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АННОТАЦИЯ. 

В статье рассматривается использование смешанного обучения на уроках математики в школе и пред-

лагается набор технологий при переходе к смешанному обучению, прогнозируются возможные резуль-

таты. 

ANNOTATION. 
The article discusses the use of blended learning in mathematics lessons at school and offers a set of technol-

ogies in the transition to blended learning, predicting possible results. 
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Әлемдік нарықта Қазақстанның бәсекеге 

қабілеттілігін тілге тиек етсек, мемлекетіміздің 

болашағы – білім жүйесі арқылы жүзеге асатынын 

ескерген жөн. Индустриалды экономика 

жағдайында адамдық қор елдің басты байлығы 

болып табылады. Сондықтан білім жүйесінің басты 

міндеттерінің бірі ауыспалы заман талабына бейім, 

еркін, дамыған және білімді, бәсекеге қабілетті 

тұлға тәрбиелеу. Осы мақсатта аралас оқыту 

технологиясын білім беру жүйесінде жүзеге асыру 

мақсатқа жетудің бірде бір жолы екені анық. 

Бүгінгі білім беру жүйесі аралас оқыту 

технологиясының бастапқы сатысында деуге 

болады. Бұған себеп, аралас оқытудың 

модельдерінің әртүрлі болуы. Аралас оқыту – білім 

берудің жаңаша моделі. «Цифрлық Қазақстан» 

жеке бағдарламасын әзірлеуді және қабылдауды 

тапсырамын» деген Елбасы инновациялық 

біліктілікке баса назар аударған және төртінші 

басымдық ретінде аталған «Адами капитал сапасын 

жақсарту» бөлімінде «Ең алдымен, білім беру 

жүйесінің рөлі өзгеруге тиіс. Біздің міндетіміз – 

білім беруді экономикалық өсудің жаңа моделінің 

орталық буынына айналдыру. Оқыту 

бағдарламаларын сыни ойлау қабілетін және өз 

бетімен іздену дағдыларын дамытуға бағыттау 

қажет. Сонымен бірге, IT-білімді, қаржылық 

сауаттылықты қалыптастыруға, ұлтжандылықты 

дамытуға баса көңіл бөлу керек. Қала мен ауыл 

мектептері арасындағы білім беру сапасының 

алшақтығын азайту қажет», – деген.[1] Осыған орай 

АКТ-ны жаппай білім мен ғылым жүйесіне енгізу 

жаңа білім технологияларын пайдалану, соның 

ішінде, қашықтықтан оқыту сияқты модельдері, 

білім берудің парадигмасының өзгерісіне, жаңа 

стандарт пен талаптардың, білім берудің 

әдістемесінің өзгерісіне, бағалау критерийлері мен 

қадағалау форматын қайта қарауға және де білім 

берудің өзіндік даму стратегиясының өзгерісін 

талап етеді. Әлемдік даму үдерісі АКТ ны 

пайдаланумен дәстүрлі оқу процесіне белгілі бір 

өзгерістер тенденциясын енгізді және білім берудің 

жаңа модельдерінің туындауына септігін тигізді. 

Олардың бірі аралас оқыту («blended learning») 

болып табылады.  

Аралас оқыту бұл білім берудің әртүрлі 

тәсілдерінің тиімді тіркесі  

Аралас оқыту – бұл электрондық және 

дәстүрлі оқытудың тәсілдерінің интеграциясы. 

Қоғамның дамуы, соның ішінде білім жүйесі соңғы 

10-15 жылда технологиялық және ақпараттық 

белестермен анықталуда. Қазіргі таңда мектеп 

бәсекеге қабілетті, қандай да бір қиындықтардың 

ұтымды шешімін таба білетін тұлға тәрбиелеуге 

бағытталған. Жалпыға ортақ білім берудің 

стандарты білім үдерісінде және оқушылардың 

тәрбиесінен келесі нәтижені алу арқылы 

анықталады: пәндік, метапәндік және тұлғалық. 

Қоғамның заманауи даму деңгейінсіз бұл 

нәтижелерге қол жеткізу мүмкін емес. Заманауи 

даму деңгейі дегеніміз жаңа техникалық 

құрылғыларды өмірдің әр облысында пайдалану. 

Балалар мектеп жасына дейін де цифрлық ортаға 

тең бейімделеді және мектепке келе өздеріне 

қолайлы орта, заман талабына сай ортада білім алу 

керек. 

Дегенмен барлық білім беру үдерісін 

жауапкершілік пен өзін өзі ұйымдастыруды қажет 

ететін тек қана цифрлыққа өзгертіп, қашықтықтан 

оқыту мүмкін емес, себебі әр баланың жас 

ерекшеліктеріне байланысты қажеттілігі бар. 

Сонымен қатар барлық дәстүрлі білім беру 

үдерісін, түгелдей ақпараттық технологиялық 

құралдар арқылы беру тиімді емес. 

Аралас оқыту – болжаушылардың бағасы 

бойынша қазіргі заман білімінің тренді болып 

табылады және жақын арадағы онжылдықта солай 

бола бермек.  

«Аралас оқыту» ағылшын тілінен тікелей 

аударылған blended learning сөзінің аудармасы 

болып табылады. Learning — оқу, яғни бұл оқушы 

белсенділік танытып білім мен білік дағдыларын 

қалыптастыратын үрдіс. 
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Алғаш аралас оқытудың негізгі қағидасы XX 

ғасырдың 60-жылдары жоғары білім жүйесінде 

пайдаланылды, ал термин болып ең алғаш 1999 

жылы қолданысқа ие болды. Бұл жылы 

американдық Интерактивті Оқу Орталығы 

интернет арқылы оқытудың бағдарламалық 

жасақтамасын шығарған еді. [2] 

Басқа педагогикалық технологияларға 

қарағанда аралас оқыту технологиясының нақты 

авторы жоқ және көп жағдайда қолданыстағы 

оқытудың тәсілдері мен бағыттарына жаңашылдық 

енгізу арқылы ат үсті пайда болған технология 

болып табылады. Аралас оқытудың бұндай 

атүстілік және көпфакторлылық жолмен пайда 

болуы оған нақты анықтама беріп талдау жасауда 

қиындық тудырады.  

Аталған технологияға анықтама берсек: 

«Аралас оқыту – бұл электронды оқыту мен бетпе 

бет оқытуды бірлестіре отырып, оқушының өз 

бетімен оқудың уақыты, орны, темпы, 

траекториясы сынды талаптарын таңдауға 

мүмкіндік беретін білім технологиясы». 

Осылайша аралас оқыту технологиясын 

электронды оқу мен тікелей оқудың, 

әрқайсысының кемшіліктерін жою немесе 

толықтырудың тиімді тәсілі ретінде синергиялық 

технология ретінде қарастыруға болады.  

Жаңартылған білім мазмұнына көшуде 

дәстүрлі оқулықпен қатар цифрлық оқыту 

ресурстарын (ЦОР) қолданудын маңызы зор. ЦОР - 

оқыту барысында қолданылатын 

бейнематериалдар мен интерактивті сабақтар. 

Әрине, олар педагогты оқыту ісінен шеттетпейді. 

Ұстаз сыныптағы басты тұлға болып қала бермек. 

Алайда, бейнематериалдар мен интерактивті 

сабақтар мұғалімнің балаларға қажетті ақпаратты 

жеткізу міндетін айтарлықтай жеңілдетері 

сөзсіз.[3]  

Сонымен қатар облыстың 157 мектебінде 

Bilimland.kz білім беру тұғырнамасының 

мүмкіндіктері оқу процесінде қолданылуда, бұл 

интерактивті сабақтарға қатысуға мүмкіндік береді, 

сонымен қатар мектеп бағдарламасы негізінде 

жасақталған қазақ, орыс, ағылшын тіліндегі оқыту 

ресурстарымен жабдықталған.  

Аралас оқыту технологиясы Атырау қаласы 

Ағылшын тілін тереңдетіп оқытатын техникалық 

гимназияның 8«В» сыныбында 2018 жылдың 

қараша айынан ұйымдастырылды. 

Заманауи талаптарға сәйкес, бүгінгі бала, 

ертеңгі маман бәсекеге қабілетті болуы үшін 

барлық мектептер жаңартылған білім мазмұнына 

көшуде.  

Жаңартылған білім беру бағдарламасы кестеге 

сәйкес кезең-кезеңмен енгізіледі: 2016 жылы - 1 

сыныптар; 2017 жылы - 1,2, 5,7 сыныптар; 2018 

жылы - 1,2,3,6,7,8,10 сыныптар; 2019 жылы - 

барлық 1-11 сыныптар.  

Аралас оқыту технологиясын енгізіп тәжірибе 

жасаған 8 «В» сыныбы 2017-2018 оқу жылынан 

бері жаңартылған білім мазмұны аясында білім 

алуда. Алгебра және геометрия пәндері аптасына 5 

сағат (алгебра-3с., геометрия – 2 с.) оқытылады.  

Бекітілген ұзақ мерзімді жоспарға сәйкес 8-

сыныпта алгебра пәнінде ІІ тоқсанда 

қарастырылатын тарау «8.2А Квадрат теңдеулер». 

Тарау бөлімдері: Квадрат теңдеу, Квадрат 

теңдеулерді шешу, Квадрат үшмүше, Теңдеулерді 

шешу, Мәтін есептерді шығару.  

Аталған тараудың екінші бөлімі: «Квадрат 

теңдеулерді шешу» , келесі оқу мақсаттарын 

көздейді: 8.2.2.3 квадрат теңдеулерді шешу; 8.2.2.4 

Виет теоремасын қолдану. Бұл бөлім 7 сабақты 

қамтиды.  

Оқу мақсаттарына негізделіп жасалған 

сабақтың құрылымы, өткізілу формасы және 

таңдалған тапсырмалар өткен тақырыпты 

қайталауға, бекітуге және оқушылардың алған 

білімдеріне талдау жасауға, ақауларға толықтыру 

жасауға мүмкіндік береді. Басты мақсаттардың бірі 

- жиынтық бағалауға (ЖБ) дайындық. 

Тәжірибе аралас оқытудың «Төңкерілген 

сынып» моделі бойынша жүзеге асты. Алдын ала 

дайындық бөлімінде жаңа тарауды оқытуды 

бастаған кезде, яғни бір апта уақыт бұрын, 

оқушыларға Kundelik.kz арқылы квадрат 

теңдеулерді шешу тақырыбында теориялық 

сұрақтар және өз бетімен орындауға оқу мақсатына 

сай есептер мен тест тапсырмалары беріледі. 

1. Квадрат теңдеу дегеніміз не 

2. Толымсыз квадрат теңдеу дегеніміз не?  

3. Келтірілген квадрат теңдеу дегеніміз не? 

4. Теңдеу түбірі дегеніміз не? 

5. Теңдеуді шешу дегеніміз не? 

6. Квадрат теңдеудегі а,в, с - сандары қалай 

аталады? 

7. Дискриминант қандай формуламен есепте-

леді?  

8. Егер дискриминант нөлден кіші болса, 

теңдеудің қанша түбірі болады? 

9. Егер дискриминант нөлге тең болса, 

теңдеудің қанша түбірі болады? 

10. Егер дискриминант нөлден үлкен болса, 

теңдеудің қанша түбірі болады? 

11. Квадрат теңдеудің түбірін табу 

формуласын жаз. – деген сынды сұрақтар 

оқушыларға қойылды. 

Тапсырмалар: 

Егер a , b , c -ның мәндері белгілі болса, онда 

02  cbxax квадрат теңдеуін құр: 

а) 4a , 3b , 15c  

б) 7a , 5b , 1c  

в) 1a , 1b , 100c  

г) 1a , 2,1b , 5,1c  

Тест тапсырмалары: 

1. Жалпы кадрат теңдеудің формуласы  

А) 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0  

В) х+ px – q = 0  

C) а +bx = 0 

D) аx + c = 0  

2. Дискриминанттың формуласы:  

А) D = 4ac  

В) D = b+ 4ac  

C) D = 𝑏2 − 4𝑎𝑐  
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D) D = – 4ac  

3. 𝑥2 + 10𝑥 + 9 = 0 теңдеуінің коэфиценттері 

мен бос мүшесін атаңдар.  

А) а = 0 , b = 6, c = – 7  

B)а = 1 , b = 10, c = 9 

C) а = 1 , b = –6, c = – 7 

 D) а = 1 , b = 6, c = 7  

4. Егер D > 0, болса онда теңдеудің неше түбірі 

болады.  

А) бір түбірі  

В) екі түбірі  

С) түбірі болмайды  

D) төрт түбірі  

5. Теңдеуді 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0 түрінде жа-

зыңдар.  

х(2х – 3) = 5 – 4х.  

А) 2x +𝑥2 – 5 = 0 

 В) 2 – 2x – 5𝑥2 = 0  

С) 2𝑥2 +x – 5 = 0  

D) 2 – 2x + 5x = 0  

6. Теңдеуді шешіңдер: 𝑥2 − 5𝑥 + 6 = 0 [1]: 

А) 3; 2 

В)-3; 2  

С) -2; 3  

Д) -3; –2  

7. Теңдеуді шешіңдер: 10𝑥2 − 3𝑥 − 0,4 = 0 

[1]: 

А) 0; -0,1 

В) -0,1; -0,4  

С) 0,1; 0,4  

Д) -0,1; 0,4.  

Есептер: 

5.17. Толық квадратты бөліп алу арқылы 

теңдеуді шеш[2]:  

а) 𝑥2 − 6𝑥 + 8 = 0 

б) 𝑥2 − 𝑥 − 2 = 0  
в) 𝑥2 + 10𝑥 + 9 = 0 

г) 𝑥2 + 3𝑥 − 40 = 0 
5.18. Толық квадратты бөліп алу арқылы 

теңдеуді шеш[2]:  

а) 5𝑥2 + 3𝑥 − 2 = 0 

б) 4𝑥2 − 3𝑥 − 22 = 0  
5.20. Квадрат теңдеуді шеш[2]:  

а) 𝑥2 − 𝑥 − 90 = 0 

б) 𝑥2 + 5𝑥 − 6 = 0  
в) 4𝑥2 − 𝑥 − 3 = 0 

г) 2𝑥2 − 7𝑥 + 6 = 0 
5.23. Квадрат теңдеудің түбірлерін 0,01 

дәлдікпен есепте[2]:  

а) 𝑥2 − 𝑥 − 7 = 0 

б) 𝑥2 + 7𝑥 + 3 = 0  
в) 3𝑥2 + 𝑥 − 5 = 0 

г) 2𝑥2 − 3𝑥 − 3 = 0 
5.26. Теңдеуді шеш[2]:  

а) (3х − 8)(7х + 5) = (3𝑥 − 8)2 

б) 3(5х + 3)(4𝑥2 − 1) = 8(4х2 − 1)2  
 

Сыныпта математикаға қабілеті жоғары 5-6 

сарапшы оқушыны таңдалынды. Сабақтан тыс 

уақытта теориялық сұрақтарға ауызша жауап беріп, 

бетпе-бет немесе Kundelik.kz, WhatsApp жүйелері 

арқылы берілген тапсырмалар тексерілді. Эксперт 

оқушылар қажетінше мұғалімнен есеп шығару 

барысында қосымша көмек пен нұсқау алады. Әр 

сұрақ, әр есеп ұпаймен бағаланып, қорытындысы 

бағалау парақшасына енгізіледі.  

 

Бағалау критерийлері: 

Теориялық сұрақтар Тапсырма Тест тапсырмалары Есептер 

Орта ұпай Баға Орта ұпай Баға Орта ұпай Баға Орта ұпай Баға 

9-10 Керемет 5 Керемет 9-10 Керемет 9-10 Керемет 

7-8 Жақсы 3,75 Жақсы 7-8 Жақсы 7-8 Жақсы 

4-6 Орташа 2,5 Орташа 4-6 Орташа 4-6 Орташа 

4 тен кем Талпын 2,5 тен кем Талпын 4 тен кем Талпын 4 тен кем Талпын 

Кездейсоқ таңдау арқылы әр экспертке 5-6 

оқушы бекітілді. Сабақ үстінде эксперттер 

мұғалімнің кейпінде: сұрақ қойды, оқушылардың 

жауаптарын тексерді және бағалады, бағалау 

парақшасын толтырды. Топтардың жұмысын 

мұғалім қадағалады. Сабақ соңында әр оқушы өз 

жұмыстарының нәтижесін график түрінде көрсетті. 

Сабақ соңында рефлексия жасалды, «Екі жұлдыз, 

бір тілек» стратегиясы арқылы оқушылар сабақта 

ұнаған немесе қиындық көрген тұстарын лдын ала 

таратылған парақтарға жазып тапсырды. 

Мұғалім бағалау парақшаларындағы 

нәтижелерді саралап, кесте құрды және келесі 

сабақта төмен нәтиже көрсеткен оқушылармен 

жеке жұмыс жасауға жоспар құрды.  

Сыныпта барлығы 32 оқушы бар. Сабақ 

нәтижесі төмендегі кесте мен диаграммаларда 

көрсетілген (кестеде оқушы саны): 

 

Тапсырмалар/ бағалау Керемет Жақсы Орташа Талпын Орындамаған Сапа (%) 

Теориялық сұрақтар 17 12 5 - - 90 

Тапсырма 23 7 2 - - 94 

Тест тапсырмалары 15 13 4 - - 88 

5.17. 8 17 6 1 - 78 

5.18. 9 16 7 - - 78 

5.20.  10 16 4 2 - 81 

5.23.  9 15 5 - 3 75 

5.26. 6 10 8 1 7 50 
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Тәжірибе нәтижесі оқушыларды теориялық білімге 90%-ға жуық дайындалғандығын және берілген 

тапсырмалар орындау арқылы жаңа сабақты өз беттерімен қызығушылықпен меңгергенін рефлексия 

нәтижесін талдаудан байқалды.  

 

 
 

«Квадрат теңдеулер» тарауы бойынша оқушылардың бөлім бойынша жиынтық бағалауға 4 тапсырма, 

барлығы 15 ұпаймен бағаланды. Қорытындысы:  

 

 
 

Берілген сабақтың артықшылығы: оқушылар 

өзін – өзі басқарып, өз бетімен жаңа матемариалды 

тиімді игерді. Кемшілігі: кейбір оқушыларға өз 

бетімен жұмыстанудан гөрі мұғаліммен бірге 

жұмыс жасау қажеттілігі туындады. Бірақ 

қорытынды нәтижедегі деректерді пайдалана 

отырып, аралас оқыту технологиясы оқу мақсатына 

қол жетуге септігін тигізіп, тәжірибеге оң баға 

беруге лайық деп есептеймін. 

Пайдаланған әдебиеттер: 

1. Елбасы жолдауынан 

үзінді https://aikyn.kz/2017/02/25/5161.html 

2. http://interactiv.su/ 
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The laws of physics are based on empirically es-

tablished facts. And often the interpretation of the same 

facts changes in the course of the historical develop-

ment of physics. Facts accumulate from observations. 

But at the same time it should not focus only on them. 

This is only the first step to knowledge. Then the ex-

periment and the development of concepts come that 

allow qualitative characteristics in the form of numbers. 

Consequently, without experiment there is not, and 

cannot be, rational teaching of physics; one verbal 

teaching of physics inevitably leads to formalism and 

mechanical learning. The first thoughts of the teacher 

should be directed to the student seeing the experience 

and doing it himself, seeing the device in the teacher's 

hands and holding it in his own hands. 

A demonstration experiment is one of the compo-

nents of an educational physical experiment and is a re-

production of physical phenomena by a teacher on a 

demonstration table using special instruments. It refers 

to illustrative empirical teaching methods. [3] 

The value of a demonstration physical experiment 

is that: 

- students get acquainted with the experimental 

method of knowledge in physics, with the role of ex-

periment in physical research (as a result, they form a 

scientific worldview); 

- some experimental skills are formed in students: 

observe phenomena, put forward hypotheses, plan an 

experiment, analyze results, establish relationships be-

tween quantities, draw conclusions, etc. 

The demonstration experiment, being a means of 

clarity, contributes to the organization of students' per-

ception of educational material, its understanding and 

memorization; allows you to carry out polytechnic 

training of students; promotes increased interest in the 

study of physics and the creation of learning motiva-

tion. But when a teacher conducts a demonstration ex-

periment, students only passively observe the experi-

ence conducted by the teacher, while they themselves 

do nothing with their own hands. Therefore, it is neces-

sary to have an independent experiment of students in 

physics. This is achieved when students perform a la-

boratory physical experiment, when they assemble the 

facilities themselves, carry out measurements of physi-

cal quantities, and perform experiments. Laboratory 

classes arouse great interest among students, which is 

quite natural, since the student’s knowledge of the sur-

rounding world takes place on the basis of his own ex-

perience and feelings. [4] 

The importance of laboratory studies in physics 

lies in the fact that students form an idea of the role and 

place of an experiment in cognition. When students per-

form experiments, experimental skills are formed, 

which include both intellectual and practical skills. The 

first group includes the skills: to determine the purpose 

of the experiment, put forward hypotheses, select in-

struments, plan an experiment, calculate errors, analyze 

results, and issue a report on the work done. The second 

group includes skills: to assemble an experimental 

setup, observe, measure, experiment. In addition, the 

value of a laboratory experiment is that when it is per-

formed, students develop important personal qualities 

such as accuracy in working with instruments; the ob-

servance of cleanliness and order in the workplace, in 

the records that are made during the experiment, organ-

ization, perseverance in obtaining a result. They form a 

certain culture of mental and physical labor. [5] 

Frontal laboratory work is a type of practical work 

when all students in a class simultaneously perform the 

same type of experiment using the same equipment. 

Accordingly, in the office should be 15-20 sets of in-

struments for frontal laboratory work. The names of 

frontal laboratory work are given in the curriculum. 

There are many of them, they are provided for almost 

every topic of the physics course. Before carrying out 

the work, the teacher identifies the students' readiness 

to consciously do the work, determines its purpose to-

gether with them, and discusses the progress of the 

work, the rules for working with the instruments, meth-

ods for calculating measurement errors. Frontal labora-

tory works are not very complex in content, are closely 

related chronologically to the material under study and 

are designed, as a rule, for one lesson. Descriptions of 

laboratory work can be found in school textbooks on 

physics. 

The physical workshop is conducted with the aim 

of repeating, deepening, expanding and generalizing 

the knowledge gained from various topics of the course 

in physics; development and improvement of experi-

mental skills in students through the use of more so-

phisticated equipment, more complex experiment; the 

formation of their independence in solving problems 

associated with the experiment. The physical workshop 

is not related in time to the material under study, it is 

conducted, as a rule, at the end of the school year, 

sometimes at the end of the first and second half of the 

year and includes a series of experiments on a particular 

topic. Physical practical work students perform in a 
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