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Құрметті білімгерлер! 

 

 ЖОО-ның кешенді емтихан тапсыру талаптарына сәйкес белгілі бір пәннің 

аясында алдын ала ұсынылған тақырыптар бойынша сіздердің 

қызығушылығыңызды туғызған бағыт негізінде жоба жазуды ұсынамыз. Жоба 

талаптары мен бағалау  өлшемдері әдістемелік нұсқаулықта айқын көрсетілген.  

 Жобаны алдын-ала тексертіп, кеңес алу үшін электронды почта немесе 

байланыс телефондары арқылы байланысуларыңызға болады.  

 

ЖОБАҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 

 

1. Мазмұны: 

 Жұмыс мәтіні компьютерде басылып, төменгідей рәсімделуі қажет: 

- титулдық бет (1 қосымшада берілген); 

- мазмұны (жобаның үлгі жоспары 2 қосымшада берілген); 

- кіріспеде (2 беттен артық емес) төмендегі мәселелер қамтылуы керек: 

- зерттеу тақырыбының өзектілігі; 

- жұмыстың мақсат-міндеті;  

- нысаны; 

-жобаның жаңалығы; 

- жобаның теориялық және практикалық маңыздылығы; 

- қойылған міндеттін шешу әдістері. 

  негізгі бөлім (10 беттен артық емес) дербес тараудан (параграф) тұруы 

мүмкін және онда қамтылатындар: 

- жобаның мақсатына сәйкес тақырыптың мәнін ашатын тұжырымдар мен 

ғылыми-практикалық идеялардың, әдістердің, технологиялардың 

қолданылуы; 

 - суреттеме материалдары (сызбалар, графиктер, фотографиялар, 

суреттер) болуы қажет; 

 Қорытындыда (1 беттен артық болмауы керек) жұмыстың негізгі нәтижесі, 

осыған байланысты жасалған тұжырымдар; 

 Пайдаланған әдебиеттің тізімі – 10-нан кем емес; 

 барлық жобалар плагиат үшін тексеріледі, мәтіннің бірегейлігі кем дегенде 

70%. 

2. Техникалық: 

-        мәтін Microsoft Word редакторында жазылған, шрифт Times New Roman, 

өлшемі 14 пт, аралық 1,5;  өрістер - барлық жерде 2 см; 

-        Жобаның көлемі 13-15 бет; 

-        жоба тақырыбы бас әріптермен жазылады; 



-        жобада келтірілген суреттердің, графиктердің, кестелердің саны бестен 

аспауы керек. Әрбір сурет, графика, кесте дереккөзде көрсетілуімен бірге жүреді 

(Дереккөзі: www.stat.gov.kz немесе Дереккөзі: Автордың құрастыруымен) 

(қосымша 3); 

-        Microsoft Equation және Microsoft Word редакторында теріліп, нөмірленіп, 

сілтемелер жасалынады; 

-        әдебиеттер тізіміндегі дереккөздері тек мәтінде көрсетілген сілтемелер 

болуы керек. Дереккөздер саны кем дегенде 10, дереккөздердің нөмірленуі - 

мәтінде көрсетілгендей болуы шарт; 

-        графиктер, сызбалар, диаграммалар, әдебиеттерге жасалған сілтемелер 

дереккөзінің нөмері мен беті тік жақшамен көрсетіледі: [1; 15]. 

 

3. Жобаны бағалау критериилері: 

1. Жоспары, мақсаты мен міндеттерінің айқын болуы  

2. Жұмыстың өзектілігі (тұжырымдар мен ғылыми-практикалық мәні, 

идеялардың, әдістердің, технологиялардың қолданылуы) 

2. Құрылымдылығы (баяндаудың логикалық жүйелілігі); 

3. Жоба нәтижесі (жаңалығы, өзгешелігі, салыстырмалы зерттеулер 

тұжырымдамасы, идеялардың түпнұсқалығы); 

4. Қорытындысында нақты тұжырымның болуы 

5. Әдебиеттерге жасалған сілтемелердің тақырыпқа сәйкестігі 
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ЖОБА 

 

ТАҚЫРЫБЫ:   ТРИЗ - технологиясы негізінде бастауыш сынып 

оқушыларының шығармашылық әлеуетін дамыту 

 

 

 

 

 

Орындаған:                                                  Орынбай Мадина Құралбайқызы        
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1.1 ТРИЗ – ТЕХНОЛОГИЯСЫ НЕГІЗІНДЕ БАСТАУЫШ СЫНЫП 

ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ӘЛЕУЕТІН ДАМЫТУДЫҢ 

ЗЕРТТЕЛУ ЖАҒДАЙЫ................. 

 

 

5 

   

1.2 ТРИЗ – ТЕХНОЛОГИЯСЫ НЕГІЗІНДЕ БАСТАУЫШ СЫНЫП 

ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ӘЛЕУЕТІН ДАМЫТУДЫҢ 

МЕТОДОЛОГИЯСЫ.............................................................. 

 

 

9 

   

ҚОРЫТЫНДЫ ................................................................................................ 13 

  

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ........................................... 14 

  

ҚОСЫМШАЛАР ............................................................................................ 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Қосымша 3 

 

ҮЛГІ 

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

1. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы. 27.07.2007ж., №319-III ҚРЗ. Астана. 

Ақорда. http://online.zakon.kz. 

2. Жетісу энциклопедия. - Алматы: «Арыс» баспасы, 2004. — 712 бет  

3. Қошқарбеков Н. Қазіргі кездегі оқытудың педагогикалық технологиялары. Алматы, 2009 – 

67 б. 

4. Әмірова Ә.С. Бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық іс-әрекетін 

қалыптастырудың теориясы мен практикасы: Пед. ғылымд. д-ры... дис. 13.00.01 / 

Әмірова.Ә.С.- Алматы, 2009  

 

ҮЛГІ 

Амбинимдер - екі бағытта да бірдей оқылатын сөздер. Мысалы, 1-кестеде көрсетілгендей, 

оларды 3 тілде топтастыруға болады. 

1 кесте - Амбинимдер 

  Амбинимдер   

Қазақ тілінде Орыс тілінде Ағылшын тілінде  

Қазақ Наган Noon 

Қызық Шалаш Level 

Қалақ Потоп Madam 

Шаш Поп Dad 

 

 

ҮЛГІ 

Жұмыс дәптерінің ерекшелігі, оқушылардың өзін өзі бағалауына, сабақтағы іс-әрекетіне 

кері байланыс жасауына берілген рефлексиялық тапсырмалар. Олар: көңіл күйді білдіретін 

смайликтер (14-сурет) [183, 18 б.], өз жауабыңның дәлелі (15-сурет) [183, 16 б.], беc саусақ 

(16-сурет) [183, 5 б.],  табыс ағашы (17-сурет) [184, 25 б.], бір сөзбен... (18-сурет) [183, 31 б.] 

т.б.  

 
Сурет 14 - Көңіл күйді білдіретін смайликтер 
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Қосымша 4 

 

ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР НЕГІЗІНДЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ОҚУ 

РЕФЛЕКСИЯСЫН ДАМЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ  

пәнінен ұсынылған жоба тақырыптары 

 

1. Рефлексия  ұғымының теориялық-әдістемелік аспектілері 

2. Инновациялық технологиялардың оқушыларының  рефлексиясын  дамыту әлеуеті 

3. Жаңартылған білім мазмұнын оқып-үйренудегі рефлексияның мәні Бастауыш білім беру 

үдерісіндегі инновациялық технологиялар 

4. Рефлексияның бастауыш білім мазмұнындағы орны мен маңызы 

5. Оқушы рефлексиясын дамытуда білім беру бағдарламаларын жаңартудың басымдықтары 

6. Оқушылардың оқылым және жазылым  дағдыларын дамытуға бағытталған рефлексиялық 

жаттығулар мен тапсырмалар 

7. Бастауыш сынып оқушыларының рефлексиялық қабілетін дамытуға бағытталған 

стратегиялар 

8. Оқу рефлексиясын дамытудағы сыни тұрғыдан ойлау технологиясының стратегиялары 

9. Рефлексиялық жаттығулар мен тапсырмалардың ОӘК берілуі 

10. Оқу рефлексиясын дамытудағы ТРИЗ технологиясының әдіс-тәсілдері 

11. Оқу рефлексиясын дамытудағы бастауыш білім беру үдерісіндегі АКТ әдіс-тәсілдері 

12. Оқушылардың тыңдалым және айтылым дағдыларын дамытуға бағытталған рефлексиялық 

жаттығулар мен тапсырмалар 

13. Сыни тұрғыдан ойлау технологиясы негізінде оқушылардың рефлексиясын дамыту 

14. Рефлексиялық жаттығулар мен тапсырмалар – оқушыларды сыни тұрғыда дамыту құралы 

15. АКТ негізінде бастауыш сынып оқушыларының оқу рефлексиясын дамыту әдістемесі 

16. Бастауыш білім беру үдерісіндегі инновациялық технологиялар 

17. Рефлексияның XXI ғасырдағы оқушыға керек ең маңызды қасиеттерді қалыптастыруға 

ықпалы 

18. Бастауыш мектеп оқушыларының рефлексиясының түрлері 

19. Бастауыш мектеп оқушыларының рефлексиясын дамыту мәселесінің қарастырылуы (В.И. 

Слободчиков пен Г.А. Цукерман) 

20. Рефлексияның оқу әрекетінің әртүрлі кезеңінде қолданылуы 

 
 

12 ЖЫЛДЫҚ БІЛІМ ҮРДІСІНЕ МЕКТЕПАЛДЫ ДАЯРЛАУ  ПӘНІНЕН ҰСЫНЫЛҒАН 

ЖОБА ТАҚЫРЫПТАРЫ 

1.Мектепалды даярлық тобы балаларын мектепте жүйелі оқуға даярлау мәселесі 

2.Мектепалды даярлық тобындағы балалар ойыны және оны ұйымдастыру әдістемесі (5-6жас)   

3. 5-6 жастағы баланың мінез-құлық ерекшеліктері және оны тәрбиелеу жолдары 

4.Мектепалды даярлық топ балаларын сауат ашу және жазу негіздеріне үйрету әдістемесі 

5.Мектепалды даярлық жастағы балалардың еңбек іс-әрекетін ұйымдастыру әдістемесі 

6.Мектепалды даярлық тобындағы балалармен тәрбие жұмысын ұйымдастыру ерекшеліктері    

7.Мектепке дейінгі ұйым мен мектеп арасындағы сабақтастық мәселелері  

8.Баланың мектепке даярлығының психологиялық ерекшелігі   

9.Балаларды мектепке даярлауда шетелдік тәжірибелерді пайдалану жолдары  

10.Мектепалды даярлық топ балаларының физиологиялық даму ерекшеліктері 

11. 5-6 жастағы балалардың жауапкершілік сезімін тәрбиелеу әдістемесі  

12.«STEP BY STEP” технологиясын балабақшада  ұйымдастырылған оқу қызметінде қолдану 

жолдары   



13.Балаларды мектепалды даярлау үрдісінде ата –аналарымен жүргізілетін жұмыстар және 

оны ұйымдастыру әдістемесі     

14.5-6жастағы балалардың оқуға дайындығына қажетті жағдайлар және оны ұйымдастыру 

ерекшеліктері 

15.Мектепалды даярлық топ балаларының физиологиялық даму ерекшеліктері 
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