4) Пропорционалдық коэффициент мəні неге тең? 
А) 9109 Нм2/Кл2; В) 9109 Нм2; С) 9109 Нм/Кл. 

5) Диэлектрлік өтімділіктің өлшем бірлігі не? 
А) жоқ; В) %; С) Ф/м. 

6) Нүктелік заряд дегеніміз не? 
А) молекула; В) елемейтін дене; С) қарастырылып отырған арақашықтықта дене өлшемдерін 
ескермеуге болатын дене. 

7) Зарядтың сақталу заңы қандай жүйеде орындалады? 
А) дөңгелек; В) тұйық; С) жылулық. 

8) Электр зарядын бір денеден екінші денеге қалай беруге болады? 
А) үйкеліс, соққы, бөлу; В) үйкеліс; С) бөлу. 

9) Зарядтың дискреттілігі деген не? 
А) белгілі бір мəнге дейін бөліне алады; В) бөлшексіз заряд; С) зарядсыз бөлшек. 

10) Электр зарядының неше тегі бар? 
А) 3; В) 2; С) 1. 
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ҚҚБТ-2. Экспериментті оры
Түсіну 
1-топ. Электрленген гильзағ

шыны таяқшаны қаттырақ үйке
Қорытындыны эксперимент жүзін

2-топ. Электр өрісінің əсері 
Қорытынды жасаңдар. Тəуелділік

3-топ. Тəжірибе жүзінде пла
өткізбейтінін анықтаңыздар. Қоры
 

ҚҚБТ-3. Тəжірибеде байқал
Қолдану 

а) нүктелік зарядтың электр 
өрісінің күш сызықтары 

 

 
 

Оқушылардың жауабы, сы
а) нүктелік зарядтың электр 
өрісінің күш сызықтары 

 
 

ҚҚБТ-4. Электр өрісінің те
Талдау 

1-топ. Төбелерінде+q, +q, –q,  
–q зарядтар мен квадраттың 
центрінде орналасқан оң 
зарядқа əсер етеін электр 
өрісінің тең əрекетті кернеулігі 
қалай бағытталған? 
 

 

Қамбарова 

Вестник Караг

ындап, қорытынды жасаңыз. 

а қағазға жай ғана үйкелген шыны таяқшаны
еп, кейін мүлде қағазға үйкелмеген таяқш
нде көрсету, график сызу [6]. 
гильзаға дейін қашықтыққа қандай байланыс

кті график (гипербола тармағы) түрінде көрсет
астмассаның, қағаздың, жəне металдың элект
ытынды жасаңдар. Оны сурет, сызба түрінде к

лған электр өрісінің күш сызықтарын көрс

ə) əр аттас зарядтардың электр 
өрісінің күш сызықтары 

б) аттас з
кү

ызған күш сызықтары: 
ə) əраттас зарядтардың электр 
өрісінің күш сызықтарының 

көрінісі 
 

б) аттас зар
өрісті

 

ң əрекетті кернеулігін табыңыз. 

2-топ. Төбелерінде +q, +q, –q, 
–q зарядтар мен квадраттың 
центрінде орналасқан оң 
зарядқа əсер етеін электр 
өрісінің тең əрекетті кернеулігі 
қалай бағытталған?  

3-топ. Төб
–q зарядт
центрінде 
зарядқа
өрісінің те
қалай бағы
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ы, содан кейін тура осы 
шаны жақындатыңдар. 

ста екенін анықтаңдар. 
ту. 
тр өрісін өткізетінін не 
көрсетіңіздер. 

етіңіз. 

зарядтардың өрісінің 
үш сызықтары 

рядтардың тудыратын 
ң күш сызықтары 

 

белерінде +q, +q, –q, 
тар мен квадраттың 

орналасқан оң 
əсер ететін электр 
ең əрекетті кернеулігі 
ытталған? 
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Бағалау + Жинақтау 
ҚҚБТ-5. 
А) Модулі бойынша əр түрлі

қалай бағытталуы мүмкін? Егер
ұсыныңыз. 

ҚҚБТ-6. Өріс кернеулігі к
квадраттың қалған үш төбесіне қа
 

 
Сонымен, физиканы оқыту к

жаңа сапасына жетудің қажетті ш
тақырыбы бойынша Блум таксо
оқушылардың құзыреттіліктерін
жүйесіне негізделіп ұсынылға
функционалдық сауаттылығын қа
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Инновацион
направленные на ра

В статье рассматриваются воп
формирования ключевых к
представления о функционал
мость ее формирования у учащ
на основе таксономии Блума 
Приведены разработанные зад

 
A.M.Mus

Innovati
aimed tо the d

In the article questions of crea
forming of key competencies an
of pupils in school is analyzed

Оқушылардың функцио

 екі заряд берілген. Осы екі зарядтың арасынд
р заряд таңбасы белгісіз болса ше? Өзіңі

квадрат ортасында ΣE=0 болу үшін модул
алай орналастырар едіңіз? Өз жауабыңызды ұс

 

кезіндегі функционалдық сауаттылықты оқуш
шарты деп қарастырдық. «Электр өрісі. Элект
ономиясы негізінде физика сабағының жос
н қалыптастыруға бағытталған тапсырмал
ан физика пəні бойынша практикалық 
алыптастыруға мүмкіндік береді. 
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нные подходы к преподаванию физи
азвитие функциональной грамотност

просы создания на уроках физики особой развивающей
компетенций и функциональной грамотности. Пр
льной грамотности учащихся в средней школе. Обосн
щихся на уроках физики. Представлены план и структу
на тему «Электрическое поле. Напряженность электр
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. The necessity of forming functional literacy of pupils st
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дағы кернеулік векторы 
іздің жауаптарыңызды 

льдері тең зарядтарды 
сыныңыз. 

шыларды дайындаудың 
тр өрісінің кернеулігі» 
пары мен құрылымы, 
ар ұсынылған. Блум 
сабақ оқушылардың 

ункциональной грамотности 

Мектеп, 2010. — 384 б. 
я 10 кл. — 2-е изд., перераб. 

ки,  
ти учащихся 

й среды — среды 
роанализированы 
нована необходи-
ура урока физики 
рического поля». 
учеников. 

upils 

n environment of 
functional literacy 
tudents in physics 
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lessons is shown. The plan and structure of physics on basis the Bloom's taxonomy on the theme ‘Electric 
field. The electric electric intensity«are given. Tasks aimed at the formation of competence of pupils are 
presented. 
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