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АҢДАТПА 

 

Зерттеудің тақырыбы: Негізгі мектеп оқушыларының математикалық 

білімдерін критериалды бағалаудағы интернет-технологиялардың ролі. 

Зерттеу мақсаты: Негізгі мектепте математиканы оқытуда интернет-

технологияларды пайдаланып критериалды бағалауды ұйымдастырудың 

әдістемесін дайындау және оны эксперимент арқылы тексеру. 

Зерттеу міндеттері:  

1. Негізгі мектеп оқушыларының математикалық білім, білік және 

дағдыларын критериалды бағалаудың психологиялық-педагогикалық негіздерін 

қарастыру. 

2. Математиканы оқытудағы интернет-технологияларды критериалды 

бағалау барысында қолданудың негізгі талаптарын анықтау және негіздеу. 

3. Негізгі мектеп оқушыларының математикалық білімдерін интернет-

технологиялардың көмегімен критериалды бағалауды ұйымдастыру әдістемесін 

дайындау. 

4. Педагогикалық эксперимент нәтижелеріне статистикалық-

математикалық өңдеулер жасау арқылы дайындалған әдістеменің тиімділігін 

анықтау. 

Зерттеу әдістері: математикалық білімдерді критериалды бағалаудағы 

интернет-технологиялардың ролін анықтаумен байланысты философиялық, 

психологиялық, педагогикалық, ғылыми-әдістемелік әдебиеттерді оқып-үйрену;  

ҚР Оқу-ағарту министрлігінің нормативтік құжаттарын талдау;  педагогикалық 

эксперимент және оның нәтижелеріне статистикалық-математикалық өңдеу 

жасау; оқушылардың білімдерін критериалды бағалауға қатысты озат 

педагогикалық тәжірибені оқып-үйрену және тарату. 

Қорғауға ұсынылатын негізгі қағидалар: 

1. Негізгі мектепте оқушылардың математикалық білімдерін критериалды 

бағалаудың педагогикалық-психологиялық негіздері. 

2. Негізгі мектепте математиканы оқыту үдерісінде критериалды 

бағалауды ұйымдастыруда интернет-технологияларды қолдануға қойылатын 

талаптар. 

3. Негізгі мектептің математика сабақтарында интернет-технологияларды 

қолданып критериалды бағалауды ұйымдастыру әдістемесі. 

Зерттеудiң негізгі нәтижелерінің сипаттамасы:  

1) білім беруді бағалаудың, оның ішінде критериалды бағалаудың мәні мен 

мақсаты, оның қазіргі заман сұраныстарындағы орны мен ролі және принциптері 

нақтыланды; 



 
 

2) математиканы оқыту барысында қолданылатын танымал интернет-

технологиялар сараланып, олардың көмегімен критериалды бағалауды 

ұйымдастыру талаптары айқындалды;  

3)  интернет-технологияларды оқушылардың математикалық білімдерін 

критериалды бағалауда қолданудың әдістемесі жасалды; 

4) зерттеу жұмысының нәтижелері эксперименталдық жұмыста тексерілді, 

дәлелденді, ұсыныстар оқу үдерісіне енгізілді. 

Алынған нәтижелердің жаңалығы мен маңыздылығының 

негіздемесі: 

Бірінші ғылыми нәтиженің негізділігі зерттеушінің білімді бағалаудың, 

оның ішінде критериалды бағалаудың психологиялық-педагогикалық негіздерін 

және оның негізгі мектеп математика сабағындағы әдіснамалық негіздерін 

зерделеуде: нормативтік құжаттарға, ғылыми-зерттеу еңбектеріне сараптау және 

талдау жасау арқылы негізделуімен, жеке ойын қорытып, тұжырымдай білуімен 

сипатталады; 

Екінші ғылыми нәтиженің негізділігі негізгі мектепте математика сабағын 

оқытуда қолданылатын танымал интернет-технологияларға салыстырмалы 

талдау жасау арқылы анықталған критериалды бағалауды тиімді ұйымдастыруға 

қажетті талаптарға сәйкес,  интернет-технологиялардың математиканы оқыту 

мақсаттарына,  білім берудің дидактикалық қағидаларына, ұсынылған 

ресурстардың қайтымдылығына,  мұғалімнің оқушы жұмыстарына 

қолжетімділігіне және оқушының кері байланыс алу мүмкіндігіне сай болуының 

тұжырымдалуымен көрсетіледі; 

Үшінші ғылыми нәтиженің негізділігі  интернет-технологияларды 

математиканы оқыту мақсаттарымен байланыстыру негізінде критерийлер, ата-

аналар мен оқушыларға арналған рубрикалар мен кері байланыс парақтарының 

үлгілерін дайындауға бағытталған әдістемесінің ұсынылуымен дәлелденеді; 

Төртінші ғылыми нәтиженің негізділігі ізденуші ұсынған әдістеменің 

эксперимент жұмыстары арқылы тексеріліп, нәтижелеріне талдау жасалуымен,  

зерттеу жұмысының қорытындыларының оқу үдерісіне енгізілуімен оның 

шынайылық дәрежесін анықтап береді.   

Ғылымның даму бағыттарына немесе мемлекеттік бағдарламаларға 

сәйкестілігі: 

Зерттеу Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңына, Білім 

берудің барлық деңгейлеріне арналған Мемлекеттік жалпыға міндетті білім 

берудің стандарттарына, Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу 

процесін ұйымдастыру қағидаларына, "Білімді ұлт" сапалы білім беру" ұлттық 

жобасына сәйкес жүргізілді және белгілі ғалымдардың философиялық, 

педагогикалық, психологиялық және дидактикалық еңбектері, психологиялық-

педагогикалық әдебиеттер, ғылыми-әдістемелік әдебиеттер, білім беруде АКТ 

қолдануға бағытталған еңбектер, оқу-әдістемелік құжаттар, отандық және 

шетелдік ғылыми-практикалық конференцияларының материалдары, интернет-

технологиялар зерттеудің әдіснамалық және теориялық негіздерін құрады. 
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