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АҢДАТПА 

 

Зерттеу тақырыбы: Орта мектеп физика курсында энергияны 

сабақтастық негізінде оқытудың әдістемелік ерекшеліктері 

Зерттеу мақсаты: Орта мектеп физика курсында энергияны 

сабақтастық негізінде оқыту әдістемесін жасау және оны тәжірибе жүзінде 

тексеру. 

Зерттеудің міндеттері: зерттеудің мақсатына, пәніне, нысанына, 

ғылыми болжамына сәйкес зерттеу барысында келесі міндеттерді шешу 

қажет деп айқындалды: 

- мектеп физика курсында энергияны оқытуда сабақтастық принципінің 

ролі мен маңызын ашу және оны жүзеге асырудың қазіргі жағдайын 

қарастыру; 

- орта мектептің физика курсындағы энергия ұғымының мазмұнын, 

оның практикалық маңызын, физиканың әртүрлі бөлімдеріндегі және 

сыныптар арасындағы пәнішілік сабақтастығын айқындау; 

- 7-11 сыныптардың физика курсында энергияны оқытуда сабақтастық 

принципін жүзеге асыру кезеңдері мен жолдарын айқындау; 

- мектеп физика курсындағы энергияны сабақтастық негізінде оқыту 

әдістемесін жасау және оны тиімділігін тәжірибе жүзінде тексеру. 

Зерттеу әдістері: 

- білім берудегі жаңа әдістер мен тәсілдерді анықтау мақсатында  

қазақстандық білім беру жүйесін жаңғыртуға қатысты ҚР БжҒМ  

нормативтік құжаттарын және зерттеу тақырыбына байланысты ғылыми 

әдебиеттерді талдау; 

- негізгі орта білім беру деңгейінің 7-9-сыныптарына және жалпы орта 

білім беру деңгейінің қоғамдық-гуманитарлық, жаратылыстану-

математикалық бағытындағы 10-11-сыныптарына арналған «Физика» 

пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламалары мен 

оқулықтардың мазмұнын талдау және жүйелеу; 

- педагогикалық эксперимент нәтижелерін сандық бағалаудың 

математикалық статистика әдістері. 

Қорғауға ұсынылатын диссертацияның негізгі қағидалары: 

1) энергия ұғымының мектеп физикасының әртүрлі бөлімдеріндегі 

және сыныптар арасындағы пәнішілік сабақтастығы;  

2) орта мектепте энергияны оқытуда сабақтастықты жүзеге асыруға 

бағытталған жаттығулар жүйесі мен эксперименттік тапсырмалар 

(зертханалық және тәжрибелік жұмыстар);  

3) орта мектеп физика курсында энергияны сабақтастық негізінде 

оқытудың кезеңдері мен жолдары, әдістемесі және оның тиімділігін 

дәлелдейтін педагогикалық эксперимент нәтижесі.  



Зерттеудің негізгі нәтижелері: 

- орта мектептің физика курсындағы энергия ұғымының мазмұны, 

оның практикалық маңызы, физика курсының әртүрлі бөлімдеріндегі және 

сыныптар арасындағы пәнішілік сабақтастығы айқындалды; 

- орта мектепте энергияны оқытуда сабақтастықты жүзеге асыруға 

бағытталған жаттығулар жүйесі мен эксперименттік тапсырмалар 

(зертханалық және тәжрибелік жұмыстар) әзірленді; 

- орта мектеп физика курсында энергияны сабақтастық негізінде 

оқытудың кезеңдері мен жолдары айқындалып, әдістемесі жасалды және 

оның тиімділігі педагогикалық эксперимент арқылы тексерілді. 

Алынған нәтижелердің жаңалығы мен маңыздылығы:  
Бірінші ғылыми нәтиженің негізділігі орта мектептің физика 

курсындағы энергия ұғымының мазмұны, оның практикалық маңызы, 

энергия ұғымының мектеп физикасының әртүрлі бөлімдеріндегі және 

сыныптар арасындағы пәнішілік сабақтастығының айқындалуымен 

дәлелденеді;  

Екінші ғылыми нәтиженің негізділігі орта мектепте энергияны оқытуда 

сабақтастықты жүзеге асыруға бағытталған жаттығулар жүйесі мен 

эксперименттік тапсырмалар (зертханалық және тәжрибелік жұмыстар) 

әзірленіп, оқу процесіне енгізілуімен дәлелденеді; 

Үшінші ғылыми нәтиженің негізділігі орта мектеп физика курсында 

энергияны сабақтастық негізінде оқытудың кезеңдері мен жолдары 

айқындалып, әдістемесінің жасалуымен дәлелденеді. 

Алынған нәтижелердің маңыздылығы: орта мектептің физика 

курсындағы энергия ұғымының мазмұнын, сабақтастық байланыстарды, 

энергияны оқытуда сабақтастықты жүзеге асыру кезеңдері мен жолдарын 

және оны оқу практикасында қолданудың мүмкіндіктерін теориялық 

негіздеу. 

Ғылымның даму бағыттарына немесе мемлекеттік 

бағдарламаларға сәйкестігі: 

Орта мектепте  физикадан білім берудің мазмұны мен әдістемесіне 

қатысты теориялар, оның ішінде энергияны оқытудың әдістемесі, білім 

берудегі сабақтастық теориясы мен ақпараттандыру тұжырымдамалары, 

Қазақстан Республикасы «Бiлiм туралы» Заңы, еліміздің және алыс-жақын 

шетелдердiң алдыңғы қатарлы педагог-ғалымдарының зерттеу мәселесiне 

қатысты iргелi еңбектерi, бiлiм тұжырымдамалары, негізгі орта білім беру 

деңгейінің 7-9-сыныптарына және жалпы орта білім беру деңгейінің 

қоғамдық-гуманитарлық, жаратылыстану-математикалық бағытындағы 10-

11-сыныптарына арналған «Физика» пәнінен жаңартылған мазмұндағы 

үлгілік оқу бағдарламалары мен оқулықтары және бiлiм беру саласына 

байланысты басқа да құжаттар. 
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