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THE DEVELOPMENT OF FUNCTIONAL LITERACY  
OF STUDENTS LEARNING 

 
Abstract. The article substantiates that technologization educational process in educational institutions is a 

mechanism for implementing competence-based approach, management personality based on reflexive approach and 
management team based on a synergistic approach. The role technologizing educational process in high school. The 
theoretical position on monitoring the development of personality and a new approach to the evaluation of the system 
of criteria of evaluation "by adding". Also in the article tells about the course and passing the new material and its 
consolidation at the end of the lesson and assessment of students as much as possible by the method which is 
narrated. According to the standard for students is given a three-level mission to assess their level of knowledge. 
After setting and response of their students and put diffentsirizatsiya estimates according to the procedure that we 
consider in the article. At the moment today many specialized textbooks for students do not have the evaluation 
methodology and that you are considering in this article. Here we describe the teaching methods are the students, 
their evaluation and how have textbooks written to after the course of a given discipline, we can assess the level of 
student knowledge. 

Keywords: functional literacy, criteria-based assessment system, competence, levels of formation of compe-
tences, reflective approach, synergetic approach, technological approach , the technological measure, the national 
system for assessing the quality of education ( NSKO), monitoring the trajectory of development. 
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СТУДЕНТЕРДІҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ  
САУАТТЫЛЫҒЫН ДАМЫТА ОҚЫТУ  

 
Аннотация. 2012 жылы Елбасы Қазақстан халықына жолдауында білім беру жүйесінің бірінші өлшемі 

ретінде «Білім беру үрдісіне замануи əдістер мен технологияларды енгізу керек» екендігіне назар аударған. 
Аталған тапсырыстарды жүзеге асыру механизмдерінің бірі ретінде: оқыту үдерісін технологияланды-

рудың қажеттілігін бүгінгі таңда педагогтар қауымы мойындап келеді.  
 
Отандық технологиялардың ішінен жоғары сұранысқа ие болып жүрген технологиялардың 

бірі – «Оқытудың үшөлшемді əдістемелік жүйесі (ҮƏЖ)». Оқытудың «Үшөлшемді əдістемелік 
жүйесі» педагогикалық технологиясын Қазақстан Республикасындағы үздіксіз білім беру 
жүйесінің барлық сатысындағы оқыту үрдісіне енгізу арқылы білім беру жүйесін 2015 жылға дейін 
дамыту. Мемлекеттік Тұжырымдамасы мен 2010–2020 жылдарға дейінгі Бағдарламаларын жүзеге 
асыру барысында күтілетін нəтижелерге қол жеткізуге болады, яғни: 1) нəтижеге бағытталған 
бəсекеге қабілетті сапалы білім алуға жағдай жасалады; 2) білім беру жүйесінің дамуын 
болжауға жəне қадағалауға (мониторинг жүргізуге) қолайлы жағдай туады; 3) білім беру 
жүйесінің сапасын əділ бағалайтын Ұлттық бағалау жүйесі құрылады делінген [1, 2].  

Оқытудың ҮƏЖ технологиясы жоғарыда аталған өзекті мəселелерді тиімді шешумен қатар, 
бұл технологияның талабы бойынша əр студентті оқу материалын өз бетімен меңгеруге үйретеді, 
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оқыту мен білім беру сапасын арттыруға, жалпы тұлғаның дамуын объективті түрде, əділ бағалауға 
кепілдік береді.  

Студенттерге стандарт көлеміндегі үш деңгейлік тапсырмалар ұсынылады. 
Оқытудың «Үш өлшемді əдістемелік жүйесі» педагогикалық технологиясының негізгі ерек-

шелігі: ІІ кезеңде студент жаңа тақырыпты өз бетінше меңгеріп, алған білімдерін түрлі тапсыр-
маларды орындау арқылы дəлелдей отырып, практика жүзінде бекіте білуінде. ІІ кезеңнің алғашқы 
20 минутында тақырып бойынша өз ойларын ортаға салып, жаттығу жұмыстарын орындау арқылы, 
білімдерін жүйелей түседі. Ал, ІІІ кері байланыс кезеңінде студенттердің жаңа тақырып бойынша 
алған білім деңгейлерінің сапасы бақыланады. Яғни, студенттердің ІІ кезең бойынша алған білім 
деңгейлерін анықтауға, бақылауға жəне түзету жұмыстарын жүргізе отырып, əр студентті əр 
тақырып бойынша бірнеше қайтара бағалауға мол мүмкіндік туады. 

Өкінішке орай, жоғарғы оқу орнындағы жазылып жатқан оқулықтар студенттердің өз бетімен 
білім алуына бейімделмеген. Сондықтан, оқулықтар теориясын технологиялық тұрғыдан қайта 
қарайтын уақыт келді дейді аталмыш технологияны жасаушы ғалымдар: 

– біріншіден, оқыту мақсаттарының таксономиясының (тізбегінің) арқасында білім мазмұны 
деңгейлік сипат алады жəне оның дамытушылық қасиеті пайда болады. Ең маңыздысы, 
мазмұнға білім сапасының негізгі түрлері енеді (оқулықтардың мазмұнына білім сапасын енгізбей, 
біз бүгін сапалы білімді қалайша талап етіп отырмыз?!); 

– екіншіден, ақпараттық мазмұндағы дəстүрлі оқулықтардың мүмкіндіктері тек білім толық-
тығын қалыптастырады. Мұндай оқулықтар негізінде жасалған тест тапсырмалары студенттердің 
алған білім сапасының тек «дұрыс» жəне «толық» деп аталатын қасиеттерін қамтамасыз етеді, 
себебі: стандарт анықтаған мазмұнның ең аз қажетті көлемін ғана (бірінші эмпирикалық деңге-
йдің мазмұнын) меңгертуге жəне бағалауға мүмкіндік береді. Білім мазмұнын бірінен-бірі туы-
ндайтын деңгейлік тапсырмалар түрінде ұсыну дамыта оқытуды ұйымдастыруға жол ашады, 
өйткені студенттер өнімсіз іс-əрекеттен оның өнімді түріне өте отырып, мазмұнды біртіндеп 
меңгереді. Бұған қоса, мұндағы білімнің кейбір жетекші элементтерін, фактілер, ұғымдар, ереж-
елер, заңдылықтарын студенттердің өздері ашады.  

Студенттер оқу материалдарын əртүрлі деңгейде қабылдайды: бірінші – «міндетті»; екінші – 
«алгоритмдік»; үшінші – «эвристикалық»; төртінші – «шығармашылық».  

Студенттердің білімін рейтинг əдісімен технологияның «нəтижеге бағытталған» үшінші 
кезеңінің 1-2-3-деңгей тапсырмаларын біртіндеп барлық студент орындаған соң, тақтадағы «Ашық 
журналға» алдымен «+» белгісі қойылады. Аудиториядағы жəне үйдегі орындалған тапсырма-
лардың ұпайлары жинақталып, жаңа сабақтың 1-кезеңінде сынып журналына қояды.  

Аталмыш технологияны жоғарғы оқу орындарында қолдану, студенттердің тақырыпты мең-
геру арқылы олардың оқу сапасын (семестрлер бойынша) арттыруға мүмкіндік береді.  

Бұл жұмыс дəптерінде əр тақырыпты меңгерудің ІІІ кері байланыс кезеңінің – (технология 
бойынша нəтижеге бағытталған бөлімінің) тапсырмалары берілген.  

Студенттерге берілген 50 минуттық аудиториялық сағаттың 30 минуты тақырыпты меңге-
руге соңғы 17 минуты тапсырмаларды орындауға + 3 минут қорытынды шығаруға арналады. Ал 
қалған тапсырмаларды студенттер үйде жалғастырып орындайды [3, 4].  

Бұл кезеңнің негізгі мақсаты: деңгейлік тапсырмаларды орындау барысында оқулықтар мен 
дəріс конспектісіндегі 2-ші кезеңде алған білімдерін дəлелдеп, қабілетіне қарай тереңдету жəне оқу 
жетістіктерін 100-ұпайлық рейтинг жүйесі бойынша əділ бағалау болып табылады. Студенттерге 
стандарт көлеміндегі үш деңгейлік тапсырмалар ұсынылады. 

Бір мəрте міндетті деңгейден өткен соң, олар алға ұмтылады, бойларында оқуға ынта, өз кү-
шіне сенімдік пайда болады. 1-ші деңгей – 50 балл = “сынақтан өтті” = “3” электронды журналға 
қойылады, егер келесі деңгейлерді меңгере алмаса. 

Бұл деңгейде студент білім сапасы «дұрыс», «толық» деген категорияларды қанағаттан-
дырады.  

2-ші деңгейде студенттерден: 1-ші деңгейде меңгерген ақпараттық білімдерінің себеп-салдар-
ларын анықтайтын тапсырмаларды орындап, өз білімдерін түрлі жағдайда қолдана білуі, оқу 
материалын талдау іскерлігі (екінші деңгейде қалыптасатын біліктілігі) талап етіледі. Бұл жерде 
студенттің танымдық қызметіне оқу материалын өзгерту, оны сыни тұрғыдан ұғыну, шешім 
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қабылдаудың тиімді жолдарын іздеу, білімді салыстыру арқылы мəтіннің негізгі ойын бөліп 
шығару əрекеттері жатады. Тапсырмаларда қолданылатын сұрақтар түрі: Неге? Неліктен? Себебі? 
түсіндір, бірнеше тəсілмен шеш, тексер, салыстыр, талда, классификация жаса, т.б. 

2-ші деңгейде 50 балл + 30 балл = 80 балл = “4 ” электронды журналға қойылады, егер келесі 
деңгейлерді меңгере алмаса. Бұл жағдайда студенттің білім сапасына 1-деңгейдегі «дұрыс» пен 
«толық»-қа «əрекеттілік» пен «тереңділік» сияқты білім сапасының түрлері қосылады.  

3-ші деңгейде студенттер танымдық-ізденушілік сипаттағы, білімнің тереңделуіне, қортын-
дылауға бағытталған тапсырмаларды орындайды. Тапсырмалар түрі: өз шешіміңді тап, алгоритм 
жаса, жүйеле, анықтама бер, қорытынды шығар, жетістіктерін сипатта, сəйкес келе ме?, ..... дұрыс 
па?, т.б.) 

3-ші деңгейде: 80 балл + 20 балл = 100 балл = “5 ” электронды журналға қойылады. Студент-
тің білім сапасы білім стандарты көлемінде «дұрыс», «толық», «əрекеттілік» пен «тереңділік»-ке 
«жүйелілік» қосылып, барлығының жиынтығы «берік» білім болып саналады.  

4-ші деңгейдің тапсырмалары студенттерден зерттеу əдістерін пайдаланып, білімдерін қалып-
тан тыс (стандарттан жоғары) шығармашылық жағдайында қолдана білуін талап етеді (олимпиа-
далық тапсырмалар, реферат жазу, ғылыми жобалар қорғау, т.б.). Олар стандарттан жоғары бол-
ғандықтан өзінше 100-балдық жүйемен ерекше бағаланады. Бұл жағдайда студент оқытушының 
көмегінсіз өз бетімен білім алып, өзін-өзі басқару арқылы өз бетімен дами алатын тұлғаға айнала 
бастайды деп табылады [2-4].  

Студенттерге «Студенттердің функционалдық сауаттылығын дамыту жəне даму деңгейін 
критериалды бағалау жүйесі арқылы өлшеу» бойынша жұмыс дəптері беріледі. 

 «Астана» университеті техникалық ғылымдар кафедрасының оқытушылары ҮƏЖ-педагоги-
калық технологиясын жоғары оқу орындарында қолдану шараларын, соған сəйкес жұмыс дəптер-
лерін жасауды қолға алдық. Осындай жасалған шаралардың бірі химия пəнінен «Қышқылдар мен 
негіздерге деген жаңа көзқарастар. Сольвожүйелер теориясы» тақырыбына жасаған студенттерге 
арналған жұмыс дəптері мен оқытушыларға арналған, оның кілтін жасап пайдланудың əдістемесін 
оқырман қауым назарына ұсынып отырмыз [4, 5].  

 
Тақырыбы: ОРГАНИКАЛЫҚ РЕАКЦИЯЛАРДЫҢ ЖІКТЕЛУІ ЖƏНЕ МЕХАНИЗМІ  

 (Аралас семинар сабағы – 90 минут) 
(Асты сызылған курсив сөздердердің орнына студент дəптерінде бос орын қалдырылады) 

 
Оң жақ бағандағы 
тапсырмаларды 
құрастырушы оқы-
тушылардың есіне: 

І-кезең. Оқытушы алғашқы 5–7 минутта: а) ұйымдастыру сəтін өткізеді; б) өт-
кен тақырып бойынша берілген деңгейлік тапсырмаларды үйде аяқтап орындап келу 
дəрежесі тексеріледі; в) төмендегі «Көпір» тапсырмаларын тексереді (алдымен жеке 
тексеріп шығады, сосын фрондалды тексереді). 

«КӨПІР» 
тапсырмалары  
(студенттер үйде 
орындап, бүгінгі 
сабаққа 
дайындалып 
келеді) 

Сұрақтарға жауап бер: 
1) Химиялық реакция дегеніміз не? Жауабы: Заттардың өзара əрекеттесуі 

нəтижесінде олардың химиялық құрамы мен құрылысы өзгеріп, басқа заттарға 
айналуы.  

2) Химиялық реакциялар қандай заңға негізделген? Жауабы: Химиялық реак-
циялар масса сақталу заңына негіздел. 

3) Химиялық реакциялар қалай өрнектеледі? Жауабы: Химиялық формулалар 
жəне теңдеулер арқылы өрнектеледі.  

Реакциялардың механизімі дегеніміз не? Жауабы: Реакцияға түсуші бастапқы 
заттардың реакция өнімдеріне айналғанға дейін жүретін жолын реакция механизімі 
дейді. 

МƏСЕЛЕ: Балалар, органикалық реакциялардың жіктелуін білесіздер ме? 
Мысалы............................................................................................................... 

 Олай болса, сабақтың ІІ кезеңде жаңа тақырыпты түрлі тапсырмаларды 
орындау арқылы дəлелдей отырып, практика жүзінде орындаңдар.  

ІІ-кезең. (Топтық жұмыс) Жаңа сабақты топтық жұмыс барысында студенттердің өз бетімен меңге-
руіне жағдай жасау: а) Студенттер төмендегі «Білу», «Түсіну», «Талдау», «Жинақтау» тəсілдеріне сəйкес 
тапсырмаларын өздері толтырады (10 минут); ə) жауаптарын оқытушымен бірге талдайды (10 минут). 
Нəтижесі ауызша марапатталады. 
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1-қадам: 
теория бойынша 
«Білу» үшін тақы-
рып мазмұнынан 
Кім? Не? Кімнің? 
Кімге? Кімді? 
Кімде? Кімнен? 
Кіммен? Қандай? 
Қай? Қашан? Не 
істеді? сияқты сұ-
рақтарға жауап 
беретін толық ақ-
парат іріктелінуі 
керек. 

1) Органикалық реакциялар қалай жіктеледі? Жауабы: Органикалық реакция-
лар түрлеріне: 1) орынбасу, 2) қосылу, 3) бөліну, 4) изомерлену, 5) крекингілеу жа-
тады. 

2) Қосылу реакциясы қалай жүзеге асады? Жауабы: Қосылу реакциясы атом-
дар арасында еселенген байланыстары (С=С, С=О, С≡С, С≡ N т.б.) бар органикалық 
қосылыстар, сонымен қатар бос электрон жұптары бар атодар арасында жүзеге 
асады Органикалық химияда қосылу реакцияларын «қосып алу реакциялары» деп 
атайды, мысалы: 

 Гидрлену реакциясы – сутекті қосып алу: 

СН2 =СН2 + Н2  tNi ,
 СН3 – СН3  

                  этен                           этан  
 Гидратациялану реакциясы – суды қосып алу: 

СН2 =СН2 + Н2О t
 С2Н5ОН 

                    этен                 этанол 
 Полимерлену реакциясы: 

nСН2 =СН2  tP ,  (–СН2 –– СН2–)n 

        этилен                        полиэтилен  
3) Бөліну ракциялары дегенімін не жəне олар қандай қосылыстарға тəн? 

Жауабы: Құрамында электртерістілік топшалары бар қосылыстарға тəн. Əдетте 
су, галоген сутек, аммиак тəрізді заттар тез бөлініп шығады,мысалы:  

 Этанолдың дегидратациялану реакциясы (суды бөліп алу): 

С2Н5ОН t  СН2 =СН2 + Н2О  
   этанол                                  этен  
 Этанның дегидрлену реакциясы (сутегін бөліп алу): 

СН3 – СН3  tNi ,
 СН2 =СН2 + Н2  

           Этан                                 этен  
4) Изомерлену дегеніміз не? Жауабы: Белсенді бөлшектері бар, мысалы кар-

бонил иондары бар заттардағы атомдардың қосылу реті. 
5) Изомерлер дегеніміз не? Жауабы: Изомерлер – молекулаларының құрамы 

(молекулалық формулалары) бірдей, бірақ химиялық құрылыстары əртүрлі болған-
дықтан, қасиеттері де өзгеше заттар, мысалы алкандардың изомерленуі: 

 СН3―СН2―СН2―СН2―СН3   tАІСІ ,3  Н3С―СН―СН2―СН3 
                         н -пентан                                              | 
                                                                                      СН3 
                                                                           2-метилбутан (изопентан) 
6) Крекинглеу реакциясы дегеніміз не? Жауабы: Мұнай құрамындағы үлкен 

молекулалы көмірсутектердің жоғары температураның жəне қысымның сонымен 
бірге катализатордың қатысында ыдырауы.  

7) Орын басу реакциясы қалай жүреді? Жауабы: Орын басу реакциясы  бай-
ланыстардың үзілуі жəне түзілуі арқылы жүреді. 

8)  байланыстардың үзілуінің қандай жолдары бар? Жауабы: δ байла-
ныстардың үзілуінің екі жолы бар: біріншісінде екі бос радикалға: ыдырйды  
R:X	→ R°+X°	 гомолиттік	үзілу ,	ал екіншісінде үзілген электрон жұбы атомның 
біреуінде қалады да ол атом анионға, екінші атом катионға айналады. R:X→ R+ + :X-

	 гетеролиттік	үзілу . Нəтижесінде R+ - карбкатион жəне X- 	карбанион түзілді. 
9) Орын басу реакциясының радикалды механизімі қалай жүреді? Жауабы:	  

байланыстардың гомолиттік үзілуінен түзілген радикал молекуладағы атомның 
немесе атомдар топшасының орнын басады да, басқа радикалды бөліп шығарады:  

R°+ R:У	→ R:У	+	∙ R+, мысалы: 
H3C:H→ H3C°+∙H; H3C°- метил радикалы үзіледі. 
H3C°+Cl:Cl→ H3C°:	Cl+°Cl;	°Cl-хлор радикалы босатып шығарады. 
Орын басудың бұл механизімін радикалды деп атайды да SR-таңбасымен белгі-

лейді. Радикалды орын басу реакциясы көбіне қаныққан көмірсутектерде кездеседі. 
10) Нуклеофильді реагенттер дегеніміз не? Жауабы: Нуклеофильді реагенттер 

деп – электродонорлы қасиеті бар, өзінің бөліспеген электрон жұбын байланыс түзу-
ге беретін бөлшектерді айтады. Оларға бөліспеген электрон жұптары бар аниондар 
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(:OH, :Cl-) жəне бөліспеген электрон жұптары бар бейтарап қосылыстар (:NH3) да 
жатады. 

11) Орын басу реакциясының иондық механизімі қалай жүреді? Жауабы:   
	  байланыстардың гетролиттік үзілуінен түзілген катионға немесе анионға басқа 
молекулалардан қарсы зарядталған иондар келіп қосылады. Орын басу реакция-
сының иондық механизімі екі бағытта жүреді. 

a) Босаған карбкатионға анион келіп қосылады: 
R:X→ R+ + :X-; R+ +:У-→ 	R:У,мысалы: 

H3C:Cl→H3C
++:Cl-→H3C-Cl немесе H3C

++:OH-→ H3C
+- OH. 

Бұл жағдайда реакцияға нуклеофильді (:У-) реагент қосылып отыр, сондықтан 
реакция иондық нуклеофильді механизіммен жүреді жəне SN-таңбасымен белгілейді. 

b) Босаған карбанионға катион келіп қосылады: 
R:X→ R- + :X+; R- +:У+→ 	R:У	 
Бұл жағдайда реакцияға электрофильді бөлшек (:У+) реагент қосылып отыр, 

сондықтан реакция иондық электрофильді механизіммен жүреді жəне SE- таңбасы-
мен белгілейді.  

12) Электрофильді реагенттер дегеніміз не? Жауабы: Электрофильді реагент-
тер деп – электронакцепторлы қасиеті бар, байланыс түзу үшін молекуладан (немесе 
ионнан) электрон жұбын қосып алатын бөлшектерді айтады. Оларға бос орбиталь-
дары бар катиондар (H+) жəне (BF3) бейтарап қосылыстар жатады. Электрофильді 
орын басу реакциясы көбіне ароматты көмірсутектерде кездеседі. 

2-қадам: 
теорияны «Түсі-
ну» үшін неге? 
неліктен? себебі? 
не үшін? Дəлелде, 
түсіндір сұрақта-
ры оқушының жо-
ғарыда берген 
жауаптарына 
қойылады (оларды 
тереңдету үшін)  

1) Неліктен химиялық реакцияларды əрекеттесетін заттардың саны жəне құ-
рамы бойынша жіктейді? Жауабы: Себебі, заттардың саны жəне құрамы өзгермей 
жүреді. Мұндай реакцияларға органикалық химиядағы изомерлену процестерін 
жатқызуға болады, мысалы: 

 СН3―СН2―СН2―СН2―СН3   tАІСІ ,3  Н3С―СН―СН2―СН3 
                       н -пентан                                                | 
                                                                                      СН3 
                                                                         2-метилбутан (изопентан)  
Яғни заттың молекуласының сапалық жəне сандық құрамы өзгеріссіз жүреді. 
2) Не себепті органикалық химияда қосылу реакцияларын «қосып алу реакция-

лары» деп атайды? Жауабы: Себебі, органикалық химиядағы қосылу реакциялары 
сутекті, суды жəне т.б заттарды құрамына қосып алады, мысалы: 

a) Гидрлену реакциясы – сутекті қосып алу: 

СН2 =СН2 + Н2  tNi ,
 СН3 – СН3  

                  этен                 этан  
b) Гидратациялану реакциясы – суды қосып алу: 

СН2 =СН2 + Н2О t
 С2Н5ОН 

                     этен              этанол 
c) Полимерлену реакциясы: 

nСН2 =СН2  tP ,  (–СН2 –– СН2–)n 

        этилен                полиэтилен  
Сонымен қатар, органикалық химиядағы орын басу реакцияларына екі күрделі 

зат арасында болатын реакцияларды жатқызуға болады, мысалы: бензолды нитрлеу:   

                       H2SO4, t 

С6Н6 + HNO3    →    C6H5NO2+ H2O 
           бензол            нитробензол 
Алмасуға ұқсайды, бірақ бұл реакцияның орын басу екендігі тек мұның меха-

низмін қарастырғаннан кейін ғана түсінікті болады. 
3) Органикалық химиядағы орын басу реакцияларының ерекшелігі неде? 

Жауабы: Ерекшелігі, органикалық химиядағы орын басу реакциялары жай заттар-
ды емес, олардың қосылыстарының қасиеттерін (катализатор қатысында жəне т.б) 
зерттейді жəне ерекше жағдайда жүреді. мысалы: ароматты қосылыстардың бром-
дануы (бензол, толуол, анилин): 

 

                    FeF3 

С6Н6 + Br2   →    C6H5Br + HBr 
      бензол           бромбензол 
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5-қадам: 
практика жүзінде 
«Қолдану» (оқу-
лықпен жұмыс 
жүргізу барысын-
да тек қарапайым 
тапсырмалармен 
бекіту жүргізіледі. 
Дайын формула-
лар арқылы есеп-
тер шығару орын-
далады  

 

Латын əріптерін пайдаланып, реакция сызбанұсқаларын жалпы түрде көрсе-
тіңдер: Жауабы: 

 
Реакция типі Сызбанұсқасы  

Қосылу реакциясы A B → ∁ 

Орын басу реакциясы A BC AC B  

Айырылу реакциясы C → A B  

Алмасу реакциясы   

Экзотермиялық реакция   

Эндотермиялық реакция  
 

6-қадам: 
практика жүзінде 
«Баға беру» (Сен 
қалай ойлайсың? 
Не істер едің? де-
ген тапсырмалар 
студентке жоғары-
да алған білімін 
(теория бойынша) 
жəне біліктілігін 
(практикасы 
бойынша) өмірдегі 
жағдаяттарды ше-
шуге бағытталып 
қойылады 

Нуклеофильді (SN) орын басу реакцияларыдағы аралық карбкатион түзілу 
белсенділігінің жоғарылауын Сен қалай бағалайсың? Жауабы: Электрондардың 
ығысу теориясы тұрғысынан əрбір заттың молекуласындағы электрондық тығыздық 
сол заттың химиялық құрамына сəйкес бөлінеді. Егер байланыстырушы атомдардың 
электртерістілігі əртүрлі болса, байланыста полюс пайда болады. Атомдарда осылай 
пайда болған зарядтарды эффективті зарядтар деп атайды жəне оларды былай 

көрсетеді:  мұндағы  электрондардың ығысуынан пайда болған 

эффективті заряд. Хлор пропендегі C	→  арасындағы полюстілігі көрші C C жə-
не C H байланыстарының полюстілігін тудырады. Молекуладағы байбайланыс 
полюстілігінің сыртқы сыртқы электр өрісінің əсерінен өзгеру (электрондардың қай-
та бөлісуі) қабілетін поляризацияланғыштықпен сипатталады. -байланыстың элек-
трондары қозғалғыш келеді сондықтан поляризацияланғыштығы да өте жоғары 
болады. Байбайланыс полюстілігі жəне поляризацияланғыштығы туралы түсінік 
молекуладағы электрон тығыздықтарының таралуы молекуланың реакцияға қабі-
леттілігі туралы мəлімет берді, мысалы: 

  
Электрон тығыздықтарының таралуынан байбайланыс полюстілігі артады жəне 

поляризацияланғыштығы жоғарылайды да  байланыс гетролитті үзіледі. Нəтиже-
сінде R+ - карбкатион түзіледі. Реакцияның белсенділігі жоғарылайды. 

 
ІІІ-кезең: Деңгейлік тапсырмаларды орындап, балл жинау. ІІІ кезең (кері байланыс – бағалау кезеңі): 

Жеке жұмыс. Жоғарыда меңгерген мазмұнды үш деңгейге іріктеп (əр деңгейдің білімділік, біліктілік, яғни 
құзыреттілік деңгейін анықтайтын тапсырмалар) оларды біртіндеп орындату арқылы балл жинату бары-
сында студенттердің құзіреттілік деңгейін анықтап, əділ бағалау жүзеге асырылады. Бұл тапсырмаларды 
студенттер əр сабақтың соңына дейін қалған 30 минуттың 24 минутында орындайды + 6 минут қортынды 
жасалады. Қалған тапсырмаларлы үйде аяқтап келеді. Қорытынды балл саны дəстүрлі бағаға айналды-
рылып, келесі сабақтың басында топ журналына қойылады, мониторингке тіркеледі. 

 І деңгей (50 балл) 
1-қадам: 

теория бойынша 
«Білу» үшін тақы-
рып мазмұнынан 
кім? Не?кімнің? 
кімге? кімді? кім-
де? кімнен? 
кіммен? Қандай? 
Қай? Қашан? Не 
істеді? сияқты сұ-
рақтарға жауап 
беретін толық ақ-
парат іріктелінуі 
керек.  

1-тапсырма. Органикалық химиядағы орын басу реакциясының ерекшелігі 
неде ? Жауабы: Органикалық химиядағы орын басу реакциясы  - байланыстардың 
үзілуі жəне түзілуі арқылы жүреді. 

2-тапсырма.  – байланыстар қалай үзіледі? Жауабы: δ - байланыстардың 
үзілуінің екі жолы бар: біріншісінде екі бос радикалға: ыдырйды  
R:X	→ R°+X°	 гомолиттік	үзілу ,	ал екіншісінде үзілген электрон жұбы атомның 
біреуінде қалады да ол атом анионға, екінші атом катионға айналады. R:X→ R+ + :X-

	 гетеролиттік	үзілу . Нəтижесінде R+ - карбкатион жəне X- 	карбанион түзіледі. 
3-тапсырма. Орын басу реакциясының радикалды механизімі қалай жүреді? 

Жауабы:	  байланыстардың гомолиттік үзілуінен түзілген радикал молекуладағы 
атомның немесе атомдар топшасының орнын басады да, басқа радикалды бөліп 
шығарады:  

R°+ R:У	→ R:У + ∙ R+, мысалы: 
H3C:H→ H3C°+∙H; H3C°- метил радикалы үзіледі. 
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H3C°+Cl:Cl→ H3C°: Cl+°Cl; °Cl-хлор радикалы босатып шығарады. 
Орын басудың бұл механизімін радикалды деп атайды да SR-таңбасымен 

белгілейді. Радикалды орын басу реакциясы көбіне қаныққан көмірсутектерде кез-
деседі. 

4-тапсырма.  
1) Орын басу реакциясының иондық механизімі қалай жүреді? Жауабы:   

	  байланыстардың гетролиттік үзілуінен түзілген катионға немесе анионға басқа 
молекулалардан қарсы зарядталған иондар келіп қосылады. Орын басу реакция-
сының иондық механизімі екі бағытта жүреді. 

c) Босаған карбкатионға анион келіп қосылады: 
R:X→ R+ + :X-; R+ +:У-→ 	R:У,мысалы: 

H3C:Cl→H3C
++:Cl-→H3C-Cl немесе H3C

++:OH-→ H3C
+- OH. 

Бұл жағдайда реакцияға нуклеофильді (:У-) реагент қосылып отыр, сондықтан 
реакция иондық нуклеофильді механизіммен жүреді жəне SN-таңбасымен белгілейді. 

d) Босаған карбанионға катион келіп қосылады: 
R:X→ R- + :X+; R- +:У+→ 	R:У	 
Бұл жағдайда реакцияға электрофильді бөлшек (:У+) реагент қосылып отыр, 

сондықтан реакция иондық электрофильді механизіммен жүреді жəне SE-таңбасы-
мен белгілейді. 

 
 
2-қадам: 

практика жүзінде 
«Қолдану» (оқу-
лықпен жұмыс.  
ІІ кезеңнің 5-қа-
дамындағы қара-
пайым тапсырма-
лар үлгісіндегі 
тапсырмалар 
орындалады) 

 
5-тапсырма.  
1) Органикалық химиядағы алмасу реакцияларының ұқсастығы неде? Жауа-

быңды дəлелде. Жауабы: Айтарлықтай ерекшелігі жоқ, ұқсастығы екі күрделі зат-
тың өздерінің құрамдас бөлшектерін алмастыра жүреді. Органикалық химиядағы 
сірке қышқылының хмиялық қасиеттерін сипаттайтын реакцияларды қарастыруға 
болады: 

a) Əлсіз электролит (H2O) түзе жүретін реакция: 
CH3COOH + NaOH ↔ CH3COONa + H2O 
b) Газ түзе жүретін реакция: 
2CH3COOH + СаСО3 → 2 CH3COO- + Са2+ + СО2↑ + Н2О 
c) Тұнба түзе жүретін реакция: 
2 CH3COOH + K2SiO3 → 2CH3COOK + H2SiO3↓ 
2) Органикалық химиядағы басу реакциясы реакцияларының айырмашылығы 

неде? Жауабыңды дəлелде. Жауабы: Орын басу реакциясы – жай зат атомдарының 
күрделі заттағы қайсы бір элементтің атомын алмастыратын реакцияларды жат-
қызуға болады. Радикалды орын басу реакциясы көбіне қаныққан көмірсутектерде 
кездеседі, мысалы: 

  СН4 + СІ2 → СН3СІ + НСІ 
                             хлорметан 
 СН3СІ + СІ2 → СН2СІ2 + НСІ 
                                ди хлорметан 
 СН2СІ2 + СІ2 → СНСІ3 + НСІ 
                                  три хлорметан 
 СНСІ3 + СІ2 → ССІ4 + НСІ 
                                 Тетрахлорметан 
 

 
1-аралық нəтиже: 

Бірінші деңгейде қалыптасқан құзіреттілік (білім, біліктілік) деңгейінің сапалық өлшемі (бірінші 
аралық өлшемі): – «дұрыс», «толық» деген білім сапасының түрлерімен сипатталады (Ю.К.Бабан-
ский). Студенттің бұл алғашқы қадам нəтижесінің сандық өлшемі – елу балл = «сынақтан өтті» =  
= «қанағаттандырарлық» білім деңгейінің өлшемі = «3» журналға қойылады, егер келесі деңгей тапсыр-
маларын меңгере алмаса.  
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 ІІ деңгей: (50 балл + 30 балл = 80 балл) 
3а-қадам: 

теорияны «Түсі-
ну» үшін неге? 
неліктен? себебі? 
не үшін? Дəлелде, 
түсіндір сұрақ-
тары студенттің 
жоғарыда берген 
жауаптарына 
қойылады (оларды 
тереңдету үшін) 

1-тапсырма. Неліктен мына реакцияларды қосылу, айырылу жəне орынбасу 
реакцияларына жатқызады? Реакцияларды сипаттайтын дұрыс жауаптардың астын 
сызыңдар. Себебін түсіндіріңдер. 

 

Қосылу реакциялары Айырылу реакциялары Орын басу реакциялары 

S + O2 = SO2  

Екі жай заттан бір 
күрделі зат түзілді  

 222 OHgНgO t   

Бір күрделі заттан екі жай зат 
түзілді 

Zn + 2HCI = ZnCI2 + H2↑ 
Бір күрделі бір жай  

зат түзілді 

2SO2 + O2 2SO3 
Жай жəне күрделі 
заттан бір күрделі  

зат түзілді 

 223 22 OKNOKNO t

 
Бір жай заттан бір күрделі 
жəне бір жай зат түзілді 

СН4 + СІ2 → СН3СІ + НСІ 
Бірнеше күрделі зат түзілді 

SO3 + H2O = H2SO4 
Екі күрделі заттан 
бір жай зат түзілді 

 224242 OMnOMnOKKMnO
 Бір күрделі заттан екі күрделі 

жəне бір жай зат түзілді 

2Na + 2H2O = 2NaOH + 
H2↑ 

Бір жай жəне күрделі зат 
түзілді 

4NO2 + О2 + 2H2O =  
= 4HNO3 

Бірнеше күрделі  
жəне жай заттан бір 
күрделі зат түзілді 

СН3 – СН3  tNi ,
  

 СН2 =СН2 + Н2  
Бір күрделі заттан бір күрделі 

жəне бір жай зат 

Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu 
Бір жай жəне күрделі зат 

түзілді 

 

Жауабы:	Себебі, бұл реакциялар заттардың құрамы өзгеру арқылы жүреді.  
2-тапсырма.	       2   892	кДж 
Термохимиялық теңдеуі бойынша 178 кДж энергия алу үшін метанның қанша 

массасын жағу керек екенін есептеңдер. Реакция теңдеуін жазып, түсіндіріңдер. 
Жылу эффектісі бойынша қай реакция типіне жатады? 

Шешуі:  
M( ) = 16 г/моль 
m( ) = ? 
1 моль - 892 кДж 
х моль - 178 кДж 

1	моль·178	кДж
892	кДж

0,2	моль 

СН ·М СН 0,2	моль·16	г/моль 3,2	г 
Жауабы:	 3,2	г. Жылу бөле жүретін реакцияларды (Q > 0; ΔH < 0) эк-

зотермиялық, ал жылу сіңіре жүретін реакцияларды эндотермиялық (Q < 0; ΔH > 0) 
деп жіктейді. Қарастырып отырған мысал, экзотермиялық, реакцияға жатады.  

3б-қадам: 
теорияны «Тал-
дау» үшін 
1. Салыстыр, 
2. Айырмашылы-
ғы неде? 
3. Ұқсастығы неде? 
4.Тақырыптың 
басты идеясын 
жаз деген тапсыр-
малар болу керек. 
ІІ кезеңде Венн 
диаграммасы ар-
қылы орындалған 
тапсырманы кесте 
түрінде беріп, 
баланың білімін 
тексеруге болады. 

3-тапсырма. Бейорганикалық жəне органикалық химиядағы орын басу 
реакцияларын саластыр. 

Бейорганикалық химиядағы  
орын басу реакциясы 

Органикалық химиядағы  
орын басу реакциясы 

a) сілтілік жəне сілтілік жер металдардың 
сумен əрекеттесуі: 
2Na + 2H2O = 2NaOH + H2↑ 
b) ерітіндіде металдардың қышқылдар-
мен əрекеттесуі: 
Zn + 2HCI = ZnCI2 + H2↑ 
c) ерітіндіде металдардың тұздармен əре-
кеттесуі: 
Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu 

a) СН4 + СІ2 → СН3СІ + НСІ 
                            хлорметан 
b) СН3СІ + СІ2 → СН2СІ2 + НСІ 
                                ди хлорметан 
c) СН2СІ2 + СІ2 → СНСІ3 + НСІ 
                                  три хлорметан 
d) СНСІ3 + СІ2 → ССІ4 + НСІ 
                                тетрахлорметан 
 

Органикалық химиядағы екі күрделі зат арасында болатын орын басу реак-
циясы, бензолды нитрлеу  

 
                          H2SO4, t 

С6Н6 + HNO3     →     C6H5NO2+ H2O 
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4. Тақырыптың басты идеясы неде?  
 Орын басу реакцияларының ұқсастығы: жай зат атомдары күрделі заттағы 

қайсы бір элементтің атомын алмастыратын реакциялар. 
 Орын басу реакцияларының ұқсастығы: бензолды нитрлеу реакциясы сырт 

қарағанда алмасу реакциясына болып көрінеді. 
 Орын басу реакцияларының ерекшелігі: органикалық химия жай заттарды 

емес, олардың қосылыстарын зерттейтіндіктен орын басу реакциялары қаныққан 
қосылыстардың өздеріне тəн қасиеттері бойынша жүреді.  

 Орын басу реакцияларының ерекшелігі: бензолды нитрлеу реакцияның 
орын басу екендігі тек мұның механизмін қарастырғаннан кейін ғана түсінікті бо-
лады. 

Орын басу реакцияларының ерекшелігі: Органикалық заттардың орын басу 
реакциялар кезінде бейорганикалық химиядағыдай жай жəне күрделі зат емес, екі 
күрделі зат пайда болады. 

4-қадам: 
практика жүзінде 
«Қолдану. ІІ-ке-
зеңдегі қарапайым 
тапсырмаларының 
өзгертілген жағ-
дайдағы нұсқала-
ры орындалады. 

4-тапсырма.  
1) Электрофильді реагенттер дегеніміз не? Жауабы: Электрофильді реагент-

тер деп – электронакцепторлы қасиеті бар, байланыс түзу үшін молекуладан (не-
месе ионнан) электрон жұбын қосып алатын бөлшектерді айтады. Оларға бос орби-
тальдары бар катиондар(H+) жəне (BF3) бейтарап қосылыстар жатады. Электро-
фильді орын басу реакциясы көбіне ароматты көмірсутектерде кездеседі.  

2) Нуклеофильді реагенттер дегеніміз не? Жауабы: Нуклеофильді реагенттер 
деп – электродонорлы қасиеті бар, өзінің бөліспеген электрон жұбын байланыс түзу-
ге беретін бөлшектерді айтады. Оларға бөліспеген электрон жұптары бар аниондар 
(:OH, :Cl-) жəне бөліспеген электрон жұптары бар бейтарап қосылыстар (:NH3) да 
жатады.  

2- аралық нəтиже: 
 Екінші деңгейде қалыптасқан құзіреттілік деңгейдің сапалық өлшемі (екінші аралық өлшемі): – сту-

денттің бірінші деңгейдегі «дұрыстылық» пен «толықтылдық» деп аталатын білім сапасының түрлеріне 
«тереңділік» пен «əрекеттілік» сияқты түрлері қосылады. Білім, біліктілік сапасының сандық өлшемі – 
алғашқы жинаған елу баллға + 30 балл = 80 балл = «4» , яғни «жақсы» деген баға журналға қойылады, 
егер студент келесі деңгейді меңгере алмаса. 

 ІІІ деңгей: (80 балл + 20 балл = 100 балл) 
5-қадам: 

теорияны «Жи-
нақтау» үшін қо-
рытынды шығар, 
анықтама бер, 
мазмұнды жүйе-
ле, кестені, тірек 
сызбаны, сөз-
жұмбақты тол-
тыр немесе өзің 
құрастыр тағы 
с.с. басқа түрдегі 
тапсырмалар 
оқушының жоға-
рыдағы «тақы-
рыптың басты 
идеясына» жаз-
ған жауабына 
қойылады. 
ІІ-кезең, 4-қадам-
да «жинақтауға» 
берілген тапсыр-
ма басқа формада 
беріліп, баланың 
білім деңгейі ба-
ғаланады. 

1-тапсырма. Органикалық химиядағы қосып алу реакцияларына мысалдан келтір. 
Жауабы: 
a) Гидрлену реакциясы – сутекті қосып алу: 

CH3–СН =СН2 + Н2  tNi ,
 СН3 – СН3 

                    пропен                   пропан 
b) Гидратациялану реакциясы – суды қосып алу: 

CH3–СН =СН2 + НОН t
 С3Н7ОН 

                         пропен              пропонолол 
c) Полимерлену реакциясы: 

nСН2 =СН2  tP ,  (–СН2 –– СН2–)n 

       этилен                  полиэтилен 

2-тапсырма.Органикалық химиядағы тотығу-тотықсыздану реакцияларына мысал 
келтір. Жауабы: 
1) Этанальдің сəйкес спирттерге дейін тотықсыздануы: 
+1                           0                    -1 +1 

СН3СОН + H2 = СН3СH2OН 
                       этаналь      этанол 
2) Этанальдің сəйкес сəйкес қышқылдарға дейін тотығуы: 
+1                             +1                     +3                         0 

СН3СОН + Ag2O = СН3СОOН + 2Ag  
сірке альдегиді сірке қышқылы 
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6-қадам: 
практика жүзін-
де «Баға беру» 
(Сен қалай ой-
лайсың? Не іс-
тер едің? деген 
тапсырмаларды 
орындату арқы-
лы студенттің 
жоғарыда алған 
білімін (теория 
бойынша) жəне 
біліктілігін 
(практикасы 
бойынша) өмір-
дегі жағдаят-
тарды шешуге 
қолдана алу дə-
режесі бағала-
нады. 

3-тапсырма. Сен қалай ойлайсың? Органикалық химиядағы орын басу реакция-
лары алмасу реакциясына ұқсайды, бірақ бұл реакцияның орын басу екендігін дəлел-
деуге бола ма? Жауабы: Дəлелдеуге болады, тек мұның механизмін қарастырғаннан 
кейін ғана түсінікті болады, мысалы: Екі күрделі зат арасында болатын бензолды 
нитрлеу реакциясы:  

 С6Н6 + HNO3 → C6H5NO2+ H2O 
           бензол       нитробензол 
Расында да, сырт қарағанда алмасу реакциясына ұқсайды. Ракцияның орын басу 

екендігін дəлелдеу үшін механизмін қарастырайық.  
 

 
 
Ракцияның механизмін қарастыратын болсақ, аралық өнім – π комплекс түзіліп, 

артынша –  комплекске айналады. – δ комплекстегі бензол сақинасындағы сутек ато-
мының орнына –NO2 нитротоп орналасып, соңғы өнім нитробензол түзіледі. Органи-
калық химиядағы нитробензолдың түзілуі сырт қарағанда алмасу реакциясына ұқсас 
болғанымен реакцияның жүру механизімін талдау барысында, оның орын басу 
екендігі дəлелденді [5, 6]. 

3-нəтиже: 
Үшінші деңгейдің нəтижесі (түбегейлі көзделген нəтиже): алғашқы екі деңгейде жинаған 80 баллға + 

+ 20 балл =100 балл = «5» журналға қойылады. Студенттің білім сапасы білім стандарты көлемінде 
«дұрыс», «толық», «əрекеттілік» пен «тереңділік»-ке «жүйелілік» пен «саналылық» қосылып, барлығы-
ның жиынтығы «берік» білім болып саналады (Ю.К. Бабанский).  

ІV деңгей (100 балл)  
4-ші деңгейдің тапсырмалары студенттерден зерттеу əдістерін пайдаланып, білімдерін қалыптан тыс 

(стандарттан жоғары) шығармашылық жағдайында қолдана білуін талап етеді (олимпиадалық тап-
сырмалар, реферат жазу, ғылыми жобалар қорғау, т.б.). Олар стандарттан жоғары болғандықтан өзінше 
100-балдық жүйемен ерекше бағаланады. Бұл жағдайда студент оқытушының көмегінсіз өз бетімен 
білім алып, өзін-өзі басқару арқылы өз бетімен дами алатын тұлғаға айнала бастайды деп табылады.  

Ескерту: Мақала оқытудың «Үшөлшемді əдістемелік жүйесі» педагогикалық технологиясы талап-
тарына сəйкес жазылды. Сабақтың əдістемесі химия саласы мамандықтарында оқитын студенттермен 
қатар медицина, биотехнология, жаратылыстану бағытындағы жəне т.б. жоғары оқу орындарында білім 
алатын студенттерге араналады. Білім мазмұнын студенттердің өз бетімен меңгеруіне (оқытушылардың 
көмегімен) мүмкіндік береді (егерде əр студенттің қолында жоғадыда берілгендей үлестірмелік құрал 
болса). 

 

Сабақ барысында оқытушы əр деңгей тапсырмасының дұрыстығын тексергеннен кейін, тақ-
тада ілініп тұрған “Ашық журналға” + белгісін студенттердің өздеріне қойғызып отырады.  

Мұндай журнал студенттер бойында оң бəсекелестіктің қалыптасуына жəне əрбір студенттің 
өз білім деңгейін əділ бағалауына ықпал етеді, əрі оқытушы бұл журнал арқылы сабақ соңында 
студенттердің жаңа тақырыпты меңгеру деңгейі туралы қорытынды жасайды, бірақ соңғы сөз 
(қорытынды бағалау) келесі сабақтың басында айтылады. Себебі, аудиторияда үлгірмеген тапсыр-
маларды əр студент үй тапсырмасы ретінде үйде жалғастырып орындайды. Демек, үй тапсырмасы 
үш деңгейлік тапсырмалармен қамтылған. 
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Журналға қосымша оқытушы өзіне де жеке журнал (немесе электрондық журнал) арнайды. Не 
үшін? Ол үнемі қол астында болады жəне əрбір студент жетістігінің көрсеткішін қадағалау арқылы 
үлгермей жатқан студенттерге дер кезінде көмек көрсету үшін қажет. Бұл журнал «Ашық 
журналдың» толық көшірмесі болып табылады. Оған балл түрінде жəне аудитория журналына 
дəстүрлі баға түрінде əр студенттің əр тақырыпты меңгеру көрсеткіштерін келесі сабақтың 
басында тіркеп отырады. Мұндай журнал беттерін құрастыру жолы төменде көрсетілген. 

Студенттер де əр тақырып бойынша өз жетістіктерін өздеріндегі жұмыс дəптерінің соңына 
тігілетін бағалау парағына (күнделік орнына) жəне “Студенттің даму мониторингісі” кестесінде 
белгілеп отырады.  

Бұған қоса, мұндағы білімнің кейбір жетекші элементтерін, фактілер, ұғымдар, ережелер, 
заңдылықтарын студенттердің өздері ашады. ҮƏЖ технологиясы негізінде біздің дайындаған оқу-
əдістемелік құралдарымыз нақты электрондық оқулықтардың дайын педагогикалық сценарийі 
болатынына дəлел бар (педагогикалық эксперимент негізінде). 

 
1-кесте – Химия пəні. автоматтандыру жəне басқару –  

21 тобы бағалау парағы (топ журналының бір беті) 1-ші тақырып бойынша 
  

Т
ак
ы
ры

п 
№

 1 деңгей 
(мах 50 балл) 

 2 деңгей 
(мах 30 балл)  

3 деңгей 
(20 балл) 

 

Аудитда 
жинаған 
ұпайы 

Үйде 
жинаған 
ұпайы 

Барлық 
ұпайы 
саны 

Журналға 
баға 

1 2 3 4 5 

 

1 2 3 4 

 

1 2 3 

 

    

1 + + + + + + + ν ν ν – – 65 21,67 87 3,0(В+) 

2 + + + + + + + + + ν ν – 80 13 93 3,67(А-) 

3 + + + + + + + + – ν – ν 80 15 95 4,0(А) 

4 + + + + + + + + ν + ν ν 72,5 22,5 95 4,0(А) 

5 + + + + + ν ν ν – – – – 50 19 69 2,0(С) 

6 + + + + + + + ν ν ν ν – 75 15 90 3,67(А-) 

7 + + + + + + + ν ν + ν – 82 8 90 3,67(А-) 

8 + + + + + + + + + + ν ν 80 15 95 4,0(А) 

9 + + + + + + + + + ν – – 80 5 85 3,0(В+) 

10 + + + + + + + + + ν ν – 80 13 93 3,67(А-) 

11 + + + + + + + + + ν ν ν 80 17 97 4,0(А) 

12 + + + + + + + + + + ν ν 85 13 97 4,0(А) 

13 + + + + +  + + + +  ν ν -  80 10 90 3,67(А-) 

14 + + + + +  + + + +  ν ν ν  80 14 94 3,67(А-) 

15 + + + + +  + + + +  + + ν  93 4 97 4,0(А) 

Ескерту. Əдістеменің нəтижесі Еуразия ұлттық университетінің физика-техникалық факультетіндегі автомат-
тандыру жəне басқару – 21 тобында жүргізілген эксперимент негізінде алынып отыр. Нəтиже келесі кестелерде: күн-
делік беті, бағалау парағы жəне мониторингі беріледі. 

 
 Күнделікті (электрондық күнделікті) жəне мониторингті студент əр тақырып бойынша үй 

тапсырмасын қабілетіне сəйкес орындағаннан кейін, келесі сабақтың басында өзі толтырып оты-
рады. 

 Тақырыптық жоспар бойынша өтетін мазмұн аясында дайындалған тапсырмалардан тұратын 
студенттерге арналған жұмыс дəптері мен олардың жауабы жазылған кілт нұсқасы қажет. Олар 
оқытушының күнделікті сабаққа дайындаған үлестірмелік құрал материалдарынан құралады.  

Төменде ұсынылып отырған материалдар химия пəнінен студенттерге арналған жұмыс 
дəптерлерінің кілт нұсқасынан алынған. Тапсырмалар ІІ кезеңде топтық жұмыс барысында сту-
денттердің өз бетімен білім алуына жəне олардың алған білім, біліктілік, қалыптасқан құзыреттілік 
деңгейлерін ІІІ кезеңде, жеке жұмыс барысында, бағалауға арналады.  
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2-кесте – Химия пəні. автоматтандыру жəне басқару –  
21 тобы бағалау парағы 13-ші тақырып бойынша (топ журналының бір беті) 

 

С
ту
де
нт
ті
ң 

ре
тт
ік

 №
 1 деңгей 

( мах 5 балл) 
 

 2 деңгей 
( мах 4 балл) 

 

3 деңгей 
(3балл) 

 
 

 

Аудитда 
жинаған 
ұпайы 

Үйде 
жинаған 
ұпайы 

Барлық 
ұпайы 
саны 

Журнал-
ға баға

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3     

1 + + + + + + + + + ν ν – 80 15 95 5 
2 + + + + + + ν ν ν - - – 56 24 80 4- 
3 + + + + + + + + + + + – 80 15 95 5 
4 + + + + + + + + ν ν ν – 72 17,5 90 5- 
5 + + + + + ν ν ν ν ν ν – 50 40 90 5- 
6 + + + + + + + + ν ν ν ν 72 23 95 5- 
7 + + + + + + + + + + + ν 90 5 95 5 
8 + + + + + + + + + ν ν ν 80 20 100 5 
9 + + + + + + + + + + + ν 95 5 100 5 

10 + + + + + + + + + ν ν – 80 10 90 5- 
11 + + + + + + + + + ν ν ν 80 13 93 5- 
12 + + + + + + + + + ν ν ν 80 17 97 5- 

 
3-кесте – Мониторинг бағалау парағындағы «барлық ұпай саны» бағанында берілген  

балл көрсеткіштері төмендегі мониторингте сəйкес нүктелермен белгіленеді 
 

 
 

Студенттер журналындағы реттік сандар 
 

4-кесте – А. Қанатұлының күнделігінің (электрондық күнделігінің) парағы 
 

Баллдар 
Студент 
аты-жөні 

1-ші деңгей 
50 балл 

2-ші деңгей 
+30 балл 

3-ші деңгей 
+20 балл 

Аудиторияда 
жиған балы 

Үй жұм. 
балы 

Барлық 
балы 

Бағасы 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 

1 тақырып + + + +  - - - - - - 40 б. “с/өтп” 10 б. 50 б. “3” 
2 тақырып + + + +  - - - - - - 40 б. “с/өтп” 10 б. 50 б. “3” 
3 тақырып + + + +   - - - - - 40 б. “с/өтп” 20 б. 60 б. “3+” 
4 тақырып + + + + +   - - - - 50 б. “сын” 20 б. 70 б. “3+” 
5 тақырып + + + + + + +   - - 70 б. 20 б. 90 б. “4” 
6 тақырып + + + + + + + +   - 80 б. 9,5б. 9,5б. “4+” 

Өз.жұмыс №1 + + +  + + + + + + - 80,5б. - 9,5б. “4+” 
Коррекц.жұм          - -     
Бақ.жұм.№1 + + + + + + + + + - - 80 б. - 80 б. “4” 
ІІ модуль                

10 тақырып                
…                
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5-кесте – А. Қанатұлының (бір модуль бойынша) даму мониторингісі 
 

12 балл           
11           
10 

 

          
9            
8           
7           
6  

 

        
5             
4           
3           
2           
1           

Тақыры
птары 

№1 
 

№2 
 

№3 
 

№4 
 

№5 
 

№6 
 

Өз. 
жұм 

Бақ. 
жұм. 

  

 
Осыған орай, туындайтын мəселе: дұрыс орындалған тапсырмалар, олардың күрделілік 

критерийіне сəйкес бағалану қажет, яғни тапсырманың сапасы өлшенеді (квалиметриялық амал 
негізінде: квали – сапа, метрия – өлшеу). Үш деңейлік тапсырмаларды біртіндеп орындау бары-
сында балл жиналады. Сол арқылы критериалды бағалау жүйесі енізіледі. Студенттің оқу жетіс-
тіктері оның алған тек білім сапасымен ғана өлшенбейді. Əр деңгейдің нəтижесіне сəйкес, сту-
денттердің білім, біліктілігі жəне оларды күнделікті өмірде кездесетін проблемалық жағдаяттарды 
шешуде қолдана білу құзіреттілік дəрежесі немесе функционалдық сауаттылық деңгейі өл-
шенеді.  

Қорытындылай келе айтарымыз: «Үшөлшемді əдістемелік жүйе» негізінде құрылған оқыту 
арқылы Қазақстанның жаңа үлгідегі Ұлттық мектебін құруға мүмкіндік туатынына магистрант-
тардың ғылыми зерттеулері дəлел бола алады. Мұнда студент əр пəннің стандарт талабына сəйкес 
анықталған мазмұнын интерактивті жəне зерттеушілік əдістер арқылы өз бетімен меңгеруге 
үйренеді. Əр тақырып бойынша құрылған төрт деңгейлік тапсырмаларды біртіндеп орындап отыру 
арқылы сапалы да, берік білім алады жəне білім сапасы əділ бағаланады. Мұнда студенттердің əр 
бағыттағы даму траекторияларын мониторинг жүргізу арқылы қадағалау, жеке басының қабілетін 
болжау (диагностика жасау), дарынды студентті анықтап, оның өз бетімен дамуына жағдай жасау 
сияқты бүгінгі таңда білім беру жүйесінде орын алып жүрген көптеген көкейтесті мəселелерді 
технологиялық амал негізінде тиімді шешу жолдары ұсынылады. 

Құрметті əріптестер, ҮƏЖ технологиясының авторларымен байланысқа шығып кеңес алып 
отыруларыңызға болады: www.pttmso.info эл.почта: zhuk53@mail.ru 
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ОБУЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛДЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТОВ  
 

Аннотация. В статье обосновано, что технологизация учебного процесса в организациях образования 
является механизмом реализации компетентностного подхода, управления личностью на основе рефлексив-
ного подхода и управления коллективом на основе синергетического подхода. Раскрыта роль технологи-
зации учебного процесса в вузе. Предложены теоретические положения по ведению мониторинга развития 
личности и новый подход к оценке по критериальной системе оценивания «методом сложения». Так же в 
статье повествуется о ходе и прохождениях нового материала и ее закреплении в конце урока и оценивания 
как можно больше студентов по методике которая здесь повествуется. По стандарту для студентов дается 
трехуровневое задание для того чтобы оценить их уровень знания. После задания и ответа их учащимися и 
ставиться дифференцияция оценок по методике которую мы рассматриваем в статье. На сегоднящний мо-
мент многоие учебники спецализированные для студентов не имеют методику оценивания что ты и рассмат-
риваем в данной статье. Здесь же мы описываем методы обучения студетов, их оценивание и как должны 
учебные пособия писаться чтобы после курса той или иной дисциплины мы могли оценить уровень знания 
студента.  

Ключевые слова: функциональная грамотность, критериальная система оценивания, компетентность, 
уровни сформированности компетентностей, рефлексивный подход, синергетический подход, технологичес-
кий подход, мера технологичности, национальная система оценки качества образования (НСКО), монито-
ринг, траектория развития. 
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